
Őrvidéki Hírek
A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület hírlapja 
Nachrichtenblatt des Burgenländisch-Ungarischen Kulturvereins 2017 / 4.

ELHUNYT TÖLLY JULIANA

VASVÖRÖSVÁRON A SZÉLFORGÓK
Július 12-én Vörösváron (Rotenturm an der Pinka), 
az SPÖ szociáldemokrata párt járási ünnepségén 
muzsikált a Szélforgók Népzenei Együttes. Hatalmas 
tapssal jutalmazta őket a közönség, köztük Pamela 
Rendi-Wagner egészségügyi és nőügyekért felelős 
miniszter, Hans Niessl tartományfőnök, Verena Dun-
st, Astrid Eisenkopf és Helmut Bieler tartományi ta-
nácsosok.

2017. június 22-én rövid sú-
lyos betegségben elhunyt 
Tölly Juliana pedagógus,  
református egyházközségi 
tisztviselő, az őrvidéki ma-
gyar közösség vallási és kul-
turális életének jelentős for-
málója. 

Tölly Juliana 1951. július 24-én Felsőőrben született 
két hónappal azután, hogy édesapja, Tölly Sándor 
református lelkész elhunyt. Édesanyja, Tölly Juliana 
(szül. Gyáki) egyedül nevelte fel. Iskoláit Felsőőrben, 
Felsőlövőn és Bécsben végezte. 
1972-2003-ig a Felsőőri Népiskolában tanított, ahol 
szívügye volt a magyar nyelv oktatása. 1979-ben tet-
te le a magyar nyelv tanítására jogosító szakvizsgát. 
Partnerkapcsolatot hozott létre a szombathelyi Oladi 
Általános Iskolával és rendszeres találkozókról gon-
doskodott, melynek során a diákok és a pedagógusok 
kölcsönösen látogatták egymást. Tavaly ünnepelték a 
testvériskolával való együttműködés 25 éves fennál-
lását, melyen ő is részt vett. 
A Gyáki Alapítvány elnökeként magyar nyelvű köny-
veket és szótárakat adományozott az iskoláknak, 
anyagi hozzájárulással számos sport- és ifjúsági pro-
jektet támogatott. 
1997-2013-ig elnöke, majd tiszteletbeli elnöke volt a 
Felsőőri Református Ifjúsági Olvasókörnek. Vezeté-
se alatt újból rendszerezték és katalogizálták a tel-
jes könyvtári állományt. 1962-től haláláig tagja volt 
az egyesület színjátszócsoportjának, és egyetlen ki-
vétellel minden darabban szerepet vállalt. Az elmúlt 
időszakban közreműködött a magyar nyelvű népszín-
művek és a szereplők kiválasztásánál is. 

