
 

 

 

 

 

 

Zárónyilatkozat 

 

A Magyar Ifjúsági Konferencia 2002. március 23-án, Budapesten tartotta idei első – megalakulása óta hetedik – 

ülését. 

 

A Magyar Ifjúsági Konferencia üdvözli a Magyar Köztársasággal szomszédos államokban élő magyarokról 

szóló 2001. évi LXXI. törvény 2002. január 1-jei hatályba lépését, amely jelentősen hozzájárul a külhoni 

magyarság nemzeti önazonosságának megőrzéséhez, valamint szülőföldjén való megmaradásához és 

gyarapodásához. 

 

A Magyar Ifjúsági Konferencia megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a Magyar Köztársaság kormányának és 

Románia kormányának egyetértési nyilatkozata megteremtette a törvénynek a romániai magyarságot érintő 

végrehajtási feltételeit, és reményét fejezi ki, hogy a végrehajtás tekintetében a Szlovák Köztársasággal is sikerül 

megtalálni az összhangot. 

 

A Magyar Ifjúsági Konferencia üdvözli, hogy az Oktatási Minisztérium előkészítő munkájának eredményeként, 

az információs irodák közreműködésével minden érintett szomszédos országban megkezdődött a határon túli 

diákigazolványok, pedagógusigazolványok és oktatói kártyák igénylése, amelyek a határon túli magyar nyelvű 

oktatás résztvevői számára kiemelt kedvezmények igénybe vételét teszik lehetővé Magyarországon, erősítve 

ezzel a szülőföldön történő magyar tannyelvű oktatást. 

 

A Magyar Ifjúsági Konferencia egyetért az Ifjúsági és Sportminisztérium azon szándékával, amely szerint a 

jövőben a határon túli magyar ifjúsági szervezeteket is bevonja a drog-prevenciós programokba, valamint az ép, 

illetve a fogyatékkal élő fiatalok sportprogramjaiba. Ugyanakkor reményét fejezi ki aziránt, hogy a Magyar 

Köztársaság Kormányának illetékes minisztériumai a fogyatékkal élők életkörülményeit javító és az 

érvényesülésüket segítő támogatási rendszereket kiterjesztik a határon túli nemzetrészekre is. 

 

A Magyar Ifjúsági Konferencia tagszervezeteinek képviselői üdvözlik azt a döntést, miszerint az idei évtől 

kezdődően a határon túli magyar ifjúsági szervezetek működését segítő normatív támogatásban részesülnek az 

Ifjúsági és Sportminisztérium részéről. 

 

A Magyar Ifjúsági Konferencia tagjai fontosnak tartják az Agora irodahálózat bővítését, amely elősegíti a helyi 

magyar fiatalok közösségének megerősödését. A MIK meghatározónak tartja a lendvai iroda működésének 



elindítását, amely által egy újabb kisrégióban nyílik lehetőség a magyar fiatalok információval való ellátására, 

valamint a magyar ifjúsági közéletbe való bevonására. 

 

A Magyar Ifjúsági Konferencia résztvevői – a Magyar Állandó Értekezlet jelenlévő tagjaival közösen – 

megismerték a MOZAIK 2001 - Magyar fiatalok a Kárpát-medencében elnevezésű, határon túli ifjúságkutatás 

első eredményeit ismertető Gyorsjelentést, amely a Magyarországgal szomszédos országokban élő magyar 

fiatalok helyzetéről nyújt ismereteket. A MIK tagszervezetei megállapítják, hogy a rendkívüli jelentőségű és 

hiánypótló kutatás eredményei alapját adhatják mind a MIK egésze, mind az egyes ifjúsági szervezetek jövőbeni 

stratégiájának és tevékenységének. 

 

A Magyar Ifjúsági Konferencia üdvözli azt a nyílt levelet, amelyet határon túli magyar ifjúsági szervezetek 

intéztek a magyarországi választópolgárokhoz. E nyílt levél jelen zárónyilatkozat mellékletét képezi. 

 

A Magyar Ifjúsági Konferencia soron következő ülését Felvidéken, Kassán tartja. 

 

Budapest, 2002. március 23. 



Melléklet 

 

„Tanúul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. 

Válaszd hát az életet, hogy élhess te és utódaid is!” 

(5 Móz. 30,19) 

 

Nyílt levél a magyarországi választópolgárokhoz 

 

Magyarországon a 2002. év eleje a választások jegyében zajlik. Az országgyűlési választások közelsége és tétje 

sajnos olyan emberi gyarlóságokat hozott felszínre, amelyekre mi, magyarokként nem lehetünk büszkék. 

 

Az ízléstelenség, a gyűlölet, az alaptalan félelemkeltés, másfelől a kiábrándultság kampánya az idei, s mindez 

nem méltó a magyarság szellemiségéhez és politikai kultúrájához. 

 

Felháborítónak tartjuk, hogy egyesek a választási hadjárat szennyébe az általunk nagyra becsült egyházi 

vezetőket és politikai személyiségeket is gátlástalanul igyekeznek belemártani, a határon túli magyarok ügyében 

pedig megszegik az alapkérdésekben kialakított eddigi politikai egyetértést. 

 

Mi, különböző utódállamokban élő magyar fiatalokként olyan anyaországi kormányt óhajtunk, amely nemzetben 

gondolkozik, elvszerűen következetes, az ún. jószomszédi viszonyra hivatkozva nem áldozza fel a külhoni 

magyarságot, továbbá aki meghallgat minket, és lehetőséget kínál az eredményes együttműködésre. 

 

Reméljük, hogy nemzetünk számára a XXI. századdal a jövő nem csak elkezdődött, de az Önök választói 

akaratából folytatódik is. 

 

Ehhez kívánunk mindenkinek bölcs és higgadt döntést: 

 

Budapest, 2002. március 23. 


