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2004-ben mesemondó versenyre hívta a BMKE a bur-
genlandi diákokat az akkor újonnan megnyílt székház 
nagytermébe. Azóta évről-évre magyar szavalóver-
senyt hirdetnek, amely olyan népszerű lett, hogy az 
esemény már rég kinőtte az egyesületi székházat.  

Az idei verseny döntőjét összesen 178 diák részvé-
telével február 28-án rendezték meg Felsőőrben két 
helyszínen. 18 népiskolából, valamint 12 új középis-
kolából, szakközépiskolából és gimnáziumból érkez-
tek az eseményre. Egész Burgenland területéről és 
Grácból szállították a helyszínre az Egyesület által 
szervezett buszok a diákokat és kísérőiket.

A népiskolások versenyére a Református Egyházköz-
ség nagytermében került sor, amely csaknem kicsinek 
bizonyult, hiszen a 105 kisdiákot tanítóikon kívül sok 
szülő is elkísérte a szereplésre. Nagyon nehéz dol-
ga volt a zsűrinek a helyezések megítélésénél. Hütler 
Andrea, a kötelező iskolák magyar nyelvért felelős tar-
tományi szakfelügyelője, Gombás Mónika újságíró, a 
szombathelyi Weöres Sándor színház munkatársa és 
Baliko Ludwig, nyugalmazott tartományi szakfelügye-
lő bírálta el a lelkes szavalatokat.

A kicsik versenyével párhuzamosan az új középisko-
lák, gimnáziumok és szakközépiskolák tanulói a katoli-
kus Kontaktcentrumban adták elő verseiket. A 73 sza-
való előadását Kulman Sándor, a Közép-Burgenlandi 
Magyar Kultúregyesület elnöke, Hanel-Gangoly Irene, 

a Felsőlövői Szövetségi Gimnázium nyugdíjas tanára 
és Gergó Judit, újságíró, a Magyar Rádió munkatársa 
bírálta el. Évfolyamonként két csoportban, magyar és 
nem magyar anyanyelvű kategóriában értékelte a 3-3 
tagú zsűri a szavalatokat. Az 1-3. helyezettek elisme-
rő oklevelet és értékes könyvjutalmat vehettek át. 

A párhuzamosan két helyszínen zajlott versenyt We-
ber Katalin és Hausmann-Farkas Elizabeth, az ORF kis-
martoni szerkesztőségének munkatársai vezették le. 
A BMKE-nek a magyaroktatás támogatását illetően a 
szavalóverseny a legkiemelkedőbb rendezvénye. Cél, 
hogy a diákok megismerjék a magyar irodalmi műve-
ket, a verstanulás pedig fejleszti a beszédkészségü-
ket, bővíti  a magyar szókincsüket. 
A rendezvényen készült fényképek és az eredmények 
megtekinthetők a www.bukv.at honlapon. 

15. SZAVALÓVERSENY



Farsangi jelmezbált szervezett a Burgenlandi Magyar 
Kultúregyesület február 17-én Alsóőrött, a Kultúrház-
ban. 
Már a kora délutáni órákban megtelt a nagyterem. A 
farsangi forgatagban vidáman táncolt egymással Pán 
Péter, Hook kapitány, Piroska, Minnie egér, cowboy, 
kalóz, hercegkisasszony, huszár, katicabogár és sok 
más ötletes jelmezbe öltözött gyermek és felnőtt. 

A rendezvény első felében táncházat tartottak, amely-
hez a Csörge zenekar szolgáltatta a muzsikát. Így ta-
lán azok a gyerekek is kedvet kaptak a magyar nép-
tánchoz, akik először próbálkoztak a lépésekkel.

A délután második felében Patrick Kulo bűvész szó-
rakoztatta a közönséget. Trükkjeivel nemcsak a gye-
rekeket, de a szülőket és a nagyszülőket is meglepte. 
Liszt Klara, Alsóőr polgármestere a község nevében 
farsangi fánkkal vendégelte meg az ifjúságot.
Március 1-jén magyar körtáncok, mondókák és dalok 
álltak a középpontban a Kultúregyesület Játékos ma-
gyar gyermekórájának farsangi ünnepségén. 

A foglalkozás vezetője, Dowas Katharina kétnyel-
vű óvónő az egyesület székházában vidám, játékos 
délutánt szervezett a farsangi hagyományok szelle-
mében. A tarka jelmezeket öltött gyermekek szülei és 
nagyszülei is bekapcsolódtak a programba. A sok kör-
játék, tánc után a finom fánk sem maradhatott el. 
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FARSANGI MULATSÁGOK

ALSÓŐRI FOGADÓK
Régen Alsóőrben a katonai szolgálatot befejező legé-
nyek szervezték a farsangi bált. „Fogadók”-nak hívták 
őket, mert ők fogadták fel a zenészeket. A legények 
járták a házakat, tojást, húst, pénzt gyűjtöttek, a há-
zaknál a lányokkal táncoltak, akik a fogadóknak adott 
adománnyal fizették be magukat a farsangi bálba. 

