
LÁNZSÉRI FESZTIVÁL
Augusztus 15-én első ízben rendeztek Open Air Fesz-
tivált a lánzséri várromnál. Ernst Istvanits előadómű-
vész kezdeményezte a koncertet, melynek bevételét a 
történelmi jelentőségű várrom fenntartására fordítja a 
szervező „Burgruine Landsee” Egyesület. Énekesek, 
zenei együttesek, szólisták „vették be“ a vár marad-
ványait, hogy színes, műfajában változatos délutánt 
kínáljanak a látogatóknak. 
Örömmel fogadta a meghívást a BMKE Énekköre is, 
hiszen egy újabb helyszínen képviselhették a burgen-
landi magyar népcsoportot. Dr. Villányi Eszter vezény-
letével magyar népdalfeldolgozásokat adtak elő ká-
nonban, valamint Balázs Árpád reneszánsz stílusban 
feldolgozott Madrigaleszk című szerzeményét. 

A szabadtéri koncerten fellépett többek között a nagy-
bárándi Tamburizza Harmonija, Niki Kracher felsőőri 
slágerénekes, a Weisenbläser Dörfl, Thomas Kriszt 
bőrdudájával, Steve Niclas 
hegedűjével, az alsópu-
lyai Hajdenjaki  tambura-
együttes, Anita Wagner 
énekesnő és nem utolsó 
sorban Ernst Istvanits hu-
moros költeményeivel. 
A hatalmas várrom Euró-
pa legnagyobb erődítmé-
nyei közé tartozik, igaz 
időközben benőtték a fák 
és a bokrok, a nyári sza-
badtéri rendezvényeknek 
köszönhetően új jelentő-
séget kapott.

NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR
Felsőőr városa idén 22. alkalommal szervezte meg a 
diákok felügyeletét a nyári vakáció ideje alatt. A 6-14 
éves korosztály számára a strandolás és a sportolási 
lehetőségek mellett számos programot kínáltak. Meg-
látogatták a helyi tűzoltóságot, a fúvós zenekart, a 
rendőrséget, a vízművet és a vadászegyletet. 

Augusztus 20-án délelőtt a Burgenlandi Magyar Kul-
túregyesület székházában az egyesület munkatársai, 
Klenner Lívia és Prascsaics Carmen fogadták őket. A 
közel 40 gyermek és 10 kísérő rövid előadást hallha-
tott a burgenlandi magyar népcsoport történetéről, az 
egyesület tevékenységéről, a népzenei és néptánc- 
csoportokról. Figyelmüket az ezt követő kvízjáték so-
rán édességgel jutalmazták. 

Plakátok segítségével néhány állatnevet is elsajátí-
tottak a gyermekek magyar nyelven, így nem okozott 
nehézséget a magyar feliratú dominó összerakása. 
Végül a bátrabbak az ORF Burgenland rádióriportere, 
Molnár Barbara kérdéseire válaszoltak.

Őrvidéki Hírek
A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület hírlapja 
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MAGYARUL TANULTAK
Az elmúlt évekhez hasolnóan, a szünidő utolsó heté-
ben magyar nyelvtanfolyamot szervezett a Burgenlan-
di Magyar Kultúregyesület 6–16 éves gyermekeknek. 
Idén 30 résztvevő kapott lehetőséget arra, hogy rá-
hangolódjon a közeledő iskolakezdésre. 
Augusztus 26–30-ig délelőttönként az őriszigeti köz-
ségteremben Weiss Carmen, Weiss Noémi és Zsó-
tér Iris pedagógusok foglalkoztak a nyelvi ismereteik 
alapján 3 csoportba osztott diákokkal. 

