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Zárónyilatkozat 

A Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ) 2013. szeptember 
7-én Rigában tartotta 12. évi közgy lését, amelyen 11 országos szervezet képvisel i vettek részt. 
Répás Zsuzsanna, helyettes államtitkár; Potápi Árpád, a Nemzeti Összetartozás Bizottsága 
elnöke; Ékes Ilona, parlamenti képvisel ; Márky Zoltán, az Országgy lés Külügyi Igazgatóságának 

osztyályvezet je; Balogh László, Közszolgálati Közalapítvány elnöke; Dobos Menyhért, a Duna 
TV vezérigazgatója; dr. Csermák Zoltán, MTVA képviselték a hivatalos Magyarországot. 

Az ülésen beszámolók hangzottak el a NYEOMSZSZ múlt évi tevékenységér l, a tagszervezetek 
az országaikban folyó magyar munkáról nyújtottak átfogó képet. 

Kiértékelték a K rösi Csoma Sándor Programot az ösztöndíjasok bevonásával, akik mindenki által 
elismert munkát fejtettek ki. A közgy lés szükségesnek tartja a program folytatását. 

A NYEOMSZSZ és tagszervezetei folytatni kívánják a Julianus  Programban meghirdetett munkát 
a nyugati magyar örökség és értékek feltárásában és megmentésében.  

Élénk érdekl dést váltott ki a Magyarországról újonnan érkezett munkavállók kérdése: sokrét  
feladatok várnak megoldásra. A  közgy lés ezért úgy határozott, hogy a NYEOMSZSZ külön 
értekezleten vitatja meg ezt a kérdést, ezen túlmen en a magyar kormánnyal kíván tárgyalni a 
szükséges lépésekr l. 

A magyar nyelv és honismereti oktatás keretében folytatják az rszavak internetes újság és Az én 
világom c. tankönyv b vítését, valamint a nyugati pedagágusok magyarországi továbbképzését. 

A Szövetség tiltakozik a Magyarországot és a magyar nemzetet lejárató alaptalan nyugati 
médiahadjárat ellen. 

A NYEOMSZSZ továbbra is támogatja a romániai magyar autonómia-törekvéseket. Egyetért Izsák 
Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnökének a felhívásával, és tagszervezetei országonként is 
támogatják a 2013. október 27-re meghirdetett nagyszabású tüntetést. Elítéli a tervezett romániai 
régió-átszervezést, a Székelyföld feldarabolásának kísérletét. 

A jöv  évi tervekre vonatkozóan kiemelt helyre került a „Kufstein” Tanácskozás, melynek tárgya az 
I. Világháború el zményei, lefolyása és következményei, különös tekintettel a magyar kisebbségek 
sorsának alakulására. 

A közgy lés köszönetét fejezi ki Dobokay Gábor nagykövetnek és a lettországi 
tagszervezetünknek a vendéglátásért. 

Riga, 2013. szeptember 7. 


