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Nyár, napfény, Balaton, együttlét, élmény: ismét tábo-
rozhattak az osztrák gyerekek a Burgenlandi Magyar 
Kultúregyesület szervezésében Magyarországon. 
Július 21-től 26-ig, hat napon át Balatonszéplakon 
nyaraltak a burgenlandi diákok. Gangoly Eva-Maria, 
Pal Kathrin és Gombás Mónika remek csapattal ér-
kezett a Siófok melletti ifjúsági szállásra. Kicsik és 
nagyok izgalommal, motiváltan várták a tábort, amely 
során fő cél természetesen a magyar nyelv gyakor-
lása, tanulása volt, de nem a hagyományos tanórai 

keretek között, hanem játékosan, ahogy azt egy jó 
hangulatú táborban szokás. Így aztán már a buszra 
szállás pillanatától a hazaérkezésig főként a magyar 
szó dominált. Az étteremben többek között magyar 
lángos és fánk került az asztalra, a vízparton a vatta-
cukrot magyarul kérték a gyerekek az árustól. 

Az időjárás kedvezett, így a strandolásra szinte min-
den nap sor került. Egyik délután az árnyas fa tövé-
ben UNO kártyapartin versengtek a gyerekek, más-
kor vízibiciklis üldözésben csaptak össze. A Hello 
Kittys vícibicikli csak fiúkból álló legénységét még a 
pink szín sem zavarta meg a játékban. 

Egyik délután Farkas Marc felsőőri labdarúgó focizott 
a homokban a srácokkal, s néhány bátrabb kislány-
nyal. A mérkőzés végén jól esett a megérdemelt fris-
sítés: hűs víz a slagból. 

Délelőtti tanórák után cirkuszlátogatás és vidámpar-
kos kaland is szerepelt a programok kínálatában. 
Feledhetetlen élményként marad meg a siófoki disz-
kóhajózás, a Despacito nyári slágerére senki nem 
maradt ülve. Egyik nap felvonatoztak Budapestre, ott 
a BKV járműveivel jutottak el a Parlamenthez, illetve 
a Fővárosi Állatkertbe. A Kossuth Lajos térről pazar 
látványban részesülhettek, hiszen a Duna, az impo-
záns budapesti épületek, műemlékek mellett a Vizes 
VB egyik fő helyszíne is látható volt. Az állatkertben 
kisebb csoportokban történt a felfedezés, egy jóleső 
zivatar tetézte a kirándulást. 

Számos emlékkel tértek haza a táborlakók, akiknek 
nem kérdés: Jövőre ismét mennek a táborba!

BALATON, LÁNGOS, MAGYAR SZÓ
Egy tábor története



Rendkívül kedveltté vált a Burgenlandi Magyar Kul-
túregyesület őriszigeti nyári tábora, amelyen már 
évek óta szakképzett pedagógusok foglalkoznak az 
óvodásokkal, a kisiskolásokkal és a gimnazistákkal. 
Erre a célra különböző feladatlapokat, nyelvi társas-
játékokat és könyveket bocsájt rendelkezésre a Kul-
túregyesület. Idén 30 gyermeket készítettek fel az új 
tanévre a vakáció utolsó hetében. Sokan jelentkeztek 
Őriszigetről, de 
voltak Felsőőr-
ből, Alsóőrből, 
P i n k a f ő r ő l , 
Vaskomjátról 
és Rohoncról.
Zsótér Iris ta-
nárnő a gim-
n a z i s t á k k a l 
Magyarország 
megismerését 
tűzte ki célul. 
Munkájukat külön munkafüzet segítette, amelyből a 
a magyar városokat, megyéket, folyókat, tavakat és 
a nevezetességeket tanulmányozták. 

A népiskolás korosztállyal Weiss Carmen magyar 
szakos egyetemi hallgató foglalkozott. Ebben a cso-
portban sok nem magyar ajkú diák volt, őnáluk az 
alapszókincs elsajátítása állt előtérben. A magyar 
anyanyelvűek pedig a helyesírást gyakorolták. 
Nagy számban jelentkeztek a táborra óvodások is. 
Náluk a játékosságon volt a hangsúly. Gaal Zita óvó-
nő vezetésével gyermekdalokat, mondókákat, körjá-
tékokat tanultak.
Vidám perceket töltöttek a közeli játszótéren is, és 
idén is ellátogatnak a helyi önkéntes tűzoltósághoz. 
Újdonság volt a tábori programban a félnapos kirán-
dulás. Szerda délben, miután jó étvággyal elfogyasz-
tották Kertész Csaba főztjét, buszra szálltak és ellá-
togattak a szombathelyi Kalandvárosba. Önfeledten 

vették birtokba a csúszdákat, a drótkötélpályát, a 7 
méter magas kalandvárat és a többi készségfejlesztő 
sportszert. Közben jól esett az árnyékban megpihen-
ve uzsonnázni és fagylaltozni. Az egy hektáron elte-
rülő játszópark nagy élményt nyújtott a kicsiknek és a 
nagyobbaknak egyaránt. 
Az egy hetes őriszigeti nyelvi tábor utolsó napján 
minden résztvevő oklevelet kapott. 
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NYELVI TÁBOR ŐRISZIGETEN

