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MAGYAR VÍGJÁTÉK   

 Márciusban Nóti Károly „A nyitott ablak“ című 

vígjátékát mutatta be négy alkalommal a Felsőőri 

Református Ifjúsági Olvasókör színtársulata.   

 A református közösség 1923 óta játszik  magyar 

népszínműveket, és polgári környezetben játszó-

dó színműveket, ebben az esztendőben azonban 

szakítottak a hagyományokkal, és egy fergeteges 

komédiát vittek színpadra. A rendező, Gúthy 

László református lelkész, akinek szívügye a ma-

gyar nyelv jelenléte és tovább élése az Őrvidé-

ken, ezúttal szerepet is vállalt a darabban. Bács 

Lóránttal, a főszereplővel közösen alkalmazták a 

felsőőri színpadra Nóti bohózatát, mely kiváló 

választásnak bizonyult.  

 A boldog békeidők idején játszódó történet a 

kisvárosi polgárok és a bevonuló hadsereg közötti 

küzdelemről szól. Az összetűzések oka: a kis-

város cselédlányai és a bakák tiltott randevúi, és 

e randevúk gyümölcsei. A törvénytelen gyerme-

kek száma ugyanis egy év alatt a sokszorosára 

növekedett. Mariska, a polgármesterék szakács-

nője is „bajba került” az egyik bakától, mert a 

nyári hőségben éjszakára nyitva felejtette az 

ablakot. A következményeket a kétbalkezes köz-

legény, Novotny vállalja magára... 

 Sok szálon futó, fordulatokban gazdag, kavar-

góan színes, mégis összefüggő előadást láttunk, 

melynek nézése közben szem nem maradt szára-

zon. Egyes szereplők alakítása bármelyik nagy-

szinpadon megállta volna a helyét. Talán az eddi-

gi legnagyobb közönségsikernek bizonyult a né-

hány kivétellel burgenlandi magyarokból álló 20 

fős társulat játéka.  

  RÉGI KÉPESLAPOK   

 „Szombathelyi iskolák régi képeslapokon” cím-

mel  kiállítást szervezett a BMKE és a KLIK (Kle-

belsberg Intézményfenntartó Központ) szombat-

helyi tankerülete március 24-től április 13-ig a 

felsőőri  Európai Középiskola (EMS) aulájában.  

 A tárlat anyaga Kőszegfalviné Pajor Klára, a 

szombathelyi Civil Kerekasztal elnökének gyűjte-

ményéből származik, aki harmincezer képeslap-

jával Magyarország egyik legnagyobb gyűjtője. 

Értékes példányai albumba gyűjtve, könyv formá-

jában is megjelentek már. 

 „Szombathely legszebb iskolaépületei városesz-

tétikai jelentőséggel bírnak, zömmel az Osztrák-

Magyar Monarchia történelmi korszakát, a magyar 

polgárosodás klasszikus időszakát idézik, amikor 

Szombathelyt a „Nyugat királynőjeként” emleget-

ték.” – mondta el a kiállítás megnyitóján Fodor 

István, a KLIK igazgatója. Az EMS diákjai versek, 

a BMKE Énekköre pedig népdalok előadásával 

színesítették a műsort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A kiállított képeslapok történelmi időutazásra 

hívtak bennünket, jól tükrözték a régi iskolaéletet, 

azt a kort, amikor Szombathely a régió kulturális 

központja lett. A mai Burgenland területéről és 

környékéről sokan tanultak ezen épületek falai 

között, szereztek középfokú képzettséget, az ak-

koriban polgári középosztályi státuszt és presz-

tízst jelentő  érettségit.   

ŐrvidékiŐrvidéki  HírekHírek  
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 MAGYAR SZÓRVÁNYOK 

 A veszprémi Pannon Egyetem „Magyar napok 

2015” rendezvénysorozatához kapcsolódott a 

március 21-től április 4-ig tartó „Magyar szórvá-

nyok Nyugat-Európában“ című kamarakiállítás a 

helyi Laczkó Dezső Múzeumban.  

 Az Őrvidéket bemutató tárlaton az alsóőri Szabó 

Ernő magángyűjteményéből származó tárgyakat,    

őriszigeti életképeket ábrázoló felvételeket, vala-

mint a magyar települések régi viseleteit állították 

ki. Nagy érdeklődést mutatott a közönség Zsótér 

Iris, a BMKE elnökének előadása alatt, amikor a 

burgenlandi magyarság helyzetéről, tevékenysé-

géről, az egyesületi életről, és a projektekről szá-

molt be. Őrvidéki muzsikájával Zsótér Pistike 

bűvölte el a hallgatóságot. 

 

AZ ŐRVIDÉKI MAGYARSÁG SORSA 

 Március 25-én a felsőőri Református Öreg Pap-

lak épületében mutatta be dr. Botlik József törté-

nész és kisebbségkutató Őrvidék-történetének 

harmadik, 632 oldalas kötetét.  

