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ARANYÉREM AZ OVISOKNAK
Március 22-én, pénteken kora délután Felsőőrben 
buszra szálltak szüleikkel a BMKE Magyar gyermek- 
órájának résztvevői, hogy immár negyedik alkalom-
mal részt vegyenek a szombathelyi Kincsőrző Fesz-
tiválon. A rendezvény célja, hogy találkozhassanak 
azok, akiknek fontos a szép magyar beszéd, a tiszta 
éneklés, a magyar népi mese- és dalkincs ápolása.
Jancsó Enikő, a Kincsőrző fesztiválok életre hívója és 
szervezője és Bősze Éva író-költő köszöntötték a ma-
gyarországi és burgenlandi vendégeket a Váci Mihály 
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola aulájában. 

A BMKE óvodáscsoportja tavaszköszöntő dalokat és 
körjátékokat adott elő, amelyeket Dowas Katharina 
tanított be segítőjével, Binder Gyöngyivel. Zongorán 
Villányi Eszter kísérte a lelkesen éneklő gyermekeket. 
Illigasch Sarah, Galántai Réka és Békés Marika sze-
repelt egyénileg is, mindhárom kislányt aranyéremmel 
és oklevéllel díjazta az öttagú zsűri. A csoport bemuta-
tóját szintén aranyéremmel értékelték.

A sikeres fellépést követően a társaság látogatást tett 
Nardán Tompa Ferenc lovász hagyományőrző udva-
rában, ahol az ősi magyar harcművészetbe kaptak 
betekintést. Mindenki kipróbálhatta a célbalövést íjjal, 
a bátrabbak lóra is ültek. A gyerekek nagyon élvezték 
a szalmabálákon való ugrálást. 

ALSÓŐRI MESÉK
Devecsery László költő, író, rendező, tanár volt a ven-
dége a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület irodalmi 
délutánjának március 23-án az alsóőri klubházban. 
A Szombathelyen élő művészt gyökerei Alsóőrhöz kö-
tik, hiszen édes-
anyja, Györög 
Ilona az őrvidéki 
településen szü-
letett. A vasi költő 
a történelem viha-
rai miatt csupán 
egyetlenegyszer, 
1957-ben talál-
kozhatott alsóőri 
nagyapjával, Gyö-
rög Józseffel. Ek-
kor egy hónapot 
töltöttek együtt, 
de ez a rövid idő 
meghatározó je-
lentőségű lett és maradandó emléket hagyott László 
életében. A nagyapótól hallott legendák sokáig elkí-
sérték. Így született meg A jövőlátó madár című kö-
tet, amely meséket és alsóőri regéket is tartalmaz. 

Könyvében az alsóőri népi 
kultúrából merített mitikus 
történetek nyomán szere-
pel például egy tüzet oká-
dó macska, a tollas ördög 
és egy beszélő szobor is. 
Megőrizve az  eredetiségü-
ket,  mesés köntösbe bur-
kolva írta meg a regéket, 
így a játékos, könnyed, de 
elgondolkodtató olvasmá-
nyok a gyermekek számá-
ra is érdekesek. 

Az írónak számos verses és mesés kötete, színpadi 
játéka, foglalkoztató könyve jelent meg. A burgenlandi 
magyarokhoz mindig szívesen jön, rokonai is élnek az 
Őrvidéken, és jó ismeretség fűzte őt Galambos atyá-
hoz is.
Devecsery László kiemelkedő színvonalú irodalmi te-
vékenysége elismeréseként József Attila-díjat kapott, 
amelyet március 15-én a Pesti Vigadóban vett át. 



