Zárónyilatkozat
2011. május 14-én, Felsőőrön, a Városháza nagytermében tartotta soros ülését a Magyar Ifjúsági Konferencia,
amely a magyar fiatalok legmagasabb szintű egyeztetési fóruma.
A küldötteket a vendéglátó, Gerhard Pongracz úr, Felsőőr polgármestere és Téglásy Kristóf főosztályvezető úr
köszöntötte. Philipp Nagel úr, az ausztriai Nemzeti Ifjúsági Tanács elnöke mutatta be az osztrák nemzeti ifjúsági
tanács felépítését és működését. Ezt követően dr. Somogyi László, a Magyar Akadémikus és Diákklub elnöke
mutatta be a burgenlandi magyarság múltját és jelenét.
Potápi Árpád János, a Magyar Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának elnöke szólt az
Országgyűlésnek a nemzeti összetartozás erősítésében végzett tevékenységéről. Mihalovics Péter, az Új
Nemzedék Jövőjéért felelős miniszteri biztos úr bemutatta feladatait az Új Nemzedék Program megalkotásában.
Elmondta, hogy őszre tervezik a kormány elé benyújtani a programot. Az elkészülő vitaanyagot széles szakmai
és korosztályi társadalmasítást követően remélik véglegesíteni annak érdekében, hogy a korosztályhoz tartozó
fiatalok szava, véleménye, céljai tükröződjenek, megjelenjenek abban.
A program kerekasztal beszélgetéssel folytatódott, ahol Kapus Krisztián, az Országgyűlés Ifjúsági
Albizottságának elnöke, Mihalovics Péter miniszteri biztos, dr. Orbán Balázs András jogi referens és Benked
László ösztöndíj referens, válaszolt a feltett kérdésekre.

A Magyar Ifjúsági Konferencia, az összmagyar ifjúság képviseleti szerve vállalja, hogy munkacsoportot hoz
létre annak érdekében, hogy kidolgozza a Nemzeti Ifjúsági Tanács működésének alapjait, amely vitaanyagot a
Konferencia tagszervezetei irányába előterjeszti a következő konferenciát megelőző 30 nappal.
A Magyar Ifjúsági Konferencia a következő gondolatokat fogalmazta meg:
Tisztelettel kérjük a Magyar Kormány képviselőit és a meghívottakat, hogy vegyenek részt a Magyar Ifjúsági
Konferencián, az itt feltett kérdésekre (is) érdemben válaszoljanak.

A Magyar Ifjúsági Konferenciát aggodalommal tölti el, hogy a kárpátaljai magyarságot egyre gyakoribb és
súlyosabb atrocitások érik, ami már nem csak az emlékműrongálásokat, hanem az Ukrán Nemzetbiztonsági
Hivatal által a magyar állampolgársági esküt tevő emberek megfigyelését, törvénytelen kihallgatását,
megfélemlítését és fenyegetését jelenti. A MIK felszólítja a magyar kormányzatot, hogy az eddigieknél

határozottabban lépjen fel a kárpátaljai és felvidéki magyarok meghurcolása ellen és valós védelmét biztosítsa
ezen embereknek.
A Magyar Ifjúsági Konferencia kéri a mielőbbi, átlátható pályázati rendszer kialakítását, illetve a normatív
támogatás felélesztését. Meg kívánjuk sürgetni az ifjúságot célzó pályázatok kiírását.
A Magyar Ifjúsági Konferencia kéri, hogy a Magyar Kormány egyenlő figyelmet fordítson minden képviselt
régióra. Ez magában foglalja, hogy az összes régióban, így Lendván, a muravidéki magyarság központjában is
lehessen a magyar állampolgársági (egyszerűsített honosítási eljárás) ügyeket intézni.
A Magyar Ifjúsági Konferencia a következő ülését 2011 októberében Magyarországon, Debrecenben tartja.
Felsőőr, 2011. május 14.