Napjainkban az Alsóőri Ifjúsági Egyesület ápolja to-
vább ezt a népszokást. Farsang hétfőjén felkeresték 
az alsóőri házakat, betértek az iskolába, az óvodába  
és a községházára is.

MAGYAR BÁL FELSŐPULYÁN
Február 16-án, a magyar színekben feldíszített bálte-
remben a Csárdáslányok nyitották meg a Közép-Bur-
genlandi Magyar Kultúregyesület hagyományos, 
immár 16. Magyar bálját. A kizárólag hölgytagokból 
álló náptánccsoport egy évvel ezelőtt alakult, de már-
is közkedveltek és új programmal készültek a bálra. 
Nagysikerű üveges táncuk után a magyar kórus ta-
vaszköszöntő népdalokat adott elő és örökzöld ma-
gyar slágerekkel énekeltette meg a közönséget. 
Kulman Sándor, a szervező egyesület elnöke Felső-
pulya egyetlen farsangi bálján a város vezetőségét 
is üdvözölhette. De a rendezvény nemcsak a pulyai 
magyarok körében kedvelt, hiszen minden évben ér-
keznek vendégek Bécsből, Felsőőrből, Alsóőrből és 
Kőszegről is. A Burgenlandi Magyar Kultúregyesületet 
Zsótér Iris elnök képviselte családjával. 
A Domschitz vendéglő magyaros ételek és zamatos 
borok kínálatával gondoskodott a közel 150 vendég 
ellátásáról. Értékes nyeremények találtak gazdára a 
tombolán, a helyi iparosok és üzlettulajdonosok fel-
ajánlásának köszönhetően. A hajnalig tartó jó hangu-
latot a kőszegi Hello Bulizenekar talpalávaló muzsiká-
ja biztosította.



AZ ŐRVIDÉK ÉRTÉKEI
Az Őrvidék értékei – Schätze des Burgenlandes című 
vándorkiállítás márciusban a Felsőőri Kétnyelvű Szö-
vetségi Gimnázium diákjai előtt tárta fel a burgenlandi 
magyarság kulturális örökségét. A 10 roll-up tablóból 
álló anyagot a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület 
bocsátotta az iskola rendelkezésére. Az összeállítás 
átfogó képet nyújt a burgenlandi magyarok egyesü-
leteinek tevékenységéről, a hagyományőrzésről, be-
mutatja a népcsoport szellemi és tárgyi értékeit. A 
magyar és német nyelvű feliratokkal készült kiállítási 
anyag a kétnyelvű oktatás során több szakterületen is 
felhasználható.
Zsivkovits Martin, a gimnázium igazgatója nagy öröm-
mel fogadta a lehetőséget és elismerően nyilatkozott 
a Kultúregyesület által összegyűjtött magyar értékeket 
tartalmazó kiállításról. Elmondása szerint a diákok az 
órák közti szünetekben is érdeklődéssel tanulmányoz-
zák a tablókat.
  

A HÓNAP DALA
A Burgenlandi Népdalműhely (Volksliedwerk) saját 
weboldalán „a hónap dala” címen rendszeresen köz-
zétesz egy burgenlandi népdalt. Márciusban az Al-
sóőri kisleány kezdetű burgenlandi magyar népdalra 
esett a választás. 
A videófelvételeket február 19-én Werner Schönfel-
dinger készítette a Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi 
Gimnáziumban. A népdalt az iskola diákjai éneklik, 
közreműködik a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület 
gyermek népzenei együttese, a Szélforgók, valamint 
az iskola néptánccsoportja. Ilyés Márton, a gimnázium 
énektanára és a Burgenlandi Népdalműhely elnökhe-
lyettese fontosnak tartja, hogy az egyesület a kisebb-
ségek zenéjét is terjessze, amely a színes burgenlan-
di kultúra része. 

Az Alsóőri kisleány című népdal videója a burgenland.
volksliedwerk.at honlapon található a hozzá kapcso-
lodó kottával, így a dalt bárki elsajátíthatja akár hang-
szeren is.
A sorozat felvételeit angol felirattal is ellátják, mivel az 
Amerikai Egyesült Államokba kivándorolt burgenlandi-
ak is szívesen böngészik a Népdalműhely honlapját.