UTCANEVEK
A településeken régen nem voltak utcanevek, az in-
gatlanok a beazonosításhoz csak egy-egy számot 
kaptak. A kisebb falvakban még napjainkban is ez a 
gyakorlat, például az alig 1000 főt számláló Alsóőr 
községnek is eddig csak házszámai voltak, a számo-
zás pedig a telekvásárlás sorrendjében történt. 
Márciustól azonban minden utca saját nevet és egytől 
kezdődő növekvő számozást kapott. Liszt Klara pol-
gármester asszony a lakosság javaslatait is figyelem-
be vette a nevek kiválasztásánál. A magyarajkú tele-
pülés utcáit és tereit német és magyar nyelvű felirat 
jelzi. Utcát neveztek el Galambos Iréneuszról, Alsóőr 
egykori plébánosáról is. Az egységes falukép érde-
kében a házszámtáblák külalakját az utcanevet jelző 
táblákhoz igazították.  
Őriszigeten tavaly év végén helyezték el a kétnyelvű 
utcatáblákat.

NÉPZENEI MŰHELY 
Március 30-31-én ismét hétvégi népzenei műhelyt 
szervezett a BMKE kezdők és haladók számára. 
Őriszigeten, a községteremben 25 zenész sajátította 
el a kb. 70 km-re levő magyarországi település, Sza-
lafő jellegzetes dallamait. A résztvevők – mindenki a 
saját szintjén – a Földesi házaspár szakmai irányítása 
alatt mélyítették, bővítették hangszeres ismereteiket. 
Ez a kétnapos intenzív foglalkozás része a BMKE 
székházában folyó rendszeres heti népzeneoktatás-
nak, amelynek látogatásához zenei és nyelvi előisme-
ret nem szükséges, az érdeklődők folyamatosan csat-
lakozhatnak a lelkes csapathoz. 

A közös zenélés mellett lehetőség volt a focizásra, sőt 
egy kis kulináris meglepetés is várt a résztvevőkre: 
Ilyés Márton ifjú „segédeivel” kürtőskalácsot sütött az 
udvaron. Élvezettel tekerték fel a tésztát a hengerre, 
majd parázs fölé tartva megsütötték, végül cukros fa-
héjban meghempergették és jóízűen fogyasztották a 
hungarikumnak minősített székely eredetű édességet.

MAGYARTANÁRKÉPZÉS
A magyar nyelv és kultúra megőrzéséhez különösen 
fontos, hogy a gyerekek az iskolai képzés során végig 
tanulják a nyelvet. Ehhez képez a Pedagógiai Főis-
kola tanítókat, tanárokat. Cél, hogy a burgenlandi ta-
nárutánpótlás biztosított legyen. 
A Burgenlandi Pedagógiai Főiskola egy kiegészítő 
kvalifikáció lehetőségét kínálja mindazoknak, akik két-
nyelvű népiskolai, ill. középiskolai pedagógusként né-
metül és magyarul vagy magyar nyelvet szeretnének 
tanítani. 
Azoknak a pedagógusoknak a jelentkezését várják, 
akik jelenleg népiskolai vagy középiskolai bachelor- 
képzésen vesznek részt, vagy már rendelkeznek nép-
iskolai vagy középiskolai bachelor-végzettséggel, ill. 
népiskolai tanítói vagy új középiskolai tanári végzett-
séggel. A magyartudás elvárt szintje B1. 
Újdonság a képzés keretében, hogy a hallgatók 
nyelvtudásának fejlesztésére nagyobb hangsúlyt he-
lyeznek. Az oktatás tömbösített formában zajlik, pe-
dagógiai gyakorlattal egészül ki és munka mellett is 
végezhető.
További információ a Burgenlandi Pedagógiai Főisko-
la honlapján található.

FORUM4BURGENLAND
Április 11-én a kismartoni Pedagógiai Főiskolán meg-
tartotta alakuló ülését a „Képzési fórum a burgenlandi 
népcsoporti nyelvekért“ elnevezésű kezdeményezés. 
Forum4Burgenland néven egy új grémiumot hoztak 
létre a népcsoportok képviselőivel. 

