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Zárónyilatkozat
A fennállásának tízedik évét betöltő Nyugat-Európai Országos Magyar Egyesületek Szövetsége
(NYEOMSZSZ) 2011. szeptember 24-én tartotta vezetőségválasztó közgyűlését Litvánia fővárosa,
Vilnius közelében lévő Trakai-ban.
A közgyűlésen tizenegy országos szervezet küldöttei jelentek meg, két ország képviseltette magát.
Magyarországról részt vett Répás Zsuzsanna (KIM) helyettes államtitkár, Márky Zoltán az Országgyűlés Külügyi Hivatala Nemzeti Integrációs Főosztályának osztályvezetője és Dr. Kocsis Attila a
KIM diaszpóra főosztályvezetője. A NYEOMSZSZ tevékenységének ismertetése és tízéves munkájának méltatása mellett a tagszervezetek képviselői beszámoltak az elmúlt év eseményeiről. A
beszámolók között nagy súly helyeződött az anyanyelvi oktatás, továbbképzés, tankönyvkiadás és
ösztöndíjak közvetítése valamint az Őrszavak c. internetes újság ismertetésére.
A közgyűlés kiemelte az 1956-os magyar forradalom átható és tudatformáló jelentőségét.
A közgyűlés három évre megválasztotta az új elnökséget valamint a szakbizottságok tagjait:
elnök: Deák Ernő; alelnökök: Bihari Szabolcs, ifj. Klement Kornél,
további elnökségi tagok: Blénessy Emese, Lindop Márta, Lukácsfy Kristóf, Piri Zoltán,
Rubazeviciene Homoki Mária, Wurst Erzsébet)
A zsúfolt, 25 pontból álló napirenden szerepelt a 2012. évre szóló cselekvési terv ismertetése és
megvitatása, amit egyhangúlag elfogadott a közgyűlés:
1.
2.
3.
4.

A NYEOMSZSZ Tükör új kiadása
A sajtó-, média és információs szolgálat továbbvitele
Autonómia konferencia szervezése
A tagszervezetek országaiban fellelhető magyar anyagi és szellemi értékek számbavétele,
amely
5. a jövő évi „Kufstein Tanácskozásnak is tárgya lesz
6. „Adminisztrációs Központ“ létrehozása
7. A magyarul nem tudó fiatalok magyarságismereti oktatásának felkarolása a befogadó országok
nyelvén.
Répás Zsuzsanna figyelemmel kísért felszólalásában röviden ismertette a magyar kormány nemzetpolitikáját nyomatékkal a határon túli kisebbségek, jelesen a diaszpóra vonatkozásában. Elismerően nyilatkozott a NYEOMSZSZ-ról, amely mintaként szolgálhat a kormány által tervezett hat
részből összetevődő Diaszpóra Tanács létrehozásában. Márky Zoltán osztályvezető nélkülözhetetlennek tartotta az információcsere javítását, ezen a téren a nyugati magyar szervezetek szerepét.
A közgyűlést ünnepi vacsora zárta, melynek keretében díszoklevelek átadására került sor érdemesült magyar személyiségeknek a magyarságért kifejtett szolgálataik elismeréséül.
A küldöttek a jövő évi közgyűlést – a „Kufstein“ Tanácskozáshoz kötve – 2012 szeptemberére tűzték ki, a helyszín: Felsőpulya/Oberpullendorf, Burgenland.
Trakai, Litvánia, 2011. szeptember 24.
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