ZÁVEREČNÁ DEKLARÁCIA
Maďarská konferencia mládeže („Magyar Ifjúsági Konferencia”) usporiadala svoje 32. zasadnutie od
12. do 14. mája 2017, v obci Lendava.
Maďarskú konferenciu mládeže privítali: dr. Boglárka Illés, námestníčka štátneho tajomníka
zodpovedná za politiku mládeže a vytváranie šancí v rámci Ministerstva ľudských zdrojov, dr. Péter
Szilágyi, námestník štátneho tajomníka zodpovedný za politiku národa v rámci Kancelárie štátneho
tajomníka politiky národa Kancelárie premiéra, Judit Vida Törnar, predsedkyňa Maďarského
národného samosprávneho spoločenstva obce Lendava a Aleksandra Kozak, tajomníčka Obecného
riaditeľstva obce Lendava.
Maďarská konferencia mládeže privítala informáciu o zvýšení počtu prvákov zapísaných do škôl s
vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku.
Maďarská konferencia mládeže s poľutovaním berie na vedomie, že v zmysle prvostupňového
rozhodnutia Vyššieho súdu mesta Novi Sad organizácia Vamadisz prehrala súdny spor proti
Právnickej Fakulte vo veci prijímacieho konania v maďarskom jazyku. Naša organizácia podporuje
pokračovanie procesu pred druhostupňovým súdom.
Vítame, že vláda Maďarska odštartovala aj na území Podkarpatskej Rusi podobný program na
rozvíjanie ekonomiky, ktorý už funguje vo Vojvodine. Žiadame, aby v rámci aktuálne sa
prebiehajúcich hospodárskych projektov a štartovacích programov boli ešte lepšie prístupné aj
príležitosti pre začínajúcich mladých podnikateľov. S radosťou sme sa dozvedeli o tom, že v
budúcnosti sa dá očakávať otvorenie ďalších spoločenských priestorov v zahraničí.
Maďarská konferencia mládeže považuje za znepokojujúce tie javy, ktoré môžeme pozorovať v
súvislosti s prípravou série slávností z príležitosti 100. výročia schválenia deklarácie v meste Alba
Iulia. Žiadame maďarskú vládu o monitorovanie týchto udalostí, za účelom toho, aby tieto
spomienkové slávnosti nemohli byť interpretované tak, aby to spôsobilo negatívne posúdenie
maďarskej spoločnosti.
Maďarská konferencia mládeže považuje definovanie inovačnej sily mladých maďarských
výskumníkov a podporu jej využitia za kľúčové pre zabezpečenie budúcej existencie maďarských
kultúrnych, vedeckých a hospodárskych spoločností. Myslíme si, že spolupráca medzi mladými
výskumníkmi v materskej krajine a zahraničí, ako aj udržiavanie a ďalší rozvoj spoločného vedeckého
priestoru sú nevyhnutné.
Na zasadnutí sekcie Maďarskej konferencie mládeže bol vypracovaný balík návrhov za účelom
zvýšenia aktivity mladých v oblasti verejného života a posilnenia národnej identity. Tento balík tvorí
prílohu tejto deklarácie.
Nasledujúce zasadnutie Maďarskej konferencie mládeže sa bude uskutočňovať na území Maďarska.
V meste Lendava, dňa 13. mája 2017

Príloha č. 1.
Dňa 13. mája 2017 členovia sekcie „Spoločenstvo a politika (aktivita v spoločenstve,
maďarská identita) konsenzom schválili nasledujúce vyhlásenie:

„Podľa nášho názoru integrácia mladých ľudí a zvýšenie ich záujmu o verejný život nie je
možné výlučne len prostredníctvom programov s charakterom straníckej politiky, ale
pomocou spoločných zážitkov a činností.
Považujeme za potrebné, aby v komunikácii realizovanej smerom k mladým bola zdôraznená
skutočnosť, že politika nie je proti nim, ale pre nich a môžu ju ovplyvniť.
Považujeme za potrebné aktívnejšie zapojenie orgánov miestnych samospráv do procesu
popularizácie verejného života smerom k mladým.
Považujeme za dôležité, aby počas rokov stredoškolského štúdia mladých bol k dispozícii
väčší časový priestor na rozšírenie ich vedomostí v oblasti občianskej výchovy a finančnej
gramotnosti v rámci vyučovacieho procesu celého druhostupňového vzdelávania. V rámci
tohto rozšíreného časového intervalu navrhujeme organizovať interaktívne a demonštratívne
programy (návštevy miestnych verejných inštitúcií, stretnutia s politikmi, atď.).
Považujeme za dôležité, aby pre mladých ľudí študujúcich vo vysokom školstve a v oblasti
odborného vzdelávania po maturite bola vytvorená možnosť, aby sa mohli zaoberať otázkami
verejného života a spoznať činnosť politických a politicko-mládežníckych organizácií. To
všetko by sme chceli realizovať tak, aby to žiadnym spôsobom neohrozilo nezávislosť
vzdelávacích inštitúcií.
Navrhujeme výraznejšie zapojenie miestnych kultúrnych inštitúcií a inštitúcií pre verejnú
osvetu do procesu posilnenia národného povedomia mladých.
Podporujeme všetky tie iniciatívy, ktoré prezentujú historické udalosti dôležité z pohľadu
národa takým spôsobom, ktorý je v súlade s 21. storočím a je pochopiteľný pre mladých
(napr. výroba filmov, seriálov predstavujúcich jednotlivé obdobia maďarskej histórie, vývoj
počítačových hier alebo aplikácií s podobnou tematikou, častejšie zviditeľnenie organizácií
historických spolkov a spolkov vojenskej histórie).”