Rengeteg érdeklődő érkezett a felsőőri Városi park-
ba augusztus 5-én este, ahol a tavalyi évben Felső-
pulyán debütált Kultúrák Ünnepét rendezték meg az 
Európai Street Food Fesztivállal egyidőben. 
A magyar népzenét és népszokásokat a BMKE cso-
portjai jelenítették meg. A Csörge népzenei együttes 
a Szélforgók gyermekzenekarral kiegészülve lépett a 
színpadra, és félórás ízelítőt adtak az Őrvidék ma-
gyar népzenei kincseiből. A műsorban felléptek a 
Kultúregyesület néptáncosai is, immár saját zeneka-
ruk hangszeres kíséretével. 
Őket követte a David Samer Trio roma és jazz ze-

nével, majd a Romano Rath roma slágeregyveleg-
gel szórakoztatta a közönséget. Végül Niki Kracher 
felsőőri énekes- és színésznő, valamint Ramona 
Tomisser a felsőőri zeneiskola énektanára által beta-
nított gyermektársulat (Musical und Schauspielkids) 
előadása következett.
Horst Horvath, a program szervezője és Georg Ros-
ner polgármester megnyitóbeszédeikben hangsú-
lyozták, a rendezvény célja, hogy az Őrvidék kulturá-
lis sokszínűségét ünnepeljék egy olyan derűs, békés 
fesztiválon, ahol egymás mellett mulathatnak Bur-
genland különböző vallású és nyelvű népcsoportjai.

 KULTÚRÁK ÜNNEPE



ÜNNEPSÉG AZ ORF STÚDIÓBAN
Első ízben lépett fel a magyar népcsoport zenekara 
az ORF Burgenland studióünnepén, amelyre a rossz 
idő ellenére is szép számú néző- és hallgatósereg 
látogatott el. 
Szeptember 3-án, vasárnap a kismartoni tartományi 
stúdió székháza nyitott ajtókkal várta az érdeklődő-
ket. Az ORF-Burgenland bemondói és munkatársai 
végig kalauzolták a vendégeket a házban, elmagya-
rázták feladataikat, és a képernyőn a nap mint nap 
látható, illetve a Radio Burgenland adón hallható mű-
sorok készítésének folyamatát. 

A BMKE két csoporttal érkezett Kismartonba. Ha-
talmas sikert aratott a szabadtéri színpadon fellépő 
Csörge Népzenei Együttes. Ők húzták a talpalávalót 
a néptáncosok bemutatójához is.

BÓBITA BABÁS FOGLALKOZÁS
Bizonyított tény, hogy az énekszó rendkívül jól hat az 
érzelmekre, a mozgás- és beszédfejlődésre. A közös 
ének és játék öröme pedig bensőségesebbé teszi a 
szülők és kisbabák, kisgyermekek kapcsolatát. 
Azok számára, akik a születéstől fogva magyarul be-
szélnek gyermekükkel, unokájukkal, a BMKE szep-
tembertől új foglalkozást kínál. Minden kedden 15:30 
órakor Ilyésné Csizmadia Márta zenepedagógus vár-
ja a Bóbita csoport tagjait. Cél, hogy a kismamák és 
az apukák megtanuljanak egy könnyen énekelhető, 
de zeneileg értékes dalanyagot, megismerkedjenek 
magyar mondókákkal, mozgásos, ölbéli játékokkal. 
A patkoló, lovagoltató és hintáztató játékok közös 
élményével erősödik a szülő-gyermek kapcsolat. A 
rendszeres foglalkozás minden egyes mozzanata 
fejlesztően hat a gyermekek személyiségére, moz-
gásfejlődésére, ritmusérzékére, zenei hallására, szó-
kincsének bővülésére.

