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Zárónyilatkozat 

 

A Magyar Ifjúsági Konferencia (továbbiakban: MIK) a magyar ifjúság legmagasabb szintű 

közös fóruma 2019. május 10-12.között Felsőőrött tartotta 36. rendes ülését.  

 

A konferencia résztvevőit köszöntötték az Emberi Erőforrások Minisztériumának képviselői, 

dr. Illés Boglárka helyettes államtitkár asszony és Mohay Gergely osztályvezető, Burgenland 

magyar településeinek elöljárói, valamint Csibi Krisztina a Magyarság Házának igazgatója. 

 

Elítéljük az Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa által nemrégiben elfogadott, a kisebbségi 

nyelvhasználatot a kultúra, a közélet és a hétköznapi ügyintézés szinte minden területén 

jelentősen korlátozó új nyelvtörvényt. Ezen kívül reményünket fejezzük ki, hogy az országban 

meginduló politikai változások következtében sikerül olyan kompromisszumos megoldást 

találni, amely a kisebbségi jogok csorbítása nélkül biztosítja az államnyelv fejlődését 

Ukrajnában. 

 

A fiatal magyar kutatók jelentik a garanciát a világszínvonalú magyar tudományos 

eredmények továbbvitelére. A digitalizáció egyre erősebb térnyerésével különösen fontos 

lépés, hogy erősítsük a nemzeti ifjúsági innovációs hálózatot. Ennek fényében támogatjuk, 

valamint ajánljuk a döntéshozók figyelmébe a Fiatal Magyar Kutatók Évét, amely ifjúsági és 

nemzetpolitikai téren egyaránt tükröt kíván mutatni az elmúlt 150 év teljesítményének, 

valamint ráirányítani a figyelmet a jövő tehetségeinek lehetőségeire. 

 

Kérjük, hogy a magyar kormány lehetőségeihez mérten nagyobb figyelemmel kísérje a 

burgenlandi magyarság mindennapjait, és a továbbiakban is segítse közösségépítő munkáját.  

 

 Felháborítónak tartjuk, hogy Beke István és Szőcs Zoltán koholt vádakkal továbbra is 

börtönben van; illetve, hogy magyar választott képviselőink folyamatos anyagi és erkölcsi 

retorziónak vannak kitéve. Követeljük a jogtalan bebörtönzés és a kettős mérce 

alkalmazásának megszüntetését. 

Elítéljük a szimbólumaink, kegyhelyeink ellen elindított újabb hadjáratot. Felszólítjuk a 

román többségi társadalom vezetőit, hogy tartsák tiszteletben az Úzvölgyi temetőben nyugvó 

őseink pihenését, ugyanakkor üdvözöljük az erdélyi magyar társadalom minden szereplőjének 

az egységes fellépését az ügy mellett. 
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A MIK elítéli a szlovák parlament által ismételten megszavazott, más nemzetek himnuszának 

éneklését korlátozó törvénymódosítást, mely szerint csak hivatalos delegáció jelenlétében 

játszható le és énekelhető el az adott nemzet himnusza. Tagszervezeteink küldetése a 

magyarság megmaradásáért és kultúrájának ápolásáért folytatott munka, a magyar Himnusz, 

nemzeti imánk éneklése pedig kultúránk és identitásunk fontos része. Bízunk benne, hogy a 

módosító törekvések célra vezetnek.  

 

A MIK következő közgyűlését Budapesten tartja. 

 

 

Felsőőr, 2019. május 11. 
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