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Idén ünnepli alapításának 50-dik évfordulóját a 
BMKE. A jubileumi év alkalmából több rendezvényt is 
tervez az egyesület: Áprilisban Magyarország Bécsi 
Nagykövetségén tartanak ünnepséget, melyre busz 
indul Felsőőrről. Június 17-én délután a felsőőri Váro-
si parkban zenés, táncos gálára hívják az egyesületi 
tagokat és minden más érdeklődőt.

Október 20-án pedig a felsőőri OHO kultúrház ad ott-
hont a jubileumi évet záró összejövetelnek, amelyen 
többek között a BMKE-ről készült film premierjére ke-
rül sor. 
Az ünnepségsorozat alkalmából mutatják majd be az 
egyesület gondozásában, a burgenlandi magyarok 
lakta településekről megjelent fotókönyvet is. 

50 ÉVES A BURGENLANDI MAGYAR KULTÚREGYESÜLET

Kereken 50 évvel ezelőtt, 1968. február 26-án fogad-
ta el az akkori Biztonsági Igazgatóság (Sicherheitsdi-
rektion) az egyesület alapszabályait. Az engedély 
alapján 1968. március 17-én a felsőőri „Kántor-féle 
kocsmában” tartották meg az alapító közgyűlést és 
megválasztották az elnökséget az alábbi tagokkal:
Moor Johann elnök, Szeberényi Ludwig és Imrek 
Ludwig alelnökök, Liszt Rosalia jegyző, Balika Stefan 
pénztáros, Posch Ferdinand és Schuszter Charlotte 
ellenőrök, Benkö Josef, dr. Seper Karl, Szabo Ernst 
és Plank Michael póttagok.
Március 30-án a „Zámbó-féle 
kocsmában” volt az első nyilvá-
nos közgyűlés, amelyen a ve-
zetőségi tagok változás nélkül 
további megbízást nyertek. Az 
egyesület megalapítását egyön-
tetűen pozitívan fogadták a bur-
genlandi magyarok körében. Az 
éves tagsági díjat 30 Schilling-
ben állapították meg.
1968 áprilisában jelent meg a 
Kultúregyesület tájékoztató lap-
ja, az Őrség 1. száma, amely-
nek címoldalán az alábbi felhí-
vás állt: 
„Burgenlandi Magyar Honfitár-
sak!
Szorosabban összeálltunk, 
egyesültünk, mi burgenlandi ma-
gyarok, mert ugy éreztük, hogy 
a mi anyanyelvünk és kulturánk 
ápolásával, ismertetésével és 
terjesztésével szolgálhatunk 
osztrák hazánknak és gazdagithatjuk a német és hor-
vát ajkú burgenlandi testvéreink kulturális fejlődését.

Szívbéli hálával köszönjük azoknak a honfitársaknak 
müködését, akik eddig is fáradhatatlanul tevékeny-
kedtek az itteni magyarság haladásán, s kegyelettel 
koszoruzzuk azokat a sírhalmokat, amelyek a bur-
genlandért s itteni magyarokért porladó sziveket fe-
dik. 
Az a gondolat ihletett minket ily nagy feladat kezdé-
sére és vállalására, hogy az egyes magyar közsé-
gek eddigi kulturmunkáját öszpontositsuk, kiépitsük 
és egymással összeegyeztessük, hogy felébresszük 

feledésbe került szokásainkat, 
élénkitsük anyanyelvünk hasz-
nálatát és ápoljuk ezeréves 
kulturánk gyönyörü  termékeit.
Ily gondolatok alatt született 
meg a Burgenlandi Magyar 
Kulturegyesület. Mindenkit 
kérünk, támogassa egyesüle-
tünket, lépjen be mint tag so-
rainkba. Mindenkit szeretettel 
várunk!
Egyesületünk - minden politikai 
és felekezeti tendenciát mellöz-
ve - tisztán az itteni magyarság 
kulturális fejlödését, társadalmi 
egyesülését irta zászlójára.
Minél hivebben ápoljuk anya-
nyelvünket, felvirágoztatjuk 
kulturánkat, annál jobban 
szolgálhatunk mint hű magyar 
ajkú polgárai szeretett osztrák 
hazánknak, és talán egy cse-
kélységet hozzájárulhatunk az 
Egyesült Europa felé vezetö 

remények megvalósításához.
Isten áldja, ugy legyen!”                             

50 ÉVVEL EZELŐTT

Folytatjuk!



A Felsőőri Magyar Katolikusok Köre nevében Dowas 
Katharina köszöntötte a hagyományos pásztorjáték-
ra összegyűlt vendégeket 2017. december 8-án a 
felsőőri Kontaktcentrumban. Elmondta, hogy a ren-
dezvény mottója egy nagyon régi erdélyi karácsonyi 
dalra, a Nagykarácsony éccakáján című közismert 
énekre utal.

