ZÁRÓNYILATKOZAT
A Magyar Ifjúsági Konferencia (továbbiakban: MIK) 2018. június 1-3. között Párkányban
tartotta 34. rendes ülését.
A konferencia résztvevőit dr. Illés Boglárka, az Emberi Erőforrások Minisztériuma
ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkára, Hajnal Virág, a
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője, Szabó Jenő,
Párkány város polgármestere köszöntötte, továbbá Környi Zoltán, a Magyar Közösség Pártja
(továbbiakban: MKP) Párkányi Helyi Szervezetének elnökségi tagja tolmácsolta Menyhárt
József MKP elnök köszöntő szavait.
Kárpátalja régió üdvözli azon helyi és kárpát-medencei kezdeményezéseket, melyek az ifjúság
helyben maradását, boldogulását segítik, különösen a közösségi terek programot, a
gazdaságfejlesztési programokat és az ingyenes egészségügyi szűrési projektet. Az Új
Nemzedék Központ és a MIK együttműködése által elindított és folyamatban lévő közösségi
terek kapcsán új lehetőségek előtt állunk, ami már most is elősegítette a kárpátaljai ifjúsági
szervezetek közös munkáját és együttműködését. A pozitív tapasztalatok alapján javasoljuk az
ehhez hasonló projektek kiterjesztését más régiókra a térségek közötti együttműködés céljából.
A kárpátaljai ifjúsági szervezetek támogatják a Magyar Kormány Ukrajnával kapcsolatos
politikáját, mellyel az oktatási törvénnyel szemben, s egyéb káros folyamatok megállítása
érdekében végez aktív nemzetközi politikai tevékenységet.
A Magyar Ifjúsági Konferencia tagjai felháborodásukat fejezik ki a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem (továbbiakban: MOGYE) és a Petru Maior Egyetem egyesítésével
kapcsolatosan, hiszen az egyesülés veszélybe sodorja az anyanyelven való oktatást, a magyar
tagozat döntőképességét, illetve az egyetlen magyar nyelvű orvosképzést az országban. Kérjük
nemzettársainkat a MOGYE visszaállítása érdekében létrehozott petíció támogatásában és
aláírásában. Ezúton köszönjük azon nemzettársainknak, akik már az elmúlt időben is
szolidaritásukat fejezték ki.
A Magyar Ifjúsági Konferencia sajnálattal vette tudomásul, hogy egyrészt az Újvidéki Egyetem
Jogtudományi Kara a diszkrimináció kapcsán indult perben született jogerős, a potenciális
magyar ajkú hallgatók számára kedvező bírósági ítéletet felülvizsgáltatja Szerbia Legfelsőbb
Semmítőszékénél; másrészt pedig a júliusban esedékes felvételi vizsga vonatkozásában a
kisebbségi nyelven történő felvételi vizsgáztatás folyamatát sikeres B2-es szintű szerb nyelvi
szóbeli- és írásbeli alkalmassági teszttel feltételezi-, illetve nehezíti. Ezt a diszkriminatív lépést
egyöntetűen elítéljük.

Arra kérjük Magyarország Kormányát, hogy a kettős állampolgárság tiltásának ügyében,
erősebben álljanak ki a felvidéki magyarok érdekeiért a szlovák kormányzat irányában.
Azzal a kéréssel fordulunk Magyarország Kormányához, hogy kezdje meg a felkészülést a
hazánkat és nemzetünket szétszaggató Trianoni Békediktátum 100. évfordulójára. Ebben ránk,
a magyar fiatalokra számíthatnak!
A MIK tagszervezetei megköszönik és elismerik a leköszönő elnökség munkáját és azt a
kiemelt figyelmet, amit az elnök és az alelnökök kifejtettek közösségeink irányába.
A MIK soron következő ülését Magyarországon tartja.
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