Cél, hogy a Burgenlandi Pedagógiai Főiskola, a Bur-
genlandi Oktatási Igazgatóság és a burgenlandi nép-
csoportok között elmélyítsék az együttműködést, a 
népcsoport nyelvek nagyobb nyilvánosságot kapjanak 
és tudatosítsák a hallgatókban is a kisebbségi nyelvek 
elsajátításának és oktatásának jelentőségét.
Az alakuló gyűlésen a magyar népcsoport képvisele-
tében Hollós József, a Magyar Népcsoporttanács el-
nöke és helyettese, Zsótér Iris, valamint Pathy Lívia, a 
gimnáziumok és szakképző intézmények magyartaní-
tásának szakfelügyelője és Hütler Andrea a kötelező 
iskolák magyartanításának szakfelügyelője volt jelen.
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TOJÁSÍRÁS
Nagyszombaton délután hagyományos húsvéti to-
jásírásra hívták meg a gyermekeket a Virgonc Nép-
tánccsoport tagjai. Seper Mariann útmutatásával sajá-
tították el a tojásírás technikáját az alsóőri Öreg Iskolában.

SIKERES SZÉLFORGÓK
Sikert sikerre halmoznak a BMKE ifjú népzenészei. A 
Szélforgók néven alakult együttes tagjai, Németh Le-
hel, Tieber Hanna, Tieber Olivér és Zsótér István  ma-
gyarországi versenyekre is kapnak meghívást, mivel a 
szombathelyi Bartók Béla Zeneiskolában is tanulnak. 
Az AGORA 
Szombathe -
lyi Kulturális 
Központ már-
cius 20-21-én 
Gyermek és 
Ifjúsági Művé-
szeti Fesztivált 
szervezett. 
Összesen 273 
fellépő vett 
részt a Ki mit 
tud? tehetség-
kutató verse-
nyen. A Szélforgók Népzenei Együttes tagjai képvi-
selték az őrvidéki magyarokat a népdaléneklés/népi 
hangszer kategóriában. Előadásukkal elragadtatták a 
közönséget és a zsűrit egyaránt. Teljesítményükért ki-
emelt arany minősítéssel díjazták őket. 
Április 26-án szintén felléptek a Szélforgók a kárpátal-
jai nehéz sorsú gyermekek javára szervezett jótékony-
sági esten, amelyet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Szombathelyi Csoportja szervezett az MMIK-ban.
Május 6-án Gencsapátiban, a Vas Megyei Gyermek 
és Ifjúsági Csoportos Népzenei Versenyen arany mi-
nősítést értek el az ifjú burgenlandi népzenészek.

ORSZÁGOS TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ
Április 6-7-én az ausztriai magyarok is bemutatkoztak  
Budapesten, a 38. Országos Táncháztalálkozón. Ma-
gyarország legjelentősebb folklór fesztiválján megcsil-
logtatta tudását a BMKE Szélforgók Népzenei együt-
tese. 
A Táncháztalálkozó fontos eseménye évről évre a 
„minden magyarok tánca“, amelyre a világ minden 
részéből érkeznek magyarok, hogy közösen táncol-
janak. Idén a közel 200 táncos kalotaszegi összeállí-
tást adott elő, a programban felléptek a bécsi Délibáb 
Néptánccsoport és a Napraforgók Néptáncegyüttes 
táncosai is, akik a koreográfiát videófelvételek alapján 
sajátították el, majd a bemutató előtt próbálták össze 
a többi táncossal.
A seregszemle több ezer néptánc, népzene kedvelőt 
vonzott a Papp László Sportarénába. A népművészeti 
vásáron a férfi és női viseletektől a csizmákon át az 
ékszerekig mindenki megtalálhatta a kedvének és stí-
lusának valót. 

ÚJ ELNÖK A KBMKE-NÉL
Április 6-án, a felsőpulyai Krail vendéglőben tartotta 
tisztújító közgyűlését a Közép-Burgenlandi Magyar 
Kultúregyesület. A tagság új elnöknek Kantor Chris-
tiant választotta meg, aki tíz éven keresztül az elnök-
helyettesi funkciót látta el. Elődje, Kulman Alexander 
2011 óta vezette eredményesen az egyesületet.

