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NYUGAT-EURÓPAI ORSZÁGOS MAGYAR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE (NYEOMSZSZ) 

közgyűlése, 2022. május 28-29. 

ZÁRÓNYILATKOZAT 
A Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ) 2022. május 28-án és 
29-én tartotta éves közgyűlését. Idén ismét hibrid módon, személyesen a járványügyi helyzet 
figyelembevételével Bázelben (Svájc), valamint online résztvevőkkel találkozhattak a 18 országos 
tagszervezet küldöttei. 

A közgyűlés kifejezte jókívánságait a magyarországi országgyűlési választások győzteseinek és 
megköszönte a NYEOMSZSZ országos tagszervezeteknek nyújtott eddigi támogatását. Bízik 
abban, hogy az új országgyűlés az összmagyarság érdekeit továbbra is szem előtt tartva végzi 
munkáját, valamint az új magyar kormány folytatja nemzetegyesítő politikáját. 

Meghívott vendégekként a közgyűlésen részt vett Potápi Árpád János újból kinevezett 
nemzetpolitikáért felelős államtitkár, dr. Czukor József, Magyarország svájci nagykövete és 
Pappné Farkas Klára, az Országgyűlés Hivatalának főosztályvezetője, akik köszöntötték az 
egybegyűlteket. Államtitkár úr tájékoztatta a részvevőket az időszerű nemzetpolitikai 
kérdésekről és jelezték, hogy folytatni kívánják a sikeres együttműködést a NYEOMSZSZ-szal. 
Kiemelték és megköszönték a nyugati diaszpóra nagyszámú részvételét az országgyűlési 
választásokon. 

Továbbá Andreas Glarner a svájci néppárt parlamenti képviselője és Christian Mettler a zürichi 
kantonális parlament képviselője tájékoztatták a közgyűlés részvevőit a svájci parlamentáris 
demokrácia jellegzetességeiről, különös tekintettel a négy etnikum (német, francia, olasz és 
rétoromán) együttműködésére. 

Az elnöki, elnökhelyettesi és országos beszámolók egyöntetűen kiemelték, hogy kihívást jelent a 
közösségi és egyesületi működés felélesztése és megerősítése a több mint két évig tartó, csak 
mostanra enyhülő járványhelyzet körülményei között. Az első tapasztalok szerint mindenütt 
nagy örömmel és lelkesedéssel tartották meg az újabb, nagyobb létszámú rendezvényeket, de a 
helyi közösségek egy része még tartózkodó ill. újra meg kell szoknia az ismét változó életritmust. 

A NYEOMSZSZ bizakodik a nagyon sikeres Kőrösi Csoma Sándor program újraindításában. 

Kiemelten fontos eredmény a NYEOMSZSZ által szintén a svájci Bázelben a közgyűlés előtt május 
26-28. között szervezett, lelkes hangulatban lezajlott első Nyugat-Európai Ifjúsági Konferencia, 
melyre az országos tagszervezetek jelölték és küldték a 18 és 30 év közötti fiatalokat. A küldöttek 
már a konferencia előtt a virtuális térben több alkalommal készültek a találkozásra. A 
konferencián eldöntötték az Európai Magyar Ifjúsági Tanács (EMIT) megalakítását. Reménykeltő, 
hogy a fiatal korosztály is bekapcsolódik a NYEOMSZSZ magyarságot erősítő munkájába. 

A NYEOMSZSZ elítél mindenfajta agressziót, különösképpen azokat, amelyek népek szabadsága, 
országok függetlensége ellen irányulnak és veszélyeztetik Európa békés fejlődését. A közgyűlés 
reméli, hogy az ukrajnai háború mielőbb véget ér, és szolidaritását fejezi ki a Kárpátalján élő 
magyar nemzettársainkkal. Egyúttal nagyrabecsüli a magyar kormány és a civil szervezetek 
segítségnyújtását a háború menekültjeinek az ukrán-magyar határ mindkét oldalán, melyhez a 
NYEOMSZSZ tagszervezetei is erejükhöz mérten hozzájárulnak.  

Bázel (Svájc), 2022. május 29. 
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