Dr. Gyenge Imre református lelkész megbetegedése 
után, az 1970-es évek elejétől ő vezette az akkori fel-
sőőri néptánccsoportot, melynek szintén aktív tagja 
volt. 
Tölly Juliana lett a Felsőőri Református Egyházköz-
ség első női presbitere. Ezt a tisztséget közel 30 évig 
látta el. 
Már a 70-es évektől részt vett a Burgenlandi Magyar 
Kultúregyesület munkájában, főként a gyermektá-
boroztatások szervezésében és lebonyolításában. 
2005-2011-ig volt a BMKE vezetőségi tagja. 
Több éven keresztül képviselte a protestáns egyhá-
zak érdekeit a Magyar Népcsoporttanácsban. 
2017. június 26-án a felsőőri református templom-
ban megtartott gyászistentiszteleten többek között 
dr. Gangoly Werner, a felsőőri református gyülekezet 
kurátora emlékezett meg róla. Megható beszéddel 
búcsúzott Juliskától, a tisztességes, mélyen vallásos, 
mindig megbízható, humorát még a nehéz időkben 
sem elvesztő embertársától, akiben egy puritán beál-
lítottságú, ugyanakkor kritikus, de a vallási és politikai 
nézeteihez hű, művelt, elhivatott pedagógust ismer-
hettünk. „Kedvelte a társaságot, sok jó barátja volt. 
Szeretett játszani, akár színdarabot, akár kártyával. 
Nagyvonalúan és jó szívvel adományozott karitatív 
célokra, valamint szeretett egyházközsége javára, 
amelynek maga is erős oszlopa volt. Hű gyermekként 
önfeláldozóan ápolta három évvel ezelőtt elhunyt 
édesanyját, akivel egész életükben nagyszerű párost 
alkottak. Öröm volt a társaságunkban lenni... Juliska 
korai halála nagy veszteség közösségünk számára, 
ahova tartozott és amelynek aktív tagja volt. Példája 
elkötelezettségre szólít fel bennünket.” 
Nyugodjon békében!
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 OPERETTGÁLA
Az idén is Burgenland számos településéről, vala-
mint Nyugat-Magyarországról látogattak el Felsőőr-
re az operett kedvelői. A BMKE pünkösdi gálaestje 
nemcsak találkozásra ad lehetőséget, hanem a ma-
gyar közösségnek a kultúra ápolását is jelenti. 
Június 5-én, Pünkösdhétfőn kora este mintegy 150 
vendég érkezett a Felsőőri Református Egyház-
község dísztermébe. A programot Hérics Tímea fa-
gottművész, a csapat koordinátora állította össze. A 
repertoárban többek között a legismertebb operett 
dallamok, mint a Csárdáskirálynő, Marica grófnő, 
Mágnás Miska, Cirkuszhercegnő és a Bajadér című 
szerzemények szerepeltek.

A 10 tagú zenekarban a megszokott pozsonyi, ma-
gyarországi és burgenlandi zenészek játszottak. 
Ismerős már a szólóénekesek arca is az őrvidéki 
közönségnek. Debrei Zsuzsanna, Foki Veronika, 
Hertelendy Attila és Soskó András minden alkalom-
mal szívesen jönnek vendégszerepelni. Gyönyörű 
ruhaköltemények váltogatásával és a dalbetétek fris-
sítésével igyekeznek változatossá tenni a műsort. 
Élvezetes produkciójukat a közönség vastapssal ju-
talmazta. 

ROMA BÚCSÚ 
Nagy szeretettel fogadják minden évben a BMKE 
küldöttségét Karasztoson (Bachselten), a Roma Bú-
csún. Június 17-én több mint 200-an látogattak el a 
burgenlandi roma népcsoport mulatságára, amelyet 
1990 óta rendszeresen megrendeznek. Részt vett 
az eseményen több regionális politikus és egyházi 
tisztségviselő is, többek között Georg Rosner, Fel-
sőőr polgármestere. Az őrvidéki magyarokat a Csör-
ge és a Szélforgók Zenekar, valamint az Őriszigeti 
Néptáncegyüttes képviselte. Utóbbiak már húsz éve 
visszatérő vendégei a Roma Service által szervezett 
találkozónak. Produckiójukkal nagy sikert aratottak, 
még vissza is tapsolták őket.

SZÍNES GYERMEKNAP
A nemzetközi gyermeknapot a világ sok országában 
megünneplik. Először 1920-ban Törökországban tar-
tották meg. Magyarországon május utolsó vasárnap-
ja a gyermekeké. A Burgenlandi Magyar Kultúregye-
sület immár harmadik alkalommal rendezett olyan 
ünnepséget, melynek főszereplői maguk a gyerme-
kek voltak. 

Június 10-én az Alsóőri Kultúrházban a Tarisznyások 
Zenekar muzsikájára kicsik és nagyok közösen rop-
ták a táncot. Ezután léptek színpadra egy-egy mű-
sorszámmal az egyesület gyermekcsoportjai: a Já-
tékos Gyermekóra és a Zeneovi növendékei Dowas 
Katharina és Gaal Zita óvónőkkel, a Virgonc Gyer-
mek Néptáncegyüttes Seper Mariann irányításával 
és a Szélforgó Népzenei Együttes. A Játékos Gyer-
mekóra résztvevői a tanfolyam 15 éves működését is 
megünnepelték.

