NYEOMSZSZ Zárónyilatkozat
2014. szeptember 5-én, Felsőpulyán (Oberpullendorf) tartotta a Nyugat-Európai Országos
Magyar Szervezetek Szövetsége tisztújító közgyűlését. Az elnökség tagjai: dr. Deák Ernő,
elnök, Bihari Szabolcs és dr. Klement Kornél alelnökök, Aluuan Gabriella, Lindop Márta,
Lukácsfy Kristóf, Szennyessy László, Urbán Ákos és Wurst Erzsébet, vezetőségi tagok.
Az elnök és az alelnökök jelentései átfogó képet nyújtottak az elvégzett munka
sokrétűségéről. A tagszervezetek a szűkös anyagi helyzet ellenére változatlan
kötelességtudattal végzik feladataikat. A tagországok száma Franciaország és Norvégia
felvételével örvendetesen tizennégyre gyarapodott.
A 2001-ben alakult,távlatokban gondolkodó szervezetnek is köszönhetően mára a nyugati
diaszpórát a nemzet szerves részének tekintik.
A Diaszpóra Tanácsban a NYEOMSZSZ képviselői megfogalmazhatják kívánságaikat,
támogatási igényeiket. Kérik a pályázati rendszer egyszerűsítését. A Kőrösi Csoma
Sándor Program ösztöndíjasainak sikeres tevékenységét tovább növelné, ha egy teljes
éven át dolgozhatnának a fogadó országban.
Rendkívüli nagy hangsúlyt fektetnek a nyugati diaszpórában az oktatási rendszer és az
ifjúsági munka további fejlesztésére. Ezt a célt szolgálja a NYEOMSZSZ által kiadott, a
világon egyedülálló többnyelvű tankönyv, Az én világom, valamint az Őrszavak internetes
újság.
A „Kufstein” Tanácskozást a nyugati és Kárpát-medencei magyarság egyetlen szellemi és
kulturális fórumának tartja, ezért ennek továbbvitele elengedhetetlen.
A közgyűlés kötelességének tekinti a Bécsi Napló anyagi és erkölcsi támogatását. A
tagszervezetek figyelmébe ajánlja, hogy megrendeléseikkel segítsék a lap megjelenését.
A tanácskozás több stratégiai tervet vetett fel, úgy mint a nyugati magyar közösségek
felmérése, szakkonferenciák rendezése, ifjúsági táborok hálózatának kiépítése.
A Tallini Magyar Nagykövetség bezárását a küldöttek teljes értetlenséggel fogadták.
A közgyűlésen felszólalt dr. Schöpflin György, európai parlamenti képviselő, a diaszpóra
kérdések megbízottja. A tanulságos eszmecsere után mindkét fél kifejezte a kapcsolatok
fenntartásának és a folyamatos tájékoztatásnak a szükségességét.
Potápi Árpád János nemzetpolitiai államtitkár nevében dr. Szilágyi Péter kabinetfőnök
biztosította a közgyűlést, hogy a NYEOMSZSZ a magyar kormány számára továbbra is
fontos stratégiai partner.
A mai megváltozott világban a nyugat-európai magyar szervezetek munkájának
sikerességéhez feltétlenül szükséges a mindenkori magyar kormány erkölcsi és anyagi
támogatása.

Felsőpulya, 2014. szeptember 5.

