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TIROLBAN AZ ÉNEKKÖR
Lienzben szerepelt a Burgenlandi Magyar Kultúregye-
sület Énekköre október 1-én és 2-án. Fennállásának 
20-ik évfordulóját ünneplő Kelet-Tiroli Tanárok Kóru-
sa meghívására utaztak a Dolomitok osztrák lábai-
nál fekvő kisvárosba. Az immár hetedik alkalommal 
megrendezésre kerülő „Óvárosi dalolás”-on 10 kórus  
énekétől zengett a belváros.
Október 1-én, a helyi aratóünnepség-sorozat hétvé-
géjén közös dalolással indult a program. Több szá-
zan gyülekeztek Lienz főterén, hogy meghallgassák a 
kórusokat, akiket Sigrid Troger a szervező egyesület 
elnöknője és Elisabeth Blanik polgármester asszony 
köszöntött. Miután a résztvevők közösen elénekeltek 
két dalt, külön-külön indultak útnak a táblavivő lányok 
mögött az őszi dekorációba öltöztetett óváros utcáin. 
12 kijelölt helyen, egymást váltva mutatkoztak be egy-
egy dalcsokorral a tiroli közönségnek. A vendéglátó 
egységek pedig folyékony és szilárd állagú regionális 
finomságokkal látták el a jókedvű énekeseket. 

Kora délután, a Kolping-ház nagytermébe érve közös 
ebédre került sor, majd sok zenével, énekkel, vidám 
társalgással ünnepeltek tovább a kórusok. Miután 
a meghívottak sorra színpadra léptek, gratuláltak a 
vendéglátó egyesületnek és átadták a magukkal ho-
zott ajándékokat, Siegrid Troger a város jelképes vi-
rágával, lienzi rózsával és egy üveg helyi pálinkával 
köszönte meg részvételüket.
Másnap délelőtt a város felett álló 
Bruck kastélyának udvarán zenés 
matinéval folytatódott a program. 
A hazautazás előtt még a vár mú-
zeumában található kiállítás meg-
tekintésére is volt idő.

JÓTÉKONYSÁGI EST FELSŐŐRBEN
Felsőőrben állomásozott október 8-án a „Kárpát-me-
dencei Magyarok Zenéje 2016“ koncertsorozat. A 
Kárpát-medence magyarságának és nemzetiségei-
nek kulturális találkozását célul kitűző sorozat idei hét 
koncertjének záró rendezvényét zenés áhitat formá-
jában tartották a Református Gyülekezet termében.
A „Kárpát-medencei Magyarok Zenéje sorozat“ 2001-
ben indult a Stereo Kft. és a Periferic Records szer-
vezésében. 80 kiadó által felajánlott több ezer CD 
lemezből álló adománnyal gazdagítják a magyar tele-
pülések, egyesületek könyvtárait azért, hogy itt is el-
érhetőek legyenek az anyaországban kiadott magyar 
zenei értékek, amelyek sokszor éppen a határon túli 
magyar területekről származnak. 
A felsőőri koncerten a Vujicsics és a Misztrál zeneka-
rok fergeteges hangulatot varázsoltak. A koncert tel-
jes bevételét jótékony célra, a Kárpátaljai Református 
Egyházkerület javára fordították.

FELÚJÍTOTT KULTÚRHÁZ
Október 15-én került sor Alsóőrben a felújított köz-
ségterem ünnepélyes átadására. A kétszáz fő befo-
gadására alkalmas teremben évente 50 rendezvényt 
is tartanak. Bálok, magyar gyermeknap, anyák napi 
ünnepség, könyvbemutatók, magyar nyelvű színházi 
előadások szervezésével várják az érdeklődőket. 

A megnyitóra összesereglett a falu apraja-nagyja, a 
meghívott vendégek, barátok mind kíváncsiak voltak 
az új és modern létesítményre. Horvath Josef polgár-
mester köszöntő szavai után birtokba is vehették az 
új színpadot az alsóőri óvodások, iskolások, a BMKE 
Virgonc Gyermeknéptánccsoportjai és a helyi gyer-
mekszínjátszók. A termet a falu új magyar lelkésze, 
Gáspár Adalbert áldotta meg. A színes műsort köve-
tően a Magyar Udvar vendéglő felkínálásában büfé 
várt a vendégekre. 



NYELVEK EURÓPAI NAPJA
Rendhagyó módon ünnepelték idén a Felsőőri Két-
nyelvű Szövetségi Gimnáziumban a nyelvek napját, 
mert Burgenlandban az idei év a „képzés éve“ volt, 
nagy hangsúlyt fektetve a népcsoportok nyelvére. 
Ebből az alkalomból szeptember 27-én sajtótájékoz-
tatót tartottak, melyen részt vett Heinz Josef Zitz, a 
Burgenlandi Oktatási Tanács elnöke, Neuwirth Jür-
gen, a gimnáziumok tanfelügyelője, Karin Vukman-
Artner a Kisebbségi Osztály vezetője, Pathy Lívia a 
gimnázium tanára és a magyar nyelvért felelős szak-
felügyelő, valamint az iskola igazgatója, tanárai és 
diákjai. 
A sajtókonferencia keretében a többnyelvűségről, a 
nyelvek fontosságáról esett szó. Különösen kihang-
súlyozták a népcsoportnyelvek fontos szerepét. A 
Felsőőri Kétnyelvű Gimnázium elsődlegesen a bur-
genlandi népcsoportok számára jött létre, a burgen-
landi horvát és a magyar nyelv oktatásáért, a helyi 
kultúra fenntartásáért.