 „Az őrvidéki magyarság sorsa 1945–1989 (Kite-

kintéssel 2014-ig)” című kiadvány első része az 

Őrvidék szovjet megszállás alatti krónikája, továb-

bá a Sopron elcsatolását célzó osztrák szándékok 

1945-46. évi története. Ezután a népszámlálások-

ról, a burgenlandi magyarok szervezeteiről, kiad-

ványairól, jelentős vezetőikről, a közösségek hit-

életéről olvashatunk a második világháború vé-

gétől mostanáig. Sok őrvidéki magyar család és 

személy név szerint is szerepel a könyvben. 

 Botlik József legutóbb megjelent két kötete 

megvásárolható a BMKE irodájában.  

A sorozat első két kötetének címe: „Nyugat-

Magyarország sorsa 1918-1921” és „Az őrvidéki 

magyarság sorsa 1922-1945”. 

MUZSIKÁSOK A CSŰRBEN 

 Több mint háromezer vendég vett részt a 

felsőőri Vásárcsarnokban március 28-án, nagy-

szombaton este a „Musikantenstadl” zenés ren-

dezvényen. Az élő adásban sugárzott euroviziós 

produkciót világszerte több millióan kísérték figye-

lemmel a képernyők előtt. A híres sztárok, éne-

kesek mellett helyet kapott a műsorban a BMKE 

játékos magyar gyermekóra csoportja is. Közvet-

lenül a színpad mellett rendezték be azt a húsvéti 

barkácsoló-sarkot, ahol Dowas Katharina óvónő 

és Pal Kathrin tanítónő húsvéti tojásokat festett a 

kicsikkel. 

 A nagyszabású szórakoztató műsornak még 

egy magyar szereplője is volt: Sopron Város Fú-

vószenekara Ferenczi Balázs karmesterrel az 

élen. Felsőőrt a Városi Fúvószenekar és Ben-

csics Dieter vándorzenész képviselte. 

  

TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ 

 Az Országos Táncháztalálkozó és Kirakodó-

vásár Magyarországon az egyik legjelentősebb 

folklórfesztivál – a népzene, a néptánc és a 

tárgyalkotó népművészet seregszemléje, amelyen 

műkedvelő és hivatásos előadók, gyermek- és 

felnőtt néptáncegyüttesek, zeneiskolások és ha-

gyományőrző népművészek működnek közre, a 

Kárpát-medencei magyarság és a hazai nemze-

tiségek képviseletében. 

 Március 28-án a BMKE gyermek néptáncosai  

vezetőjük, Seper Mariann és néhány felnőtt kísé-

retében utaztak Budapestre a táncháztalálkozó-

ra. Egy teljes napot töltöttek a Papp László Sport-

arénában, ahol kézműves foglalkozásokon, ját-

szóházban és népzenei előadásokon vettek részt. 

Meghallgatták barátaik, a szombathelyi Boglya 

zenekar lemezbemutató koncertjét is.  
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 NÉPZENEI MŰHELY 

 Vidám muzsikaszó töltötte be az őriszigeti köz-

ségtermet április 11-12-én. A „Burgenland zenél” 

programsorozat keretében a BMKE kétnapos mű-

helyfoglalkozásra hívta a magyar népzene ked-

velőit.  

 A Kertész Gyula és Gaál Károly gyűjtéseiből 

származó eredeti burgenlandi magyar népzene az 

1960-as évekig még hallható volt a magyarlakta 

településeken, ezután többnyire már csak családi 

körben játszották. Mára feledésbe merült. E két-

napos műhelyfoglalkozás kiváló alkalom volt arra, 

hogy a zenészek elsajátítsák a régi őrvidéki dal-

lamok hagyományhű megszóltatását. 

 Neves népzenészek segítségével folyt az inten-

zív hangszer- és énektanulás. A 25 őrvidéki és 

Szombathely környéki résztvevőt Földesi Rózsa 

hegedűn, Földesi János brácsán és dudán, ifj. 

Földesi János pedig nagybőgőn tanította.  

 A vasárnapi zárókoncerten közönség előtt is 

bemutatták tudásukat, minden résztvevő együtt 

állt színpadra. Fellépett az Őri Banda citerazene-

kar és a Népdalkör, az Őriszigeti Néptáncegyüt-

tes, valamint a nemrégen alakult Csörge zenekar.  