BURGENLANDI SZÉKELYEK
Szeptember 22-én este került sor a felsőőri Diesel  
moziban a Burgenlandi székelyek című magyar nyel-
vű film ősbemutatójára. Mester Ákos rendező, a Fel-
sőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium egykori diák-
ja a Burgenland területén élő magyarság sorsát és 
vélt származását kutatja.
A film egy legendára alapul, amely szerint a helyi ma-
gyarság ősei székely határőrök voltak, akiket Szent 
István király juttatott földhöz, erősítvén az új államot. 
Ez az elmélet nem csak Őrvidéken, de Székelyföl-
dön, Burgenlandtól 1000 km-re szintén így él a köztu-
datban. Mester Ákos ennek a legendának eredt nyo-
mába és hosszas kutatómunka, majd három és fél 
évi forgatás után elkészítette azt az 52 perces doku-
mentumfilmet, amely az őrvidéki magyarok történel-
mét, kultúráját, mai helyzetét és reményteli jövőképét 
is bemutatja, megszólaltatva a három magyar nyelvű 
település karakteres személyeit és helyi polgárait. 
A filmet német felirattal sugározták.

A NÉPCSOPORTOK KÖVETELÉSE
Két sajtókonferenciát tartottak az ausztriai népcso-
portok képviselői a közelgő parlamenti választásokra 
való tekintettel. Szeptember 13-án „Népcsoportok - 
építési terület” (Baustelle Volksgruppen) mottó alatt 
a bécsi Komenský Iskola-
egyesülethez hívták meg 
a sajtó munkatársait az 
Ausztriában hivatalosan 
elismert népcsoportok 
képviselői, több odafigye-
lést követelnek ugyanis az októberben újonnan meg-
választásra kerülő kormánytól. Többek között a 20 
éve változatlan népcsoporti támogatás összegének 
megemelését kívánják. Szerintük legalább a duplájá-
ra lenne szükség ahhoz, hogy biztosított legyen a ki-
sebbségek identitásának megtartása. Hosszadalmas 
huzavonaként jellemezték az elmúlt éveket. Semmi-
féle előrelépés nem történt ugyanis a népcsoporttör-
vény módosítása terén. Hangsúlyozták, a parlamenti 
képviselők barátságos szavai helyett tettekre lenne 
szükség. 
„Ausztria népcsoportjai a parlamenti választásokról“ 
mottóval a Népcsoportok Munkaközössége (ARGE 
Volksgruppen) hívta fel a figyelmet szeptember 15-
én Bécsben, a Café Landtmann-ban az ausztriai 
népcsoportok hátrányos helyzetére. Az információs 
rendezvényen kinyílvánították elvárásaikat az új kor-
mánnyal szemben.
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ŐRVIDÉKI NÉPZENE 
BURGENLÄNDISCH-UNGARISCHE VOLKSMUSIK
2 napos műhelyfoglalkozás | 2-tägiger Workshop

2017. október 14-15.
Őriszigeti községterem 

Mehrzweckhalle Siget i.d. Wart 

Az oktatás ingyenes | Kostenfreier Unterricht

MAGYAR NYELVTANFOLYAM
NÉPISKOLÁS DIÁKOKNAK 
(6-10 ÉVES)
 minden csütörtökön 16 órakor
 a Burgenlandi Magyar Kultúregyesületben
 vezeti: Böcskör Sarah

UNGARISCH SPRACHKURS
FÜR VOLKSSCHÜLER (6-10 JAHRE)
 jeden Donnerstag um 16 Uhr
 im Burgenländisch-Ungarischen Kulturverein
Leiterin: Sarah Böcskör
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03352/38489 | office@bukv.at
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PANNON KULINÁRIS 
SOROZAT

Alsóőr, Klubház
2017. október 21., 17 óra

Sajt- és borkóstoló

2017. november 18., 15 óra
A burgenlandi hiencek konyhája

Bejelentkezés: 03352 38489

PANNONISCHE 
KULINARIK-REIHE
Clubhaus Unterwart

21. Oktober 2017, 17 Uhr 
Käse- und Weinverkostung

18. November 2017, 15 Uhr 
Die Küche der Hianzen

Anmeldung: 03352 38489

  NÉPTÁNCOKTATÁS 
GYEREKEKNEK

az alsóőri Öreg Iskolában

2017. október 5-től
minden csütörtökön

                  

VOLKSTANZUNTERRICHT 
FÜR KINDER

in der Alten Schule Unterwart

Ab 5. Oktober 2017
jeden Donnerstag

   
 
 16.00 - 16.50 óra | Uhr          óvodások | Kindergartenkinder  
             17.00 - 18.00 óra | Uhr          diákok | Schüler

Vezeti | Leiterin: Mag. Marianne Seper 0676 6361963

A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület Énekköre 
Villányi Eszter vezényletével 

a Szent Márton nap tiszteletére
koncertet ad 

2017. november 12-én, vasárnap 19 órakor 
a szombathelyi Szent Márton templomban 

Közreműködik:

 Zebinger Franz | zongora 
Hérics Tímea | fagott 

Sylvestre Marie-France | 
klarinét

Műsor: 

Franz Zebinger:
 Éneklő Egyház c.

kórusciklus 


