
KOMUNIKÉ 

               Účastníci konferencie „70 rokov historických návratov“  a priamy potomkovia slovenských 
presídlencov z Maďarska si cenia  historický počin pomoci našej vlasti Slovákom z Maďarska, ktorí sa 
rozhodli reagovať kladne na povojnovú výzvu na návrat na Slovensko - krajiny svojich predkov. 

               Matica slovenská, jej Miestne odbory a odbory Mladej matice  na južnom Slovensku 
významne pomáhajú  pri pestovaní slovenskej kultúry a pri prezentácii výsledkov vedeckých bádaní o 
minulosti tohto regiónu, etnografických výskumov  ľudovej kultúry a slovenského jazyka.   

               Jednotlivé kresťanské cirkvi na Slovensku a ich územné cirkevné zbory plnia významnú 
funkciu pri podpore rozvoja duchovného života spojeného s národným životom obyvateľov južného 
Slovenska. 

               Účastníci konferencie vyzývajú štátne orgány a inštitúcie ako aj mimovládne organizácie, 
kultúrne, vzdelávacie a záujmové spolky, aby regiónu južného Slovenska venovali zvýšenú pozornosť. 
Slováci, ktorí žijú v niektorých obciach a mestách južného Slovenska v menšinovom postavení nemajú 
totiž adekvátne finančné a materiálne  podmienky pre vzdelávanie v materinskom jazyku 
a zabezpečenie ich kultúrnych a spoločenských potrieb.  Preto v záujme vytvorenia lepších podmienok 
pre život Slovákov v takomto postavení je potrebné prijať rad ekonomických, organizačných a hlavne 
finančných opatrení, ktoré zabezpečia rovnaké podmienky pre vzdelávanie a kultúru ako majú 
v súčasnosti tam žijúce národnostné menšiny. Účastníci konferencie žiadajú zmeniť volebný systém 
do miestnych samospráv tak aby každá národnostná menšina vrátane Slovákov žijúcich v menšinovom 
postavení mala neopomenuteľné zastúpenie v obecných samosprávach s právom veta na otázky 
týkajúce sa ich života. 

                 Účastníci konferencie žiadajú podstatne zvýšiť prezentáciu slovenskej kultúry v 
regionálnych centrách južného Slovenska, vrátane prezentácie  popredných slovenských hudobných, 
umeleckých, divadelných a folklórnych súborov. Ďalej žiadajú na podujatiach organizovaných 
mestami a obcami južného Slovenska zabezpečiť série vystúpení popredných umelcov a vedeckých 
pracovníkov. Kvalitná, hodnotná slovenská kultúra, ale aj veda, výskum  a vzdelávanie a ich výsledky, 
by mali byť trvale prítomné a sprítomňované na slovenskom juhu v záujme vyvažovania intenzívnych 
konkurenčných vplyvov zo zahraničia, ktoré významne a v mnohých prípadoch aj negatívne vplývajú 
na celkové postoje a orientáciu obyvateľov tohto regiónu. Ide nám o to aby prezentáciou vysokej 
kultúrnej a vedeckej úrovne občanov Slovenskej republiky sa dvíhala hrdosť na ich výsledky a tak 
posilňovala  spolupatričnosť, vlastenectvo a solidarita všetkého obyvateľstva s našou vlasťou. 

                  Účastníci konferencie žiadajú zodpovedné štátne orgány, aby domáce a zahraničné 
investície boli v podstatne väčšej miere ako doteraz orientované na podporu zamestnanosti  na 
slovenskom juhu. Ďalej žiadajú aby sa venovala väčšia pozornosť budovaniu infraštruktúry,  aby sa 
vytvárali trvale lepšie ekonomické, finančné a sociálne podmienky pre rozvoj poľnohospodárskej 
produkcie a spracovateľskému priemyslu v tomto regióne tak, aby obyvateľstvo nemuselo odchádzať 
za prácou do iných regiónov, alebo sa vysťahovať do zahraničia. 

                 Účastníci konferencie upozorňujú, že aj tu na južnom  Slovensku sme všetci občania 
suverénnej Slovenskej  republiky. Nedovoľme opakovať sa histórii. Poučme sa z negatív, ktoré viedli 
k napätiam medzi národnosťami.  Je iba na nás na ľuďoch akú dáme príležitosť opakovaniu toho zlého 
čo prežili naši predkovia. Keď dokážeme vysvetliť, vyargumentovať svojim deťom a vnukom 
okolnosti, ktoré sme prežili a ako im predchádzať, aby sa neopakovali, zabránime tomu, aby sa opäť 
rozkrúcal  kolotoč násilia v Európe. Ide nám o to aby slovo „ČLOVEK“ znelo hrdo. 
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