A sajtókonferencia után könyv- és oktatási anyag 
bemutatót tartottak. Kiállították a BMKE kétnyelven 
összeállított Őrvidék értékei című roll-up plakátjait 
is. A diákok zenés műsorának része volt a magyar 
néptáncosok fellépése. Idén is volt „Európai regge-
li“, melyre az intézményben minden évben a nyelvek 
napján kerül sor. A diákok olyan ínyencségeket ké-
szítettek, amelyek az iskolában tanított nyelvek or-
szágaira jellemzőek. 

HAGYOMÁNYOK NAPJA
Október 15-én hagyományőrző napot tartottak a Fel-
sőőri Református Ifjúsági Olvasókör szervezésében 
a református parókia udvarán és a gyülekezeti te-
remben. Kicsik és nagyok egyaránt megtanulhat-
ták, hogyan készül a karmantyús baba, az illatzsák, 
a bürökduda. A felsőőri Imre Johann a faragópadon 
mutatta be a falétra előállítását. A nap folyamán több-
ször is volt táncház, ahol a csárdás alaplépéseit sajá-
títhatták el az érdeklődők. Aki megéhezett, bogrács-
ban főtt magyaros marhapörköltet, forgácsfánkot és 
frissen kisütött lángost falatozhatott. 

’56 ÉVFORDULÓJA
1956 őszén a magyar történelem talán legkiemelke-
dőbb 20 napja zajlott Magyarországon. Egy aprócska, 
de elszánt nemzet felemelte fejét és nemet mondott 
az elnyomásra, a diktatúrára és szembeszállt a világ 
akkori legnagyobb birodalmával, a Szovjetunióval.
1956. november 4-én a Szovjetunió hadüzenet nélkü-
li háborút indított Magyarország ellen, és még aznap 
hatalomba emelte Kádár János „munkás-paraszt“ 
kormányát. Az aránytalan túlerővel szemben az or-
szág több napon át folytatott szabadságharca végül 
elbukott. A harcokban 2652 magyar és 720 szovjet 
állampolgár esett el. 
A forradalom véres leverését hatalmas mértékű meg-
torlás követte. A következő három évben mintegy 
400 embert végeztek ki, több mint 21 668 személyt 
börtönöztek be, és 16-18 ezer főt internáltak. A szov-
jet hadsereg által elfogottak közül további több száz 
főt szovjet hadbírósági eljárás során végeztek ki, 860 
embert pedig a Szovjetunió kényszermunkatáboraiba 
deportáltak. Az események következtében 180-200 
ezer magyar hagyta el az országot, jelentős részük 
Ausztria felé menekülve. 
A forradalom és szabadságharc 60-dik évfordulója 
alkalmával számos megemlékezést tartottak Auszt-
ria-szerte is.
Az andaui hídnál – melyen át 70 ezer magyar mene-
kült Ausztriába – az osztrák pártok legfőbb képvise-
lői magyar kollégáikkal együtt emlékeztek az akkori 
eseményekre.
Locsmánd (Lutzmannsburg) és Zsira közös ünnepség 
keretében emlékezett meg az eseményekről, hiszen 
Mosontarcsa (Andau) után itt hagyta el a legtöbb em-
ber – több mint 31 ezer menekült – Magyarországot. 
A zsirai kultúrházban eredeti dokumentumokból, új-
ságcikkekből, fotókból nyílt kiállítás.
Október 23-án az Ausztriai Magyar Szervezetek Ke-
rekasztalának támogatásával emlékünnepélyt tartot-
tak a bécsi Thater Akzent színpadán. Az Europa Club 
és a Délibáb bécsi magyar egyesületek „Elindultam 
szép hazámból...” című táncszínházi előadással az 
’56-os kivándorlóknak állított emléket, majd a pódi-
umbeszélgetés során kortanúk osztották meg sze-
mélyes tapasztalataikat a közönséggel.
Dr. Baumgartner Gerhard, az Ausztriai Ellenállás Do-
kumentációs Archívum tudományos vezetője Beled 
(Bildein) községben tartott filmvetítéssel egybekötött 
előadást november 4-én, melyen eredeti felvételeket 
is láthattak az érdeklődők.
November 8-án Sebastian Kurz osztrák külügymi-
niszter fogadást rendezett a bécsi Külügyminisztéri-
um épületében, melyen a BMKE képviseletében Fra-
uer Ludwig vett részt. 
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PÜSPÖKI KONFERENCIA
Az idén Burgenlandban megrendezett öt napos püs-
pöki konferencia ünnepi fogadásán a népcsoportokat 
horvát, roma és magyar fellépők képviselték. Ruszt 
városában az 500 éves reformáció jegyében zajlott 
püspöki konferencián rendhagyó ökumenikus találko-
zóra is sor került. Óriási sikert aratott a Burgenlandi 
Magyar Kultúregyesület Csörge Népzenei Együttese. 
A muzsikáért járó tapson túl külön elismerést kaptak 
az utánpótlást nevelő munkához, hiszen soraikban öt 
gyermek is fellépett. 

