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JELMEZBÁL
Első ízben tartott minden gyermekcsoportjával közös 
farsangi jelmezbált a Burgenlandi Magyar Kultúr-
egyesület február 25-én, Alsóőrön a Kultúrházban. A 
rendezvényt a kultúregyesület a Hoki Szülői Munka-
közösséggel közösen szervezte. 
Szombat délután ötletes jelme-
zekbe bújt gyermekek gyülekez-
tek vidáman a Kultúrház nagyter-
mében. De nem csak ők öltöztek 
be, hanem sok esetben a szülők 
és a nagyszülők is. Volt királylány, 
méhecske, katica, légó, cowboy, 

indián, boszor-
kány, egérke, 
varázsló, tini-
nindzsa tek-
nős, no meg 
v i l á g m e n t ő 
szuperhős, lo-
vag és szelíd 
vámpír is. 
Sok játék, tom-
bola-sorsolás, 
zene és tánc 

tarkította a mulatságot. Táncházat is rendeztek, ahol 
a Csörge zenekar húzta a talpalávalót. 
Zsongi bohóc vidám és kacagtató műsora kicsiket és 
nagyokat egyaránt szórakoztatott. Labdákat, kariká-
kat, buzogányokat és égő fáklyákat dobált a levegő-
be, zsonglőrmutatványaival elkápráztatta a közönsé-
get. Tányérpörgetéses produkciójába a gyermekeket 

is bevonta. 
Végül elő-
került a 
szaxofonja, 
és indulha-
tott a far-
sangi vona-
tozás.
A község  
uzsonnával 
vendégelte 
meg a kicsi-
ket.

KINCSŐRZŐK
Március 3-án a Szombathelyi Váci Mihály Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hatodik alkalom-
mal rendezte meg a Kincsőrző Művészeti Fesztivált 
óvodások és 1-2. osztályos kisdiákok számára. A 
résztvevő gyermekek és szüleik mind fontosnak tart-
ják a magyar anyanyelv és zene hagyományainak 
megőrzését. 

Dowas Katharina vezetésével a BMKE játékos ma-
gyaróra csoportja a szülők kíséretében busszal uta-
zott a vasi megyeszékhelyre. Verssel, énekkel és 
körjátékkal készültek a versenyre, amelyen 96 gyer-
mek előadását értékelte a zsűri. A kis burgenlandiak 
bemutatóját Villányi Eszter kísérte zongorán. Közülük 
három kislány egyéni kategóriában is indult és szép 
sikert ért el: Kiss Melinda aranyérmet, Illigasch Sarah 
és Rajcsán Lara ezüstérmet nyertek. 
A BMKE gyermekcsoportja az anyanyelv megőrzé-

séért és ápolásáért tett 
teljesítményéért arany-
éremmel, oklevéllel és 
egy serleggel térhetett 
haza. De mielőtt vissza-
indultak Felsőőrre, be-
tértek a Claudia cukrász-
dába, ahol finom torták 
és sütemények fogyasz-
tásával ünnepelték meg 
a nagyszerű szereplést. 
Ezután Szombathely Fő-

terén tettek egy sétát, és Villányi Eszter idegenveze-
tése alatt megismerkedtek a nevezetességekkel. 



könyvBEMutató
Március 3-án az Alsóőri Öreg Iskolában A nagy hábo-
rú alulnézetből című történelmi kötet könyvbemuta-
tójára került sor. Az UMIZ és a BMKE közös szerve-
zésében megvalósult rendezvény számos érdeklődőt 
vonzott.
A magyar nyelvű kötetet a szombathelyi székhelyű 
Szülőföld Kiadó adta ki az első világháború centená-
riuma alkalmából. A harctéri naplókat egyszerű bakák 
írták, akik lelkesen masíroztak a frontra, Galíciába, 
majd orosz hadifogságba kerültek. A háború és a fog-
ság gyilkos hétköznapjaiban is fontosnak tartották, 
hogy egyszerű szavakkal leírják élményeiket.
A mű összesen három baka feljegyzéseit tartalmaz-
za. Az első az alsóőri Liszt Józsefé, aki a Vas várme-
gyei kiegészítésű császári és királyi szombathelyi 83. 
gyalogezred katonájaként, 1914 augusztusától 1916 
januárjáig foglalta össze a vele történteket. Élvezetes 
tájszólással megírva, egyszerű mondatokba tömörít-
ve hagyta ránk a harctér és a lövészárkok borzalmait. 
A másik két napló írói Németh Antal vasvári újságíró 
és egy őriszigeti, máig ismeretlen katona. 

