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A 21. században a 40. életév elérése általában nem 
jelent különlegességet, inkább a felnőtt kor egy to-
vábbi szakaszát vagy az élet közepét jelenti. Ha egy 
együttesről vagy egyesületről van szó, akkor a 40. 
születésnap már nem természetes, hanem külön-
leges. Az alsóőri Virgonc Néptánccsoport számára 
különleges a 2020-as év, hiszen a megalakulásának 
40. évfordulóját ünnepelte az együttes – csendesen, 
otthon, kis körben.
Mivel a járvány az emberiséget nagyon sok új kihí-
vás és feladat elé állította, sajnos a néptáncoktatás 
is áldozatul esett a járványnak: a rendezvények 
és kultúrális események betiltása és az elmaradt 
táncpróbák sem kedveztek a táncolni kívánóknak.
De tekintsünk vissza a Virgonc több mint 40 éves 
múltjára, amikor 1979-ben Szeberényi Lajos pro-
fesszor úr, a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület 
alapító elnöke az érdeklődőknek az első lépéseket 
tanította be. Saját maga kísérte a táncosokat harmo-
nikán. Ekkor a tánccsoport vezetését Fleck (Gyáky) 
Erzsébet vállalta. Egy évvel később, 1980-ban meg-
alakult a Virgonc Néptánccsoport és az elnökséget 
Posch Nándor, alsóőri iskolaigazgató vállalta el. Az 
első fellépésre Pinkafőn került sor egy ifjúsági fesz-
tivál alkalmával. Posch Nándor húsz éven keresztül 
vezette a Virgonc tánccsoportot. 1999-től 2010-ig 
Huber Elisabeth – Elza – volt a Virgonc Néptánc- 
csoport vezetője, aki alapítótagjaként szívvel-lélek-
kel vezette a csoportot.
A kezdetektől fogva neves koreográfusok adták át 
tudásukat a Virgonc táncosainak. Elsők közé tar-
tozott Horvát (Gedi) János, a neves szombathelyi 
Ungaresca tánccsoport vezetője, aki 1980-ban a 
próbák szakszerű irányítását vállalta. Nyomon kö-
vette Kondora István, az akkoriban még a Sárvári 
Művelődési	 Központ igazgatója, napjainkban Sár-
vár polgármestere, aki 1990-től tanította a táncokat. 
2000 szeptemberében a Virgonc Néptánccsoport 
húszéves jubileumára készült ünnepi fellépést már 
Horváth	Győző, az Ungaresca tánccsoport fi atal ve-
zetője koreografálta. A Virgonc tánctanítását 2004-
ben Tamás Tibor vette át. "Sikerük titka a lelkesedés 
és a jókedv, ami látszódott a színpadon." – írja Ta-
más Tibor egy levelében. A Virgonc hű kísérőihez, 
nemcsak a koreógráfusok, hanem a sárvári Regős
együttes is tartozott.

Jelenleg Seper Mariann diplomás táncpedagógus 
vezeti a Virgonc tánccsoport felnőtt- és gyermekcso-
portjait, 2006 júniusában indította el az első néptánc- 
oktatást gyerekek szamára. 2008 szeptemberétől 
hetente egyszer tartja a foglalkozásokat az alsóőri 
Öreg Iskola egyik termében. A 2019-es év óta kettő 
csoportban (középhaladóknak és haladóknak) folyik 
az oktatás. A járványhelyzet miatt az idén először 
nem lehetett kezdő csoportot indítani. A gyermekek 
többsége alsóőri, de vannak gyerekek Tarcsafürdő-
ből, Felsőőrből vagy Őriszigetből. Csütörtökönként 
próbálnak, a kezdők 16 órától és a haladók 17.15 
órától. A Virgonc Gyermek Néptánccsoport fellépé-
seit az elmúlt években az őrvidéki zeneegyüttesek, 
a Szélforgók vagy a Csörge együttes kísérik.
Az alsóőri néptánccsoport fennmaradásának esé-
lyét Seper Mariann az utánpótlásban látja: "A jövő 
a gyermekeké!"
A Virgonc 40 éves jubileumi ünnepségét 2020-ban 
el kellett halasztani, de ez nem jelenti azt, hogy nem 
lesz megtartva. Örülnénk, ha akkor Ön is velünk 
együtt ünnepelne!

Mag.a Seper Mariann

40 ÉVES A VIRGONC NÉPTÁNCCSOPORT
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PANNON KULINÁRIS SOROZAT - 

JAPAN MEETS ALSÓŐR

A japán konyhaművészet alapjaival folytatódott 2020. 
szeptember 19-én a Pannon Kulináris sorozat az al-
sóőri Klubházban. E népszerű programsorozat kere-
tén belül a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület az 
elmúlt tíz évben sokféle kulináris főzőtanfolyamot és 
előadást szervezett, amelyek nagyon népszerűek. A 
COVID-19 járványra való tekintettel a szervezők a 
lehető legnagyobb higiéniára és a biztonsági intéz-
kedések betartására törekedtek. Seper Mariann be-
bizonyította, hogy a japán konyha a sushi mellett szá-
mos más finomsággal is rendelkezik. A résztvevőkkel 
együtt tipikus japán ételeket főzött kis csoportokban. 

Előéltel miso le-
ves volt, amihez az 
előadó már elkészí-
tette a dashi alap-
levet. A tanfolyam 
résztvevői a levest 
füstölt tofuval, shi-
itake gombával, 
újhagymával és 
szójaszósszal fino-
mították. 

