NYEOMSZSZ-közgyűlés: tovább az úton
Szeptember 7-én, Rigában tartotta tizenkettedik közgyűlését a Nyugat-Európai
Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ). Az ülés a szokásos elemek
mellett újszerű, eddig nem látott „betéteket” is tartalmazott.

A hivatalos Magyarország részéről többek között elfogadta a meghívást Répás Zsuzsanna,
nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, Potápi Árpád, a Nemzeti Összetartozás
Bizottságának elnöke, Ékes Ilona parlamenti képviselő, Balogh László, a Közszolgálati
Közalapítvány elnöke és Dobos Menyhért, a Duna TV vezérigazgatója. Jelen volt Dobokay
Gábor, Magyarország rigai nagykövete is. Az ülésen Dr. Deák Ernő elnök, valamint Dr.
Klement Kornél és Bihari Szabolcs alelnökök adtak tájékoztatást az elmúlt év munkájáról. A
tizenegy nyugat-európai magyar tagszervezet vezetői egyenként számoltak be tevékenységük
legfőbb elemeiről.
A rendezvényen értékelték a különböző, határon túli és a diaszpóra magyarsága felé indított
kormányzati programokat, így a Julianus-programot és a Kőrösi Csoma Sándor-programot is.
Utóbbi program részesei közül hét európai ösztöndíjas volt jelen, akik szintén beszámoltak a
diaszpórában eltöltött tevékenységükről. Mentoraik szintén értékelték a tapasztalatokat, a
program láthatóan rendkívül pozitív visszhangot kapott. A NYEOMSZSZ küldöttei javaslatot
tettek a két program valamilyen formában történő folytatására.
Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár széleskörű tájékoztatást adott a nemzetpolitika aktuális
kérdéseiről. A diaszpóra magyarságában indított programokon kívül szó esett a kettős
állampolgárságról, a külhoni magyarok választójogáról és egyéb aktuális kérdésekről. Potápi

Árpád, a Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke Duray Miklóst idézte, miszerint a
nemzetpolitika „speciális belügy, amelynek vannak külpolitikai vonzatai is”. Elmondta azt is,
hogy a bizottság több kihelyezett ülést tartott a határon túl, a diaszpóra-magyarságról pedig
azt mondta: ők tulajdonképpen „nagykövetek az élet minden területén”. Márki Zoltán, az
Országgyűlés Külügyi Igazgatóságának főosztályvezetője után Balogh László és Dobos
Menyhért mutatta be a közszolgálati televíziók, különösen a Duna TV működését. Csermák
Zoltán az MTVA részéről a Kós Károly Kollégium és a Külhoni Magyar Sajtószolgálat
(KMS) munkájáról beszélt, amelynek feladata többek között a külhoni magyarsággal
kapcsolatos hírek és dokumentumok összegyűjtése.
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erdélyi autonómia-törekvéseket, Izsák Balázs felhívását és az október 27-én tartandó nagy
székely felvonulást. A NYEOMSZSZ nyilatkozat kiadását tervezi a romániai régióátszervezéssel szemben. Arról is határoztak, hogy a 2014-es, szokásos felsőpulyai tanácskozás
keretében a száz éve kitört első világháború előzményeit, lefolyását és következményeit
fogják tárgyalni.
„Soron kívüli” eseményként mutatta be Szilágyi Szabolcs, a Németországi Magyar
Szervezetek Szövetségének (BUOD) 2014-es naptártervezetét, amely a magyar feltalálók
bemutatásával kívánja terjeszteni a magyar értékeket és kultúrát. A naptár tartalmát
felajánlották a NYEOMSZSZ összes tagszervezetének, akik saját nyelvre lefordítva szintén
terjeszthetik közös értékeinket. Zárásképpen a Kőrösi Csoma Sándor-program résztvevőinek
nagy sikert arató műsora következett, a megtanított, majd közösen táncolt szatmári és széki
darabok a közgyűlés résztvevőinek jelentős részét megmozgatták. A késő estig tartó,
egyszerre szórakoztató és értékeinket bemutató tánc, valamint beszélgetés csak fokozta a
résztvevők összetartozás-tudatát és összhangját.
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