COMUNICAT FINAL
Conferinţa Tineretului Maghiar şi-a ţinut şedinţa ordinară în localitatea Lendva, pe data de 12-14 mai
2017.
Conferinţa Tineretului Maghiar a fost felicitată de: dr. Illés Boglárka – Ministerul Resurselor Umane,
subsecretar de stat responsabil pentru politica tineretului şi înfiinţarea oportunităților; dr. Szilágyi
Péter – Secretariatul de Stat de Politica Naţională al Cabinetului Premierului, subsecretar de stat
responsabil pentru politica naţională; Vida Törnar Judit – preşedintele Comunităţii Consiliului
Naţional Maghiar al Comunei Lendva; Aleksandra Kozak – secretarul Direcţiunii Comunale a
Comunei Lendva.
Conferinţa Tineretului Maghiar felicită creşterea numărului copiilor din clasa a I-a, care s-au înscris
în şcoala maghiară din Felvidek.
Conferinţa Tineretului Maghiar ia la cunoştinţă cu regret că în temeiul deciziei pronunţate de
judecătoria de prima instanţă Újvidéki Felsőbíróság Vamadisz-ul a pierdut procesul pornit contra
Facultăţii de Drept, privind examenul de admitere în limba maghiară. Organizaţia susţine continuarea
procesului la judecătoria de a doua instanţă.
Aplaudăm faptul că Guvernul Ungariei în Transcarpatia a pornit un program de dezvoltare
economică, asemănător programului din Voivodina. Cerem, ca programele economice aflate în curs
de derulare în cadrul programului start să fie şi mai accesibile pentru tinerii întreprinzători. Am luat
la cunoştinţă cu bucurie că în viitorul apropiat este de aşteptat deschiderea noilor spaţii comunitare
externe.
Conferinţa Tineretului Maghiar consideră alarmante acele fenomene, care pot fi observate în cursul
pregătirii festivităţii legate de centenarul acceptării declaraţiei de la Alba Iulia. Cerem Guvernului
Ungariei să urmărească cu atenţie evenimentele, astfel cu ocazia comemorării să nu fie ţinute
cuvântări care ar stigmatiza comunitatea maghiară.
Conferinţa Tineretului Maghiar consideră că este o problemă cheie identificarea forţei inovatoare a
tinerilor cercetători maghiari, sprijinirea întrebuinţării acestei forţe în vederea susţinerii în viitor a
comunităţilor maghiare culturale, ştiinţifice şi economice. Considerăm că este inevitabilă cooperarea
între comunităţile tinerilor cercetători maghiari din ţară şi din străinătate, în vederea susţinerii şi
dezvoltării spaţiului ştiinţific comun.
La şedinţa de secţie a Conferinţei Tineretului Maghiar s-a redactat un pachet de recomandări care
vizează mărirea activităţii tinerilor privind participarea în viaţa publică, precum vizează şi întărirea
identităţii naţionale. Pachetul de recomandări reprezintă anexă la prezentul comunicat.
Conferinţa Tineretului Maghiar va ţine următoarea sa şedinţă ordinară în Ungaria.
Lendva, 13 mai 2017.

Anexa nr. 1.
Pe data de 13 mai 2017, participanţii secției „Comunitate şi politică (activitate comunitară, identitate
maghiară)” au acceptat în unanimitate următoarea declarație:
„În opinia noastră integrarea tinerilor şi creşterea interesului lor faţă de viaţa publică poate fi
realizată nu numai excluziv prin programe politice de partid, dar şi prin activităţi şi experienţe
comunitare.
Considerăm că este necesar ca în comunicarea cu tinerii să fie conștientizat şi accentuat faptul că
politica nu este împotriva lor, ba mai mult, este pentru ei şi că au posibilitatea de a interveni.
Considerăm că este necesar includerea mai activă a consiliului local în procesul de popularizare a
vieţii publice către tineri.
Considerăm că este important ca în învăţământul preuniversitar pentru tineri să fie acordat mai mult
timp pentru amplificarea cunoştinţelor de educaţie civică şi financiară. În timpul care este pus la
dispoziţie recomandăm organizarea programelor interactive şi de tip prezentare (vizitarea institutelor
publice locale, întâlnire cu politicieni, etc.).
Considerăm că este important să fie creată posibilitate în învăţământul superior şi în educaţia
profesională, după bacalaureat, ca tinerii care participă în aceste tipuri de învăţământ să aibă
posibilitatea de a se ocupa cu întrebări legate de viaţa publică şi să facă cunoştinţă cu organizaţiile
politice şi cu organizaţiile de tineret care fac politică. Dorim să realizăm toate acestea ca
independenţa unităţilor de educaţie să nu fie pusă în pericol.
Recomandăm ca institutele locale culturale şi de culturizare să fie incluse mai accentuat în procesul
de intensificare a procesului de formare a identităţii naţionale în cadrul tinerilor.
Susţinem orice inițiativă care are ca scop prezentarea evenimentelor istorice importante din punct de
vedere al naţiunii din secolul al XXI., într-un cadru consumabil pentru tineri (de exemplu: filme care
prezintă anumite epoci din istoria maghiară, producţia serialelor, dezvoltarea jocurilor PC sau
aplicaţiilor care au acest subiect, apariţia mai frecventă a organizaţiilor care se ocupă cu păstrarea
tradiţiilor sau care se ocupă cu păstrarea tradițiilor oștești).”