Kelemen László intézményvezető bevezető sza-
vai után a kötetet Jagadics Péter nyugalmazott al-
ezredes, egyben a kiadvány szerkesztője és Tilcsik 
György nyugalmazott levéltárigazgató mutatta be.
A könyvből az alsóőri baka leszármazottai – Steinber-
ger-Liszt Klara és Liszt Franz – olvastak fel részlete-
ket. Az estet az Alsóőri Énekkar dalai színesítették. A 
jelenlévők a rendezvény után meg is vásárolhatták a 
könyvet. 

Sag`S multI – NyelvI veRSeNy
A Gazdaság az Integrációért Egyesület (VWFI) és az 
EDUCULT – gondolat és tett a kultúra területén nevű 
szervezet által hetedik alkalommal került megrende-
zésre a Sag`s multi nyelvi verseny. 
Kezdeményezésük célja, egyrészt a többnyelvűség 

előnyeit a nyilvánosság előtt kihangsúlyozni, más-
részt a fiatalokat megerősíteni, támogatni a több-
nyelvűségükben. A szónokversenyre Ausztria egész 
területéről, bármely iskolatípus 7. évfolyamától je-
lentkezhetettek diákok. A fiatalok németül és egy má-
sik nyelven – vagy anyanyelvükön ill. első nyelvükön, 
vagy egy tanult idegennyelven – tartották beszédü-
ket.
A nyelvi verseny bécsi döntőjére március 2-án került 
sor, amelyre a magyar nyelvű kategóriában Kocsis 
Emese és Szele Dóra, a Felsőőri Kétnyelvű Szövet-
ségi Gimnázium diákjai jutottak be.

euRópaI NyelveK veRSeNye
120 diák vett részt február 9-én a Burgenlandi Peda-
gógiai Főiskola által szervezett 27. nyelvi versenyen, 
amelyen 8 kategóriában avattak győzteseket. A ma-
gyar nyelvű versenyt a Felsőőri Kétnyelvű Gimnázi-
um tanulója, Janisch Sara nyerte, mögötte iskolatár-
sa Weber Magdalena végzett, míg a harmadik helyet 
a felsőpulyai Grill Theresa szerezte meg.
A verseny első felében a résztvevők kötetlen beszél-
getés során mutatkoztak be a zsűrinek. A három legsi-
keresebb versenyzőnek a színpadon, közönség előtt 
az „új médiák” témakörről kellett beszédet tartani. Az 
ifjú nyelvtehetségek bravúrosan oldották meg a fel-
adatokat. Az április 21-i bécsi döntőn magyar nyelv-
ből Janisch Sara fogja képviselni Burgenlandot.

14. magyaR bál FelSŐpulyáN
Igazi magyar mulatságra került sor február 18-án este 
Felsőpulyán, a Domschitz vendéglőben a Középbur-
genlandi Magyar Kultúregyesület és vendégeinek 
jóvoltából. Magyar színekben összeállított dekoráci-
óval és finom magyaros falatokkal és borokkal várták 
a vendégeket. 
Először a szervező egyesület vegyeskórusa lépett 
fel, majd a farsangi hercegi pár, I. Laci és I. Elisa-
beth mondott vidám köszöntőt Kulman Sándorral, az 
egyesület elnökével közösen. Sikert aratott a kősze-
gi Hajnalcsillag néptánccsoport, akik az utánpótlás 
gyermekcsapattal érkeztek. A remek nyitó műsort kö-
vetően nem kellett sokáig várni, hogy tetőfokára hág-
jon a hangulat. A Kőszegi Duó együttes már többször 
szolgáltatta a talpalávalót, így tudják, mit szeretnek 
a pulyai vendégek. Felváltva játszották az örökzöld 
magyar slágereket és a csárdást. 
Az egyesület elnöke örömmel nyugtázta, hogy egyre 
több fiatal érkezett a rendezvényre, ami nagyon fon-
tos a „kiöregedett“ társaságnak. Reményei szerint  az 
egyesület éves munkájában is részt vesznek majd. 
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váNdoRKIállítáS 
Az osztrák kisebbségi oktatásügy címmel vándorki-
állítást hozott létre az Oktatási Minisztérium megbí-
zásából a Bécsi Demokráciaközpont, együttműködve 
Burgenland és Karintia tartományok iskolaügyi taná-
csosaival és egy szakértői testülettel. 
A vándorkiállítás bemutatójára március 1-én délelőtt 
került sor a a Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimná-
ziumban. Az intézmény igazgatója, Zsivkovits Martin 
a kiállítás anyagában is szereplő nyelveken – ma-
gyarul, horvátul, szlovénül, szlovákul, csehül és roma 
nyelven – nyitotta meg a rendezvényt, amelyen szá-
mos vendég, a politika, az oktatás és a népcsoportok 
ügyének képviselője jelent meg. 
A tíz tablóból álló kiállítás anyagát, illetve a munka 
hátterét, céljait Gertraud Diendorfer a Bécsi Demok-
ráciaközpont projektvezetője valamint a gimnázium 
diákjai mutatták be több nyelven, zenés műsorral ki-
egészítve.
Az ausztriai kisebbségi oktatást tematizáló vándorki-
állítás alapvető célja egyrészt az elismert kisebbsé-
gekhez tartozók identitásának és a történelmükhöz 
fűződő tudatosság erősítése, másfelől a kisebbségek 
jelenlétének erősítése a köztudatban, valamint a ki-
sebbségi politikához és annak lehetőségeihez kap-
csolódó általános ismeretterjesztés.
A vándorkiállítás anyaga tíz többnyelvű rollup-on illet-
ve egy kísérő kiadványban is látható és olvasható. 
A kiállítás a tervek szerint másfél évig marad Burgen-
landban, ezt követően Karintiába kerül. 
Bármelyik iskola igényelheti az anyagot, mely nem-
csak a kisebbségi nyelvoktatásban érdekes, hanem 
a történelem vagy földrajz órákon is felhasználható.