HAJNAL ANNA SZAVALÓVERSENY
Hajnal Anna Gyepűfüzesen (Kohfidisch) született 
József Attila-díjas költő születésének 110. és halálá-
nak 40. évfordulója alkalmából szavalóversenyt hir-
detett a BMKE új középiskolás, szakközépiskolás és 
gimnazista diákok számára.
Június 21-én délelőtt a Kultúregyesület székházában 
17 diák magyar és nem magyar anyanyelvű kategó-
riában szavalt Hajnal Anna műveiből. A zsűriben Pa-
thy Lívia szakfelügyelő, Teleky Margit nyugalmazott 
hitoktató és Baliko Ludwig nyug. szakfelügyelő foglalt 
helyet. A győztesek: 
2. osztályos, nem magyar anyanyelvűek: 
Derks Jelle (ZBGO) és Preinsberger Tobias (ZBGO)
2. osztályos, magyar anyanyelvűek: 
Tóth Bendegúz (ZBGO) és Eged Viktória (ZBGO)
3. osztályos, magyar anyanyelvűek: 
Horváth Fruzsina (ZBGO)
4. osztályos, magyar anyanyelvűek: 
Kocsis Emese (ZBGO).
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35 ÉVES AZ
ALSÓŐRI SZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET
Alsóőrben a magyar nyelvű színjátszás hagyománya 
az 1920-as évekre nyúlik vissza. Akkoriban évente 2-3 
népszínművet is bemutattak. A Színjátszó Egyesület 
1982-ben alakult meg a magyar nyelv megtartása 
és ápolása céljából. Azóta minden évben megörven-
deztetik a közönséget egy-egy darab színrevitelével. 
2014-ben elnyerték a Magyar Örökség díjat. 
„Színház az egész világ. Die ganze Welt ist Bühne.“ 
– Szabo Ferdinand az Alsóőri Színjátszó Egyesület 
elnöke Shakespeare-t idézve köszöntötte a 35-dik év-
fordulós ünnepségre érkezett vendégeket június 24-
én Alsóőrben. A régi felső malom melletti udvarban 
felállított szabadtéri színpadon a jubiláló egyesülettel 
baráti kapcsolatot ápoló színjátszótársaságok is be-
mutattak néhány vidám jelenetet. A rendezők ezzel 
két dolgot akartak ötvözni: a többnyelvűséget és az 
összetartást. 
Színre került a házigazdák jóvoltából A marha férj című 
bohózat. A tavalyi évben 35 éves évfordulóját ünneplő 
tarcsafürdői egyesület tagjai a „Hiaz geht`s aufwärts!“ 
című darabból adtak elő részleteket. A Felsőőri Re-
formátus Ifjúsági Olvasókör színjátszói Az amerikai 
nagybácsi című darab legkacagtatóbb pillanatait mu-
tatták be. Két rövid jelenetet hozott magával a Vasvö-
rösvári Kastély-Kisszínház társulata a „Der Streit im 
Restaurant” és a „Die Bahnfahrt” című művekből. A 
budapesti Madách Színház ifjú művészeiből létrejött 
Ráadás Társulat három tagja slágereket és musical-
betéteket adott elő angol, magyar és német nyelven.

Az Alsóőri Színjátszóegyesület különösen fontosnak 
tartja az utánpótlás képzését. Ezért a legkisebbek is 
szerepet kaptak az est során: a kiscicák a Macskák 
című musical legszebb dalaira táncolhattak, amelyet a 
budapesti művészek énekeltek.

BOGLYA TÁBOR KŐSZEGEN
Huszonharmadik alkalommal szervezett a Boglya 
Népzenei Együttes nyári népzenei tábort, amelyre 
Nyugat-Dunántúlról, Budapestről és az Őrvidékről 
is érkeztek Kőszegre, a Dr. Nagy László Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény épületébe.

Június 30-tól július 
4-ig a Földesi házas-
pár vezetése alatt a 
Csörge és a Szélfor-
gók Népzenei Együt-
tes 11 tagja dunántúli, 
széki és ördöngösfü-
zesi muzsikát tanult. 
Az intenzív foglalko-
zások korosztályon-

ként folytak, a résztvevők számos új népdalt tanultak 
meg hegedűn, brácsán és bőgőn játszani. Az őrvi-
déki együttesek saját repertoárjukat is gyakorolták. 