SAG’S MULTI! 
A Sag‘s Multi! beszédversenyen a fiatalok lehetőséget 
kapnak arra, hogy egy kiválasztott témával kapcsola-
tos gondolataikat két nyelven, szónoklat formájában 
közöljék. Előadás közben német nyelvről egy másik 
nyelvre váltanak. A bécsi regionális válogató során, 
korcsoportjában, német-magyar nyelvű szónoklatával 
a Felsőőri Kétnyelvű Gimnázium diákja, Preinsperger 
Tobias is a döntőbe jutott. 

 MAGYARTANÁRKÉPZÉS 
A Burgenlandi Pedagógiai Főiskola új képzést kínál a 
német és magyar oktatási nyelvű népiskolákban vagy 
új középiskolákban tanítani vágyók számára.
A kétnyelvű oktatói szak és a magyar tanfolyam a jö-
vőben munka mellett is elvégezhető, péntekenként és 
szombatonként, tömbösített tanulmányi és gyakorlati 
órákkal. Felvételi feltétel a folyamatban lévő bachel-
or-képzés vagy tanári végzettség, és B1 szintű ma-
gyarnyelv-tudás. Újdonság továbbá, hogy nagyobb 
óraszámot biztosítanak a hallgatók nyelvtudásának 
elmélyítésére. 
Ezzel a lehetőséggel elsősorban a burgenlandi ma-
gyarokat kívánják megszólítani, azokat a gimnazis-
tákat vagy már végzett pedagógusokat, akik egy 
bizonyos szinten beszélnek magyarul, de a nyelvtu-
dásukat még fejleszteni kell.
A tanfolyam vezetője Mag. Pathy Lívia. Az érdeklődők 
a Burgenlandi Pedagógiai Főiskola Kisebbségi Okta-
tásügyi Osztályához fordulhatnak.

 NÉPCSOPORTOK VIDEÓTÁRA
Új tematikus archívum jött létre az ORF internetes 
műsortárán belül. A böngészhető gyűjteményben ösz-
szesen 90 riport nézhető meg a szerkesztőségek több 
évtizedes terméséből. A videótár létrehozását az ORF 
Közönségtanácsa javasolta, a népcsoportok identitá-
sának megőrzése érdekében.
A magyar népcsoportról jelenleg 10 felvétel szerepel  
a tárban, amelyeket az Adj’Isten, Magyarok, a Burgen-
land Heute, és a Servus, szia, zdravo, del tuha adá-
sokból válogatták a szerkesztők. Szó esik a soproni 
népszavazásról, de a nézők megismerkedhetnek a 
burgenlandi magyarok népzenéjével és a Burgenlandi 
Magyar Kultúregyesület tevékenységével is. Egy-egy 
film erejéig ott lehetnek a felsőpulyai magyar búcsún, 
és átélhetik az alsóőri színjátszók bemutatójának han-
gulatát.
A népcsoporti videótár folyamatosan elérhető marad, 
a szerkesztők időről-időre bővítik majd a riportok kö-
rét. 
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Adj’ Isten magyarok!
magyar nyelvű magazinműsor

2019. május 12. | 13.05 
  ORF 2

Radio Burgenland:
Hírek magyar nyelven

naponta 18.45-19.00
Színes kultúránk
hétfőnként 20.30

Magyar Magazin 
vasárnaponként 19.04

http://volksgruppen.orf.at/magyarok/

NYÁRI NYELVI TÁBOR
2019. július 8-13.
Zamárdi
9-14 éves diákok számára
Jelentkezés: 
office@bukv.at 

SPRACHFERIENLAGER
8.-13. Juli 2019

in Zamárdi (Plattensee)
für Kinder von 9-14 Jahren

Anmeldung : 
office@bukv.at

Burgenländisch-Ungarischer Kulturverein
Burgenlandi Magyar Kultúregyesület
Wiener Straße 47
A-7400 Oberwart/Felsőőr
www.bukv.at

GYERMEKNAP 
KINDERtAg  

2019. május 25.
14.30 óra

zene
Musik

25. Mai 2019
14.30 Uhr

A BMKE gyermekcsoportjai 

Kindergruppen des BUKV
zene
Musik

Csörge népzenei együttesVolksmusikgruppe Csörge

Kultúrház  | Kulturhaus
Alsóőr | Unterwart

Anyagköltség: € 2,-              Materialkostenbeitrag: € 2,-

Hagyományos tojásírás 
gyermekeknek és iskolásoknak 

A Virgonc Néptánccsoport szeretettel vár

2019. április 20-án,  
14:00 - 16:00 óráig

az alsóőri Öreg Iskolába. 

Traditionelles Eierfärben  
für Kinder und SchülerInnen

Die Volkstanzgruppe Virgonc würde sich freuen, Dich
am 20. April 2019,  
von 14:00 - 16:00 Uhr

in der Alten Schule Unterwart begrüßen zu dürfen.


