Párkányban ülésezett a Magyar Ifjúsági Konferencia
2018. 6. 4.

Felvidéken tartotta tisztújító konferenciáját a Kárpát-medence állandó mozgó konferenciája, a
Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK), mely a magyarországi és határon túli magyar ifjúság azon
fóruma, ahol együtt gondolkodhatnak a fiatalok. Itt megismerhetik és megvitathatják terveiket,
együttműködve valósíthatják meg közös elképzeléseiket.

Az ernyőszervezet évente két alkalommal ülésezik: őszi üléseit Magyarországon, a tavasziakat
pedig a Kárpát-medence valamely más régiójában tartja. Felvidéken már volt Kassán és
Dunaszerdahelyen, ezúttal pedig Párkányra esett a választás, tekintettel, hogy a június 2-án
megrendezésre kerülő 34. ülés házigazdája a felvidéki régió volt.
A rendezvényen felszólalt Illés Boglárka, ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes
államtitkár, valamint Hajnal Virág, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának
főosztályvezetője. Menyhárt Józsefnek, a Magyar Közösség Pártja elnökének köszöntőjét Környi
Zoltán, az MKP Párkányi Helyi Szervezetének elnökségi tagja tolmácsolta, majd Szabó Jenő, Párkány
város polgármestere üdvözölte az egybegyűlteket.
A konferencia keretén belül a Nemzetstratégiai Kutatóintézet munkatársa, Molnár Gergely
bemutatta ifjúságkutatási eredményeiket. A vaskos kötet tartalmának ismertetése mellett pedig
felvázolta azt a konkrét cselekvési stratégiát is, amit az intézet a fiatalokra vonatkozóan dolgozott
ki.
A továbbiakban szó esett a nagyon aktuális GDPR rendelet ismertetéséről, melyről Kovács Melinda,

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi szakjogásza adott elő.
Ugyanakkor napirendre kerültek a tanácskozáson a fiatalok vállalkozási lehetőségei, a duális képzés
témaköre, a digitalizáció lehetőségei, és az E-sportok is.
A konferencia második felében tisztújításra került sor. Szórád Gábor négy év után köszönt le az
elnökségről. A küldöttek pedig Veres Mártonnak, a HÖOK képviselőjének szavaztak bizalmat.
Alelnöknek Bognár Ádámot (Diákhálózat, Felvidék) és Fancsali Barnát (Magyar Ifjúsági Tanács,
Erdély) választották meg. Kiegészítés: Az Erdélyi Magyar Néppárt ifjúsági szervezetét, a Mintát
képviselve Tőkés Lehel és Kolcza István volt jelen. Tőkést erdélyi javaslatra a háromtagú Felügyelő
Bizottságba választották.
Felvidéket ezúttal a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, a Firesz, a Diákhálózat, a Selye HÖK, a
Via Nova és az Esterházy Akadémia képviselte. A konferencia a zárónyilatkozat elfogadásával ért
véget. A zárónyilatkozatba az erdélyi jelenlevők javaslatára a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetemért indított aláírásgyűjtés ügye is bekerült.
A Magyar Ifjúsági Konferencia következő ülését ősszel, Magyarországon tartja.
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