Az előkészítő tábor után a gyerekek könnyebben fel-
veszik majd iskolai oktatás ritmusát, és főként azok-
nak nyújt nagy segítséget a tanfolyam, akiknek a nyári 
szünidőben nem volt lehetőségük családi környezet-
ben gyakorolni a nyelvet. A kezdők játékosan ismer-
kedtek a magyar szavakkal, amíg a többiek párbeszé-
deket alkottak és plakátokat készítettek az évszakok-
ról. A nagyobbak már megbirkóztak a fantáziájukat 
megmozgató sci-fi történetek fogalmazásával is. 
Idén egy vendég előadó is érkezett az őriszigeti tá-
borba: Scherlein Angéla magyar kártyajékokat tanított 
a gyerekeknek, illetve játékos feladatok segítségével 
megismertette velük a magyar feltalálókat, tudósokat, 
Nobel-díjaso-
kat. 
Utolsó nap film-  
vetítés sze-
repelt a prog-
ramban. Egy 
magyar nyelvű 
rajzfilmet néz-
tek meg közö-
sen, és ahogy 
azt a moziban 
szokás, közben 
pattogatott ku-
koricát ropog-
tattak.

KARNEVÁL ŐRVIDÉKI DALOKKAL
Augusztus 22-25-ig rendezték meg Szombathelyen 
Közép-Európa egyik legnagyobb és leglátványosabb 
fesztiválját, a Savaria Történelmi Karnevált. 29 hely-
színen több mint 400 program várta a látogatókat.
A BMKE Énekkara dr. Villányi Eszter vezetésével a 
Civil korzó elnevezésű tér színpadán lépett fel őrvidéki 
és reneszánsz dalokkal.

A hagyományos fáklyás felvonulás korhű ruhákba öl-
tözött résztvevői között szép számmal voltak burgen-
landi magyarok is.

SOPRONI ÉDES ÉLMÉNYEK
Szeptember 15-én verőfényes őszi napsütésben ki-
rándultak közel harmincan Sopronba a BMKE szerve-
zésében. A Pannon kulináris sorozat résztvevői Fel-
sőőrről busszal utaztak a „hűség városába”.  
Először kellemes sétát tettek a történelmi belváros 
szűk utcáin, majd az Erhardt étterem kerthelyiségé-
ben ebédeltek. A desszertet ezúttal kihagyták, hiszen 
a Harrer csokoládéműhelyben folytatódott a program, 
ahol egy pohár pezsgőben úszó trüffelgolyóval fogad-
ták a burgenlandi csoportot. Rövid ismertetőt kaptak 

a csokoládékészítésről és egy kisfilm levetítése után 
magvakkal, aszalt és kandírozott gyümölcsökkel, fű-
szerekkel, marcipánnal ízesített csokoládékat kóstol-
hattak. Élvezték a csokoládé-szökőkútba mártott gyü-
mölcsök és a csokoládéital zamatát. Végül a cukrász-
dában elfogyasztott kávé után vásároltak a kiváló mi-
nőségű, válogatott alapanyagból kreált édességekből.
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A TARTOMÁNYFŐVEL TÁRGYALTAK
Hans Peter Doskozil tartományfőnök július 25-én 
fogadta a burgenlandi népcsoportok képviselőit. A 
magyar népcsoportot Hollós József, a Magyar Nép-
csoporttanács elnöke, Zsótér Iris, a Magyar Népcso-
porttanács elnökhelyettese, Horvath Günther, az Al-
sóőri Magyar Média és Információs Központ elnöke, 
Somogyi Attila a Burgenlandi Magyarok Népfőiskolá-
jának elnöke, Liszt Klara, Alsóőr polgármestere, vala-
mint Kulman Alexander, a Magyar Népcsoporttanács 
tagja képviselték a találkozón.

A tartományfőnök dél-burgenlandi származása révén 
eddig is tisztában volt a népcsoportok jelentőségéről, 
és a jövőben is fontosnak tartaná a népcsoporti veze-
tőkkel való személyes kapcsolattartást, akik jelezték 
azon szándékukat, hogy 2021-ben aktív résztvevői kí-
vánnak lenni a tartomány alapításának 100. évfordu-
lójára szervezendő jubileumi év eseményeinek.
Kiemelt problémaként említették meg azt, hogy 25 éve 
semmit nem emelkedett a magyar népcsoport állami 
támogatása. Elhangzott, hogy kevésnek tartják a ma-
gyar nyelv közmédiában való, főként a közszolgálati 
televízióban való jelenlétét. 
A magyar nyelvű oktatásról is szó esett a találkozón. 
A tartományfőnök üdvözölné, ha sikerülne délutáni 
magyar nyelvű foglalkozásokat bevezetni Burgenland 
tartomány iskoláiban, a tartomány és a magyar szer-
vezetek összefogásával. 
A magyar szervezetek ősszel folytatják a beszélgetést 
a tartományfőnökkel. 