EPMSZ KONFERENCIA
Felsőőr adott otthont április 29. és május 4. között 
az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem által 
szervezett, Milyen közösségben az erő? című akadé-
miai napoknak. A szabadegyetem 50 éves jubileumára 
9 országból 70 résztvevő érkezett. A programok között 
egy kerekasztalbeszélgetés is szerepelt az ausztriai 
magyar közösségek képviselőivel és bemutatásra ke-
rült az Őrvidék értékei című kiállítási anyag.

ZENE, ÉNEK ÉS TÁNC
Május 5-én koncertet szervezett a Burgenlandi Nép-
dalműhely a tarcsafürdői Reduce-kultúrteremben. A 
műsor átfogó képet adott Burgenland egyedülállóan 
gazdag népzenevilágáról. Az alhói ifjúsági fúvósze-
nekar, a Skupčina tamubura zenekar, a borostyánkői 
énekkör, a rödönyi Stubenmusi zenészei, a máriafal-
vai óvodások és az alhói népiskolások mellett fellépett 
a BMKE Virgonc gyermektánccsoportja, őket a Csör-
ge Népzenei Együttes kísérte.

 ŐRVIDÉKI HÍREK        3. OLDAL       2019 / 3.



IMPRESSZUM / IMPRESSUM

Kiadó / Herausgeber:
Burgenlandi Magyar Kultúregyesület /

Burgenländisch-Ungarischer Kulturverein
A-7400 Oberwart / Felsőőr

Wiener Str. 47
Telefon: +43(0)3352-38489

Fax: +43(0)3352-38643
E-Mail: office@bukv.at

Szerkesztők / Redakteurinnen: 
Klenner Lívia, Mag.ª (FH) Prascsaics Carmen

Nyomda / Druck: Schmidbauer Druck GmbH
7400 Oberwart, Wiener Str.103

Gefördert aus Mitteln der Volksgruppenförderung 
des Bundeskanzleramtes

 ŐRVIDÉKI HÍREK        4. OLDAL       2019 / 3.

Ö
st

er
re

ic
hi

sc
he

 P
os

t A
G

In
fo

.M
ai

l E
nt

ge
lt 

be
za

hl
t

Adj’ Isten magyarok!
magyar nyelvű magazinműsor

2019. július 14. | 13.05 
  ORF 2

Radio Burgenland:
Hírek magyar nyelven

naponta 18.45-19.00
Színes kultúránk
hétfőnként 20.30

Magyar Magazin 
vasárnaponként 19.04

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

Népcsoportok videótára:
http://TVthek.ORF.at/history

UNGARISCHER FERIENSPRACHKURS 
NYÁRI MAGYAR NYELVTANFOLYAM
für Kinder von 6 bis 16 Jahren
gyermekeknek 6-16 éves korig
 

26. - 30. August 2019 
2019. augusztus 26 - 30.
Siget in der Wart  
Őrisziget

BEITRAG | RÉSZVÉTELI DÍJ
€ 25,- 

ANMELDUNG | JELENTKEZÉS 
03352/38489 | office@bukv.at  
www.bukv.at

PANNON KULINÁRIS SOROZAT

KIRÁNDULÁS SOPRONBA
A HARRER CSOKOLÁDÉMŰHELYBE

KÖZÖS EBÉD, BELVÁROSI SÉTA, KÓSTOLÓ

2019. szeptember 15. 
 Költség: kb. € 40,- / fő

(busz és kóstoló) 

Jelentkezés 2019. július 31-ig a BMKE-nél

PANNONISCHE KULINARIKREIHE

AUSFLUG NACH SOPRON
IN DIE SCHOKOLADENFABRIK HARRER

MITTAGESSEN, SPAZIERGANG IN DER INNENSTADT, 
VERKOSTUNG

15. September 2019
Kosten: ca. € 40,- / Person
(inkl. Bus und Verkostung)

  Anmeldung bis  31. Juli 2019 beim BUKV

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

	 	Jelentkezési	lap:	www.bukv.at

SPRACHFERIENLAGER
8.-13. Juli 2019

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

Anmeldung : office@bukv.at

			Anmeldeformular:	www.bukv.at