 

GYÉMÁNTLAKODALOM 

 Április 30-án ünnepelte az alsóőri Szabo Ernő 

és felesége, Margit házasságkötésük 60-ik évfor-

dulóját. Ernő bácsi 1962-ben került be a községi 

tanácsba és 1965. április 30-án választották meg 

polgármesternek. Ezt követően hamarosan el-

kezdte az alsóőri múzeum megalapítását, mely-

nek azóta is vezetője. Alapító tagja volt a Burgen-

landi Magyar Kultúregyesületnek. A házaspár Al-

sóőrben ismerkedett össze, és azóta is a faluban 

él. Az elmúlt több mint hatvan év alatt mindig csak 

magyarul beszéltek egymással.  

 Szívből gratulálunk, és további hosszú, boldog 

együtt töltött éveket kívánunk! 

SÁRBOGÁRDON AZ ÉNEKKÖR  

 Május 1-én Sárbogárdon vendégszerepelt a 

BMKE Énekköre. A Petőfi Gimnáziumban meg-

tartott tavaszi kórushangversenyre a Bogárd-dal 

Kulturális és Zenei Egyesület elnöke, Szabados 

Tamás hívta meg a burgenlandiakat.  

 Sárbogárd polgármestere köszöntő szavai után 

a felsőőriek nagy sikerrel adták elő Franz Zebin-

ger Felsőőri híres utca című népdalciklusát Villá-

nyi Eszter vezényletével. Zongorán a zeneszerző 

maga kísérte a kamarakórust és Nemec Nóra 

szólóénekét. Klarinéton Sylvestre Marie-France, 

fagotton Hérics Tímea játszott. A zeneértő közön-

ség vastapssal jutalmazta a bemutatót. Többen 

könnyek között, meghatódva fogadták a szokatlan 

feldolgozású és hangszerelésű népzenei ihletésű 

szvitek előadását. 

 Ezután az elhunyt karvezetőjükről elnevezett 

sárbogárdi Huszics Vendel Kórus felemelő kon-

certje következett Huszics Vendelné vezényleté-

vel. Csodálatosan szóló énekükkel, lelkes előadá-

sukkal lenyűgözték a vendégeket.  

 Végül közösen léptek színpadra és élvezettel 

énekelték Karai József Estéli nótázás című nép-

dalfeldolgozását. Az estet remek fogadással és 

vidám hangulatú, éjszakába hajló közös dalolás-

sal zárták. 

 A BMKE csapata másnap a Herendi Porcelán-

manufaktúrába látogatott el, melynek éttermében 

gyönyörű porcelánkészleten tálalt finom ebédet 

fogyasztottak. Ezt követően a porcelánkészítés 

technikáját, a kézművesek boszorkányos ügyes-

séggel végzett alkotómunkáját csodálták meg.  
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 Vidám zenés délután  |  viel Spaß und Musik 

 

NYÁRI MAGYAR NYELVTANFOLYAM  
diákoknak (6 - 14 évesek)  

2015. augusztus 31 - szeptember 4.  
Burgenlandi Magyar Kultúregyesület | Felsőőr  

 

UNGARISCHER FERIENSPRACHKURS  
für SchülerInnen (6 - 14 Jahre)  

31. August - 04. September 2015  
Burg.-Ungarischer Kulturverein | Oberwart  

 
ANMELDUNG JELENTKEZÉS  

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

 

BALATONI NYELVTÁBOR 

Balatonszemesen 

9-16 éves diákoknak 

2015. július 21-30.   
Jelentkezési lap  

a BMKE irodájában vagy  
 a honlapon: www.bukv.at 

 

SPRACHFERIENLAGER  

in Balatonszemes 
für Schüler von 9-16 Jahren 

21-30. Juli 2015 

 Anmeldeformulare  
im Vereinsbüro oder  

auf der Homepage www.bukv.at 

 

PANNON KULINÁRIS 

SOROZAT   

Pannonische Kulinarik-Reihe 
 

Gyógynövénytúra uzsonnával   
Kräuterwanderung mit Jause 

 

Előadó | Vortragende: Liszt Eveline 

2015. június 27. szombat 
10 óra   

Samstag, 27. Juni 2015      
10 Uhr 

Őrisziget | Siget in der Wart 

Gyülekező:  
Evang. Gyülekezeti Terem  

Treffpunkt: 
 Evang. Kirchengemeindesaal 

 

Részvételi díj | Beitrag € 6,- 

Jelentkezés és bővebb információ | Anmeldung 
und weitere Information: 

 Tel: 03352/38489  

 
 

NYÁRI MAGYAR NYELVTANFOLYAM  
gyermekeknek (5 - 10 évesek)  

2015. augusztus 24 - 28. (naponta 8.00 - 12.00)  

Evangélikus gyülekezeti terem | Őrisziget  
 

UNGARISCHER FERIENSPRACHKURS  
für Kinder (5 - 10 Jahre)  

24. - 28. August 2015 (täglich 8.00 - 12.00)  

Evangelischer Gemeindesaal | Siget in der Wart  
 

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

Zsongi Bohóc 
Tarisznyások Zenekar 


