ПІДСУМКОВЕ КОМЮНІКЕ
Угорська Молодіжна Конференція провела своє чергове 32-е засідання в місті Лендава в період
12-14 травня 2017р.
Угорську Молодіжну Конференцію вітала д-р Иллиш Богларка заступник держсекретаря
Міністерства Людських Ресурсів відповідальна за політику молоді і створення можливостей, др Силади Петер заступник держсекретаря Держсекретаріату Національної політики
Міністерства Уряду, Вида Тернар Юдит голова Суспільства Самоврядування Угорської
Єдності населеного пункту Лендава і Олександра Козак, секретар адміністрація населений
пункт Лендава.
Угорська Молодіжна Конференція вітає збільшення числа першокласників що записалися в
угорські школи Верхньої Угорщини.
Угорська Молодіжна Конференція з жалем прийняла до відомостей, що згідно з постановою
першого ступеня Верховного Суду м. Новий Сад (Сербія) Вадамис втратив судова справа проти
Кафедри Юридичних Наук відносно вступних іспитів на угорській мові. Наша організація
підтримує ведення судового розгляду у рамках повторного процесу.
Вітаємо те, що Уряд Угорщини запустив подібну на Воеводині програму економічного
розвитку і на Закарпатті. Просимо, щоб і нині доступні економічні тендери, у рамках стартових
програм були ще доступнішими для початкуючих молодих підприємців у тому числі. З радістю
були обізнані про те, що в найближчому майбутньому очікується відкриття нових національнозарубіжних громадських площ.
Угорська Молодіжна Конференція стурбована із-за тих явищ, які були помічені під час
підготовки свята в зв'язку 100 річницею прийняття декларації при м. Дьюлафехервар. Просимо
Угорський Уряд, звернути увагу на події, що відбуваються, в інтересах того, свято щоб свято
присвячене пам'яті не мало образливих гучних висловів у бік угорського суспільства.
Розпізнавши інноваційну силу молодих угорських дослідників, підтримку її застосування
Угорська Молодіжна Конференція вважає ключовим питанням в інтересах підтримки
угорських культурних, наукових і економічних суспільств в майбутньому. Неминучою
вважаємо співпрацю між національними суспільствами вітчизняних і зарубіжних молодих
дослідників, підтримку і розробку спільного наукового простору.
Угорська Молодіжна Конференція у рамках засідання секції прийняла пакет пропозицій в
інтересах підвищення активності молоді в громадській діяльності, а також для збільшення
національної ідентичності. Пакет пропозицій є додатком до цього комюніке.
Угорська Молодіжна Конференція наступне засідання проведе в Угорщині.
м. Лендава, 13-го травня 2017 р.

Додаток № 1.
13-го травня 2017 р. члени секції "Громадськість і політика (громадська активність,
угорська ідентичність) " на підстави консенсусу прийняли наступну декларацію:

«Згідно з нашою думкою інтеграцію молоді і підвищення інтересу до громадської
діяльності можливо здійснити не виключно за рахунок програм партійно політичного
характеру, а через громадські враження, діяльність.
У комунікації у бік молоді вважаємо необхідним довести до свідомості і акцентувати на
тому, що політика не проти них, а навпаки в їх благо і що у них є право голосу.
Вважаємо необхідним активніше залучення рівнів місцевих органів самоврядування в
процес популяризації громадської діяльності в крузі молоді.
Вважаємо важливим те, що упродовж шкільних років на розширення цивільних і
фінансових знань молодих людей приділялося більше часу у рамках середньої освіти. У
додатковий час пропонуємо організацію програм інтерактивного і наочного характеру
(відвідування місцевих державних установ, зустріч з політиками і так далі)
Важливим вважаємо створення можливості на те, щоб молодь яка бере участь у вищій
освіті і в професійному навчанні після здобуття середньої освіти, займалася
суспільними питаннями і ознайомилися з політичними і політично молодіжними
організаціями. Усе це бажаємо здійснити таким чином, щоб не наражати на небезпеку
незалежність установ освіти.
Пропонуємо інтенсивніше залучення місцевих культурних і культурно- масових
установ в процес зміцнення підсвідомості національної єдності.
Підтримуємо різного роду ініціативи, які з точки зору єдності нації використовуючи
методи XXI. століття показують важливі історичні події молодим людям, у вигляді
легкого для них сприйняття (приміром фільми показуючі окремі епохи угорської
історії, створення серіалів, комп'ютерних ігор або розробка аплікацій на цю тему,
поширеніша поява організацій зберігаючі традиції або оберігаючі традиції військового
побуту.)»