Elsőként az Alsóőri Énekkar lépett színpadra Palkó 
Helga vezényletével. A dalokat Szabo Sophie kísérte 
zongorán. Ezt követően Seifner Erich, Felsőőr plébá-
nosa mondott kétnyelvű köszöntőt. 
Rövid pásztorjátékot adtak elő a Burgenlandi Magyar 
Kultúregyesület Játékos magyar gyermekórájának 
résztvevői Dowas Katharina óvónő irányításával. 

Zongorán Villányi Eszter kísérte őket. 
A szombathelyi Barátság Óvodából érkező gyerme-
kek a Hópihék tánca című zenés darabot táncolták el. 
Utánuk a felsőpulyai Középburgenlandi Magyar Kul-
túregyesület gyermekcsoportja mutatta be A kis hó-
tündér című darabot Szalay Alice vezetésével. 
A szombathelyi Pipitér Óvoda Méhecske és Süni cso-
portja magyar és német dalokból és versekből álló 
csokrot hozott magával. 
Binder Gyöngyi nagy átéléssel szavalta el Dsida Jenő 
Karácsonyi utazás című versét. 
Ezt követően a szombathelyi Dési Huber István Álta-
lános Iskola tanulói és énekkara előadásában a Szent 
éjszaka című pásztorjátékot láthatták a nézők. 
Berger Leon vezénylete alatt a Vörösvári Zenei Fó-
rum produkciójába az éneklő közönség is bekapcso-
lódott. Mesmer Enikő tekerőlanton muzsikált és éne-
kelt. Felesége gyönyörű és megható előadásához 
Mesmer Ottó őriszigeti lelkész olvasott fel szöveget. 
Végül a BMKE Énekköre állt színpadra Villányi Eszter 
vezényletével. 
A karácsonyi időszakra hangoló összejövetel Seifner 
plébános úr szavaival zárult. 
Az előtérben a büfén kívül kirakodó vásárral várták a 
vendégeket, ahol többek között karácsonyi díszeket, 
mézeskalácsot, házi lekvárt és könyveket lehetett vá-
sárolni.

 ŐRVIDÉKI HÍREK        2. OLDAL       2018 / 1.

2008 óta rendez a BMKE évnyitó operettgálát, amely-
nek helyszíne esetenként változik, de töretlen sikere 
azóta sem. 

2018. január 5-én este az őriszigeti községteremben 
a 10. jubileumi gálát teltházzal ünnepelték. Zsótér Iris 
elnök a vendégek soraiban köszöntötte Mesmer Ottó 
őriszigeti evangélikus lelkészt, Huber László kőszegi 
polgármestert, Wagner Manfred vasvörösvári polgár-
mestert, Pathy Lívia szakfelügyelőt, Kancsár Erikát, 
a Bécsi Magyar Munkásegylet elnökét, Hollós Jó-
zsefet, az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szerveze-
tek Központi Szövetségének elnökét és Szabo Ferdi-

nandot, az Alsőőri Színjátszó Egyesület elnökét. A 
közönség most is várva-várta az örökzöld dallamokat, 
fontos volt azonban, hogy mégis változatos legyen a 
műsor. Ezúttal sem okozott csalódást a Hérics Tímea 
fagottművész által összeállított program, a publikum 
a már megszokott módon és színvonalon élvezhet-
te a híres magyar operettslágereket. Újdonság volt a 
Cigánybáró, melynek a nyitányát és több számát is 
hallhatták a vendégek. A zenészek Magyarországról, 
Szlovákiából és Ausztriából érkeztek. Az énekesek 

között új ar-
cot fedez-
hetett fel 
az őrvidéki 
közönség 
Jurina Bea 
személyé-
ben. Mű-
vésztársai-
val, Debrei 

Zsuzsannával, Hertelendy Attilával és Soskó András-
sal élvezetes estet, jó szórakozást nyújtottak.

NAGYKARÁCSONY ÉCCAKÁJÁN...

ÚJÉVI GÁLA



HÁROMKIRÁLYOK 
Gáspár, Menyhért és Boldizsár jelmezét Ausztriában 
évente közel 85.000 gyerek ölti fel. 
A Háromkirályok ünnepén a magyar nyelvű tele-
püléseken is járták a házakat a fiatal úgynevezett 
csillagénekesek. Őriszigeten összesen 45 család-
nál énekeltek, szavaltak magyarul is. Alsóőrben és 

Felsőőrben több gyermekcsoport járta az utcákat és 
adta át a házi áldást szimbolizáló matricát, amelyet 
újév napján a templomban megáldottak és ilyenkor 
az ajtófélfára ragasztanak. 
Az idei háromkirályjárás adományainak jelentős ré-
szével a Nicaraguában élő éhezőket támogatják. 

A KULTÚRA LOVAGJA
A Magyar Kultúra Napja Gálán adták át január 20-
án a budapesti Stefánia Palotában az Egyetemes 
Kultúra Lovagja és Magyar Kultúra Lovagjai címet, 
továbbá a Magyar Kulturális Örökség Ápolásáért az 
Örökség Serlegeket. 
Villányi Eszter, a Felsőőri Kétnyelvű Gimnázium 
nyugdíjas tanára, a BMKE Énekkörének vezetője az 
Egyetemes Kultúra Lovagja kitüntetést vehette át.
A cím adományozását 1998-ban a Falvak Kultúrá-
jáért Alapítvány kezdeményezte a határon belüli és 
határokon túli közművelődési, irodalmi, zenei, művé-
szeti teljesítmények elismerésére.