a hoRvátoK KoNyhája
Március 18-án folytatódott a BMKE Pannon kulináris 
sorozat című rendezvénye. Ez alkalommal a burgen-
landi horvát népcsoport konyháját mutatták be. Ta-
valy a burgenlandi romák ételeivel már megismerhet-
ték a résztvevők. 
A horvát népcsoport ételei már régóta helyet kaptak a 
burgenlandi konyhakultúrában. Még mindig kedvenc 
étel a sterc, rétes vagy a babos gombóc levessel és 
a babosrétes. 

Az alsóőri Klubház konyhájában ezúttal a pinkóci 
(Güttenbach) háziasszony, Hajszan Hilde öltötte ma-
gára a kötényt, hogy a horvátok kedvenc ételei közül 
a kevésbé ismerteket is bemutassa a közönségnek. 
Először kenyérleves főtt a fazékban, majd a „mlinci” 
tésztáját gyúrták és sütötték meg, mely túróval vagy 
fokhagymával ízesítve főételként is megállja a helyét. 
Desszertnek a Muravidék jellegzetes süteménye, a 
gibanica került az asztalra. Ez egy négyféle töltelék-
kel készülő rétes: mákkal, dióval, túróval és almával 
rétegezik, és a tetejére tejfölt locsolnak.
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PANNON KULINÁRIS SOROZAT
Kirándulás a bécsi Gulyásfesztiválra

2017. május 27. 
 

Jelentkezés a buszra: 03352/38489
Részvételi díj / Beitrag: € 15,-

PANNONISCHE KULINARIK-REIHE
Ausflug zum Gulaschfestival nach Wien

27. Mai 2017
Anmeldung für die Busfahrt: 03352/38489

ORSZÁGOS TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ 
ÉS KIRAKODÓVÁSÁR 

Budapest
 Papp László Sportaréna

2017. április 23.
Jelentkezés a buszra: 03352/38489

Részvételi díj / Beitrag: € 15,- (exkl. Belépő / Eintritt)

TANZHAUSTREFFEN 
UND KUNSTHANDWERKSMARKT 

in der Sportarena László Papp 
Budapest

23. April 2017
Anmeldung für die Busfahrt: 03352/38489



Adj’ Isten magyarok!
magyar nyelvű magazinműsor

2017. május 14.
13.05 óra

Servus - Szia - Zdravo - Del tuha
többnyelvű népcsoportmagazin

2017. június 11.
13.05 óra

http://volksgruppen.orf.at/magyarok/
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SPRACHFERIENLAGER
NYÁRI NYELVTÁBOR

Siófok-Balatonszéplak

20. - 25. Juli 2017
2017. július 20 - 25.

für SchülerInnen von 9 bis 16 Jahren
9 - 16 éves diákoknak

Anmeldeformular / Jelentkezési lap:  
www.bukv.at

Operettengala 	 	 Operett	Gála
2017. június 5. 

18 óra

Református	Egyházközség	
díszterme

Felsőőr

5. Juni 2017 
18 Uhr 

Festsaal	der	Reformierten	
Kirchengemeinde	
Oberwart	

Belépő | Eintritt:
Helyszínen | AK      € 15,-	
Elővételben | VVK  € 13,-

Jegyek	a	BMKE	irodájában	kaphatók	
Kartenverkauf im Vereinslokal des BUKV 


