FELSŐPULYAI XII. „KUFSTEIN“ TANÁCSKOZÁS
ZÁRÓNYILATKOZAT
Magyar örökség Nyugaton. Az anyagi és szellemi javak felderítése, számbavétele és
megőrzése címmel 2012. szeptember 8-9-én rendezte meg az Ausztriai Magyar
Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége Felsőpulyai „Kufstein“ XII
Tanácskozását. Társrendező volt a NYEOMSZSZ, az MTA Magyar Tudományosság
Külföldön Elnöki Bizottsága, Oberpullendorf/Felsőpulya városa valamint a Középburgenlandi Magyar Kultúregyesület.
A nyugati világban (Európa, Amerika, Ausztrália) felbecsülhetetlen értékű magyarok által
teremtett, szerzett szellemi és anyagi javak rejlenek. Mára ezeknek a javaknak felderítése,
számbavétele és megőrzése nemzeti feladat, amit csak átfogó és egybehangolt munkával
lehet elvégezni. A Felsőpulyai XII. “Kufstein” Tanácskozás ennek a tárgykörnek ismertetését
és megvitatását, javaslatok felvetését tűzte ki célul.
Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége, mint főrendező
valamint a Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége kezdeményezésére
olyan határozat született, amelynek értelmében konkrét lépések szülessenek a magyar
örökségnek számító javak felderítésére, számbavételére és leltárba vételére. Utóbbi
adatbank útján történjen; az adatok ezáltal interneten minden érdeklődő számára
hozzáférhetők.
A megnevezett feladat beindítása és ellátása egybehangolt szervezést és folyamatos
munkavégzést tesz szükségessé. A NYEOMSZSZ közgyűlése a Tanácskozás előtti napon a
felderítési és számbavételi munkálatok beindítására és elvégzésére egy-egy országon belül
külön (szakosított) munkacsoportot, és tervszerű szervezést javasolt. Ez az elvégzésre váró
feladatok első foka, amelyet a NYEOMSZSZ vállal.
Emellett a virtuális értékmentés mellett szükséges a javaknak, mint nemzeti örökségnek
tárolása, rendszerezése és hozzáférhetősége részben a lelőhelyeken – az ott élő magyarok
javára – részben országonként egy-egy gyűjtemény létesítésével. Ezen a téren fontos lenne
a meglévő magyar intézmények, otthonok, egyházak bekapcsolása. A másként nem
menthető javak megmentésére és tárolására magyar állami szerepvállalás szükséges.
A Tanácskozáson 16 országból mintegy 300an vettek részt. A 16 előadást, ill. beszámolót,
záróműsor követte. Ennek keretében fellépett a Közép-burgenlandi Magyar Énekkar, külön
műsorral Sudár Annamária és a Misztrál Együttes.
Vasárnap a közép-pulyai plébánia templomban. Dr.Vencser László, Pál László kismartoni
püspöki vikáriussal és Rómából Németh Lászlóval közösen mutatta be a szentmisét,
melynek végén Dr. Kocsis Attila, mint református lelkész szólt a hívekhez.
A Tanácskozást tanulmányi kirándulással fejeződött be Lockenhaus/Lékára.
A Tanácskozás résztvevői ismét felkérték az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek
Központi Szövetségét a következő “Kufstein” Tanácskozás megrendezésére.

