NYEOMSZSZ Zárónyilatkozat
2015. szeptember 12-én Majna-Frankfurtban tartotta a Nyugat-Európai Országos Magyar
Szervezetek Szövetsége 15. éves közgyűlését.
Az elnök és az alelnökök jelentései átfogó képet nyújtottak az elmúlt évben elvégzett
munka sokrétűségéről. A tagszervezetek beszámolóiból is kiderült, hogy kötelességtudattal
végzik feladataikat. A tagországok száma a Franciaországi Magyarok Szövetsége
(FRAMOSZ) felvételével 14 országos szervezetté nőtt.
Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a nyugati diaszpórában oktatási rendszerünk és
ifjúságunk magyarságtudatának erősítésére. Ehhez kérjük a Nemzetpolitikai Államtitkárság
támogatását, az anyanyelvi oktatás intézményesítését a nyugat-európai anyanyelvi bizottság
létrehozásával.
A Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasainak sikeres tevékenységét tovább növeli,
hogy tavalyi kérésünknek megfelelően kilenc hónapon át dolgozhatnak a fogadó országokban.
Dr. Grezsa István a KCSP programvezetője vázolta a konkrét elvárásokat, illetve megígérte a
felmerült problémák ésszerű keretek közötti orvoslását.
A „Kufstein” tanácskozás a nyugati és Kárpát-medencei magyarság egyetlen szellemi és
kulturális fóruma. A NYEOMSZSZ továbbra is társrendező marad. A tanácskozás 2016. évi
témája a migráció lesz.
A nemzeti távlatokban gondolkodó szervezetünknek is köszönhetően mára a nyugati
diaszpórát a nemzet szerves részének tekintik. A Diaszpóra Tanácsban a NYEOMSZSZ
képviselői megfogalmazhatják kívánságaikat, támogatási igényeiket. A közgyűlés egyhangúan
támogatja Bihari Szabolcs újrajelölését a régióelnöki tisztségre.
A NYEOMSZSZ jövő évi kiemelt programjai között szerepel az 1956-os Forradalom és
Szabadságharc 60. évfordulójára való méltó megemlékezés.
Közgyűlésünk vendégei voltak dr. Grezsa István, a nemzetpolitikai államtitkárság
miniszteri biztosa és dr. Szilágyi Péter, Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár
kabinetfőnöke. Mindketten újból megerősítették a közgyűlést, hogy a NYEOMSZSZ-ot a
Magyar Kormány továbbra is fontos stratégiai partnernek tekinti.
Vendégünk volt továbbá Balogh László, a Közszolgálati Közalapítvány kuratóriumi elnöke,
és Dobos Menyhért, a Duna Médiaszolgáltató vezérigazgatója, akik tájékoztatták a küldötteket
a közszolgálati televízió és rádió átszervezéséről, és a további együttműködés lehetőségeiről.
A tanácskozás több stratégiai tervet vázolt fel, mint pl. a nyugati magyar közösségek
felmérése, szakkonferenciák rendezése, ifjúsági táborok hálózatának kiépítése, a
cserkészekkel való együttműködés fejlesztése. Ennek keretében Jablonkay Péter, a KMCSSZ
európai kerületének parancsnoka, valamint dr. Grynaeus Péter a Cserkészpark Egyesület
nevében ismertették az európai Cserkészpark jelenét és jövőjét. A NYEOMSZSZ érdekelt az
együttműködésben.
A Közgyűlés külön nyilatkozatban foglalt állást az utóbbi időben Magyarországot ért
méltatlan támadásokkal szemben.
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