ÖKUMÉNIKUS IMAHÉT
Az imahét kezdeményezéséhez kapcsolódva a Fel-
sőőri Magyar Katolikusok Köre január 28-án, vasár-
nap magyar nyelvű ökumenikus istentiszteletre hívta 
az alsóőri katolikusokat, az őriszigeti evangélikuso-
kat és a felsőőri reformátusokat. 

A szertartáson Gáspár Adalbert alsóőri plébános, 
Mesmer Ottó evangélikus és Gúthy László reformá-
tus lelkész az összetartozás erejére és a magyar 
nyelv fontosságára hívta fel a figyelmet.
A különleges alkalmat szeretetvendégség zárta a 
Felsőőri Katolikus Kontaktcentrum épületében.

SAG’S MULTI! 
Ismét bejutottak a felsőőri magyarul tanuló középis-
kolások a Sag’s multi! kétnyelvű szónokverseny dön-
tőjébe. 
Idén közel 600 diák jelentkezett a versenyre Auszt-
ria-szerte. A bécsi elődöntőn kilenc tanuló a Felsőőri 
Kétnyelvű Szövetségi Gimnáziumból, egy diák pe-
dig az Óvodapedagógus- és Nevelőképző Intézetből 
szerepelt magyar, illetve horvát beszéddel. Magyar 
nyelvből Kocsis Emese és Tóth Bendegúz indulhat 
a döntőben.
A rendezvény különösen fontos a népcsoportok szá-
mára, a versenyző diákok érzik, hogy nagyra becsü-
lik a kétnyelvűségüket.
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Hercegnők, tűzoltók, vámpírok, bohócok táncoltak 
a Csörge Népzenei Együttes muzsikájára az alsóőri 
Kultúrházban február 3-án a gyermekfarsangon. A 
BMKE és az alsóőri HOKI szülői munkaközösség 
közös rendezvényén senki nem maradt vidámság 
nélkül. Zsongi bohóc idén is meglátogatta a gyere-
keket, mutatványaival olykor megnevettetve, olykor 
pedig megdöbbentve őket. Amikor tüzes buzogányo-
kat dobált, nem csak a kicsik, a nagyok szája is tátva 
maradt. Liszt Klara polgármester asszony jóvoltából 
uzsonna is jutott minden gyermeknek. A farsangi 
tombola után vidám zeneszóra mulatoztak estig. 

FARSANGI JELMEZBÁL



RENDEZVÉNYNAPTÁR 
2018. március 2., 18 óra   Filmvetítés, táncház     Alsóőr, Kultúrház                                                         
                                           (Szomjas György filmje) 

2018. március 3-4.        Népzenei műhely     Őrisziget, községterem
2018. március 31.,14 óra  Tojásírás      Alsóőr, Öreg iskola

2018. április 7., 18 óra      Filmvetítés (népzene)  Őrisziget, községterem
2018. április 14-15.       Tánzháztalálkozó és Kirakodóvásár, Budapest

2018. május 5.         Anyák napja                  Alsóőr, Kultúrház

2018. június 17. 15 óra     50 éve BMKE     Városi park, Felsőőr

2018. július 30 - aug. 4.    Nyári nyelvtábor           Nagyvázsony/Balaton
2018. augusztus       Nyári nyelvtanfolyam    Felsőőr, Őrisziget

2018. október 20.       50 éve BMKE               OHO Kultúrház, Felsőőr
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Adj’ Isten magyarok!
magyar nyelvű magazinműsor

2018. március 11.
13.05 óra

http://volksgruppen.orf.at/magyarok/

A Magyar Állami Operaház 133 éves történetének egyik legnagyobb vállalkozását valósítja meg, amikor két
nagyszabású produkciójával bejárja a külhoni magyarok által leginkább lakott településeket. 2018 februárjában
az Opera társulata Kárpátalja, Felvidék, Délvidék és Őrvidék városaiban mutatja be Erkel Hunyadi László című 
operáját és Ronald Hynd koreográfus Lehár világhírű operettje, A víg özvegy zenéjére készített balettváltozatát.

Helyszín és időpontok:
Messe Oberwart | Felsőőr, Informstraße 1

2018. február 23. 19 óra | A víg özvegy (balett)
2018. február 24. 19 óra | Hunyadi László (opera)

Jegyek a www.oeticket.com c. honlapon, a helyszínen (előadások napján 12:00 és 19:00 óra között) 
és a következő felsőőri árusító helyeken kaphatók: 

Erste Bank u. Sparkasse | FOX Tours Oberwart |  Media Markt | Raiffeisenbank | Tabak Miklos

Belépő: € 10,-   További információ: www.opera.hu