MÁRTON NAP
November 11-én a kismartoni Szent Márton-dómban 
nagyszabású szentmisével ünnepelte az egyházme-
gye Szent Márton születésének 1700-dik évforduló-
ját. A szertartáson az utolsó napjához érkezett püs-
pöki konferencia résztvevői is jelen voltak. Meghívást 
kaptak a Burgenlandban élő népcsoportok egyházi 
képviselői is. Alsóőrről Gaal Zita, Felsőőrről pedig 
Hubbes Annamária magyar nyelven olvasott fel. 

Márton napon az alsóőri katolikus templomban ünne-
pi szentmisét celebrált Gáspár Adalbert atya. A kon-
certtel egybekötött szertartás meghitt ünnepet hozott 
az alsóőri hívek és a Burgenlandi Magyar Kultúr-
egyesület Énekköre számára. Franz Zebinger egy-
házi ciklusát, az „Éneklő Egyház” ökumenikus ének-
feldolgozásokat kamarazenekar kíséretével adta elő 
a kórus. 

SZAVALÓVERSENY
November 22-én összesen 127 magyarul tanuló diák 
vett részt a BMKE idei szavalóversenyén. 
A Felsőőri Református Egyházközség dísztermében 
a népiskolások versenyeztek, ahol 64 diák állt szín-
padra. A felsőőri, őriszigeti, alsóőri, felsőpulyai, hará-
csonyi, kőhalmi, csávai, alsórámóci, némethidegkúti 
valamint három gráci népiskola küldött tanulókat a 
döntőbe. Őket és felkészítő tanítóikat Weber Katalin 
műsorvezető, az ORF kis-
martoni szerkesztőségé-
nek munkatársa köszöntöt-
te. A zsűriben Pathy Lívia 
tartományi szakfelügyelő, 
Baliko Ludwig nyug. tar-
tományi szakfelügyelő, 
Gombás Mónika újságíró 
és Gergó Judit újságíró, a 
Magyar Rádió munkatársa 
értékelték a szavalatokat. 
Az új középiskolások és a gimnazisták versenye a 
Felsőőri Katolikus Kontaktzentrum nagytermében 
zajlott. Itt Hausmann-Farkas Elizabeth, az ORF bur-
genlandi népcsoport-szerkesztőségének munkatársa 
konferált és szólította színpadra a szavalókat. A 63 
diák 13 különböző intézményből érkezett. Képvisel-
tette magát a Felsőőri Európai Középiskola, a Felső-
őri Kétnyelvű Gimnázium, a Felsőlövői Gimnázium, 

a rohonci, az allhói, a monyorókeréki, a kőhalmi-dér-
földi Új Középiskola, valamint Grácból a Seebacher 
Gimnázium, az Orsolya Gimnázium, a Dreichacken Gim-
názium, a Petersgasse Gimnázium, a Gráci Nemzetkö-
zi Kétnyelvű Iskola és a Ferdinandeum Új Középisko-
la. A zsűriben Teleky Margit nyug. hitoktató, Steiger 
Nikolaus nyug. tartományi szakfelügyelő és Kulman 
Alexander, a Közép-Burgenlandi Magyar Kultúregy-
sület elnöke foglalt helyet. 
Külön bírálták a magyar anyanyelvűek és a ma-
gyart mint idegennyelvet tanulók teljesítményét. Az 
eredményhirdetéskor minden résztvevő jutalomban 
részesült. Kategóriánként az első három helyezett 
versenyző pedig oklevelet és értékes könyvjutalmat 
vihetett haza.   Eredmények és fényképek: www.bukv.at 



Adj’ Isten magyarok!
magyar nyelvű magazinműsor

2017. január 8. 
13.05 óra

Servus - Szia - Zdravo - Del tuha
többnyelvű népcsoportmagazin

2017. február 12.
13.05 óra

http://volksgruppen.orf.at/magyarok/
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Békés karácsonyi ünnepeket 
és 

boldog új esztendőt 
kívánunk 

minden kedves 
tagunknak és olvasónknak!

Frohe Weihnachten 
und 

ein glückliches neues Jahr 
wünschen wir 
allen unseren 

Mitgliedern und Lesern!

Újévi Operett Gála
Neujahrsgala 

Híres operett dallamok
Berühmte Operettenmelodien 

2017. január 6., 18 óra
Alsóőr
Községi Kultúrház

Belépő | Eintritt € 10,- 

6. Januar 2017, 18 Uhr
Unterwart

Gemeindesaal-Kultursaal