LELKÉSZI BÚCSÚ FELSŐŐRBEN
Gúthy László, a Felsőőri Református Egyházközség 
lelkipásztora Kelet-Magyarországon született, a Ti-
sza-parti város, Vásárosnamény közelében. Szülei 
is református lelkészek voltak, így mély hitét már az 
anyatejjel magába szívta. Ezt hitoktatóként is nagy lel-
kesedéssel adta tovább. 
27 éve, az akkori felsőőri lelkész, dr. Gyenge Imre 
református püspök utódjának választották. Kezdettől 
fogva nemcsak a hit terjesztésén fáradozott, hanem 
mindig síkra szállt a Felsőőr és környékén élő magyar 
népcsoport ügyéért, akár a magyar nyelvű színdara-
bok rendezőjeként és szereplőjeként, akár mint ta-
nácsadója a felsőőri magyar néptánccsoportnak, vagy 
szorgalmas olvasója és támogatója a református Ol-
vasókör könyvtárának.
Fontos volt számára az ökumenizmus, különösen a 
magyar nyelvű településekkel, Őriszigettel és Alsóőr-
rel való kapcsolat. Nem hagyta elszakadni, inkább 
tovább erősítette magyarországi kötelékeit, és össze-
köttetéseit a Trianon által elcsatolt magyar vidékekkel. 
Ezáltal jöttek létre a szívügyünkké vált segélyprogra-
mok, mint a „Száz-
lábú” Csíkszere-
dán és környé-
kén, valamint az 
adománygyűjtés 
a kárpátaljai Be-
regszász település 
számára. 
A 27 éves lelkészi 
tevékenysége alatt 
Gúthy tiszteletes 
belopta magát a 
közösség szívébe 
és igazi felsőőrivé 
vált, aki lelkesen 
részt vett a város rendezvényein, függetlenül attól, 
hogy azok egyházi vagy világi összejövetelek voltak.
Nyugdíjazása alkalmából minden jót kívánunk neki, 
töltsön még sok évet családja és egyházi közössé-
günk körében!

dr. Gangoly Werner kurátor
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25 Jahre Brauchtumspflege in Siget in der Wart

2019. 10. 20.   |   15.00 h

25 éve néphagyományőrzés Őriszigeten

 Őrisziget, községterem
 Gemeindesaal, Siget in der Wart     
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Adj’ Isten magyarok!
magyar nyelvű magazinműsor

2019. november 10. | 13.05 óra
  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

PANNON KULINÁRIS SOROZAT

ŐSZI GYÓGYNÖVÉNYTÚRA
ŐRISZIGETEN

LISZT EVELINE VEZETÉSÉVEL

2019. október 5., 14 óra
 Gyülekező az evangélikus templomnál

 Részvételi díj: € 6,-
Jelentkezés a BMKE-nél 03352-38489

PANNONISCHE KULINARIKREIHE

HERBSTLICHE KRÄUTERWANDERUNG
IN SIGET IN DER WART

MIT EVELINE LISZT

5. Oktober 2019, 14 Uhr
Treffpunkt: evangelische Kirche

Beitrag: € 6,-
  Anmeldung beim BUKV 03352-38489

TAGTOBORZÓ
Énekelj velünk

a BMKE ÉNEKKÖRÉBEN!

Próbák: keddenként 17.30 órától 
a BMKE székházában

Der SINGKREIS DES BUKV
sucht Verstärkung!

Neue Mitglieder sind herzlich 
willkommen!

Proben: jeden Dienstag ab 17.30 Uhr
im Vereinslokal des BUKV

KÉTNAPOS NÉPZENEI MŰHELY
zweitägiger Workshop

2019. október 19 - 20. 
9 órától | ab 9 Uhr

ŐRISZIGET, KÖZSÉGTEREM 
Siget in der Wart, Mehrzweckhalle

Őrvidéki népzene oktatás

Burgenländisch-Ungarischer 
Volksmusikunterricht