Öt napon keresztül minden délelőtt, délután és este 
együtt zenéltek, ezenkívül volt még tekeverseny és a 

gyerekek elsajá-
tították a gyöngy-
fűzés különböző 
technikáit. A tá-
bor legfiatalabb 
résztvevőivel is-
mét alakult egy 
új összeállítású 

csoport, a Lesz-
ami-lesz zenekar.
Utolsó este az in-
tézmény előadó-
termében a 30-35 
táborozó hozzá-
tartozóinak gála-
koncertet adott. 
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A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület 2017. június 
27-én Felsőőrben, az egyesület székházában tartot-
ta háromévente esedékes tisztújító közgyűlését. 
A megjelent tagokat Zsótér Iris elnök köszöntötte, 
majd beszámolt az elmúlt év eseményeiről, az egye-
sület csoportjainak fellépéseiről, felsorolta az egye-
sület által szervezett tanfolyamokat, rendezvénye-
ket, táborokat, ismertette az elmúlt év eredményeit. 
Köszönetét fejezte ki elsősorban a vezetőségi tagok-
nak, a csoportvezetőknek és a munkatársaknak, va-
lamint mindazoknak, akik hozzájárultak az egyesület 
sikeres működéséhez.
Gaal Helmut pénztáros pénzügyi beszámolóját Ba-
lika Alfred pénzügyi ellenőr jelentése követte, mi-
szerint a bizottság az egyesület pénzügyi gazdál-
kodását áttekintette és rendben találta. Ezután a 
vezetőség felmentése következett, majd a közgyűlés 

egyhangúlag megválasztotta az új vezetőséget, 
melynek tagjai: Zsótér Iris elnök, Seper Marianne el-
nökhelyettes, Frauer Ludwig elnökhelyettes, Reiter 
Bernadette jegyző, Liszt Eveline jegyző helyettes, 
Pal Kathrin jegyző helyettes, Gaal Helmut pénztá-
ros és Gaal Michael pénztáros helyettes. A pénzügyi 
ellenőrök személyében nem történt változás, ezt a 
funkciót a következő periódusban is Balika Alfred és 
Szabo Werner látják el. 
A közgyűlés hivatalos részét jó hangulatú társalgás 
követte, melyen a jelenlevők többek között már ter-
veket szőttek a 2018-as évre, az egyesület fennállá-
sának 50. évfordulójának megünneplésére. 
Kertész Csaba mesterszakács, a bécsi gulyásfesz-
tivál győztes pörköltjének készítője bográcsban mo-
csári ökörpörköltet tálalt a résztvevőknek, mellyel 
ismét hatalmas sikert aratott.

Adj’ Isten magyarok!
magyar nyelvű magazinműsor

2017. szeptember 10.
13.05 óra

http://volksgruppen.orf.at/magyarok/
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PANNON KULINÁRIS SOROZAT
Sajt- és borkóstoló 

2017. október 21., 17 óra 
Alsóőr, Klubház 

Előadó | Vortragender: Wawrzsák László
Jelentkezés szükséges! | Anmeldung erforderlich! 03352/38489

PANNONISCHE KULINARIK-REIHE

Käse- und Weinverkostung
Samstag, 21. Oktober 2017, 17 Uhr

Unterwart, Clubhaus

TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS

SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL
SZOMBATHELY

2017. AUGUSZTUS 24 – 27.
Felsőőr Városa buszt indít augusztus 26-án

Indulás: 12 órakor a Városháza elől
Érkezés: kb. 23 órakor

A BMKE Énekköre fellép 14:40 órakor 
a Civil Korzó színpadán

SAVARIA HISTORISCHER KARNEVAL
SZOMBATHELY

24 – 27. AUGUSZTUS 2017  
von der Stadtgemeinde Oberwart 

organisierte Busfahrt am 26. August 
Abfahrt: 12 Uhr beim Rathaus, Ankunft: ca. 23 Uhr

Auftritt des Singkreises des BUKV um 14:40 Uhr 
auf der Bühne „Civil Korzó”
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