Főételként a jelenlé-
vők maguk készítet-
ték az onigirit. A főtt 
és kihűlt sushi rizst 
majonézes tonhal-

lal, sült lazaccal 
és umeboshival 
(sós szilva) töl-
tötték meg, kis 
háromszögekre 
formázták, végül 
nori levelekkel 
(szárított moszat) 
tekerték körbe. 
Ez a hideg rizs- 
imbisz nagyon 
népszerű Japánban és sokféle változatban kínálják. 

Végül megkóstol-
ták a matcha teás 
tiramisut málna 
pürével. 

Seper Mariann 
maga is nagy ra-
jongója a japán 
konyhának és 
minden biztonsági 
óvintézkedés elle-

nére át tudta adni lelkesedését a tanfolyam résztve-
vőinek. Saját tapasztalatainak és benyomásainak is-
mertetésével informatív és élvezetes rendezvénnyé 
tette a tanfolyamot.

	 	 						Próbálják	ki	Önök	is	a	recepteket!

Miso leves (4 adag)

A dashi alapléhez 10 gramm kombu algát és 60 
gramm katsuo-bushit (tonhal pehely) 1,1 liter hideg 
vízben 12 órán keresztül a hűtőszekrényben ázta-
tunk. Másnap felfőzzük a dashit. Amikor fő, akkor 
kivesszük az algát és még 1,5 órát lassan főzzük. 
Később a katsuo-bushit is leszűrjük. A meleg dashiba 
2-3 evőkanál misopasztát keverünk egy kis szűrő se-
gítségével. Levesbetétek: tofu kockák, shiitake gom-
ba, újhagyma, wakame alga, szójaszósz, ...

Onigiri (6-7 darab)

Mossunk meg a 250 gramm sushi rízst, ameddig a 
víz tiszta marad, utána főzzük meg a rízst a csoma-
goláson javasolt víz mennyíségével. Hagyjuk kihűlni 

a rízst. A töltelékekhez ajánlatos tonhal miso-ma-
jonézzel, umeboshi, sült miso-lazac, garnéla, szezá-
mos uborka, … Nori levelekkel körbe tekerjük. 

Tiramisu matcha teával (8 adag)

Keverjük össze a 250 gramm mascarponét a 250 
gramm Qimiq-kel (vagy 250 gramm tejszínhabbal). 
Szobahőmérsékleten legyen mind a kettő. Keverjünk 
bele egy evőkanál matcha teaport és három evőka-
nál porcukrot is. A babapiskótát a málnapürébe (a 
250 gramm friss vagy fagyasztott málnát csak egy-
szer felfőzzük és egy szűrőn átpasszírozzuk) márto-
gatjuk és a krémmel felváltva rétegekben egy edény-
be helyezzük.

    Jó	étvágyat	kívánunk!



2020. október 10-én, a Burgenlandi Magyar Kul-
túregyesület őszi gyógynövénytúrát szervezett Al-
sóőrött. A COVID-19 biztonsági óvintézkedéseit szi-
gorúan betartva az eseményt szabadtéren tartottuk 
meg. A résztvevők Liszt Eveline-től tudták meg, ho-
gyan és mire használhatják a gyógynövényeket. 

Többek között a galagonya, a kakukkfű, a csipkebo-
gyó és a birsalma immunerősítő hatásait és haszná-
latát ismerték meg. A program elmaradhatatlan része 
volt a kóstoló, amikor a gyógynövényekből készült 
kivonatokat meg lehetett a helyszínen megízlelni. Az 
idei gyógynövénytúra különlegessége Drdler Susan-
nehoz való látogatása volt, akinek a kertje elnyerte a 
Természet a kertben elismerő címét, amelyet azok a 
kerttulajdonosok kaphatnak meg, akik a természetes 
körforgást segítik elő a kertjükben.
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Liszt Eveline néhány immunrendszer erősítő tippje a 
természet kincsei felhasználásához:

Csipkebogyó 

Vízhajtó, vesekőhajtó, vértisztító hatása van, C-vi-
tamint tartalmaz. Szárításhoz az érett gyümölcsöket 
félbe vágva 40 fokon aszaljuk, amíg a belseje is fé-
nyes lesz. Megszárítva fehérborban 10 napig érlel-
jük. A gyümölcshúsból (magok nélkül) készült püré 
kenőcsként simítja a bőrt és világosítja a pigmentfol-
tokat.

Kökény

Gyulladásgátló, anyagcsere-javító hatása van. A bo-
gyókat dércsípés után szüreteljük vagy rövid időre a 
fagyasztóládába helyezzük. Pálinkának vagy likőr-
nek 8 hétig érleljük.

Galagonya

Szíverősítő, szabályozza a vérnyomást. Tinktúrának 
a friss bogyókat gyümölcspálinkában vagy gabona-
pálinkában érleljük. Likőrt és gint készíthetünk belőle.

Fekete	nadálytő	

Gyökeréből tinktúra, főzet, kenőcs és kása készít-
hető. Hajhullás esetében a tinktúrát hajmosáskor be 
lehet masszírozni a fejbőrbe. Főzetnek 2 teáskanál 
friss vagy szárított, felaprított gyökeret 2 csészényi 
vízben 30 percig főzzük. Kéz- és lábfürdő alkalma-
zása töredezett köröm és körömágygyulladás, vagy 
lábgomba esetén ajánlott.

          Használják	egészséggel!

PANNON KULINÁRIS SOROZAT - 

ŐSZI GYÓGYNÖVÉNYTÚRA
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30 ÉVES AZ ADJ’ ISTEN MAGYAROK

1989. december 8. mér-
földkő az osztrák televí-
ziózásban: ekkor került 
adásba az első, teljesen 
magyar nyelvű műsor. 
Az elmúlt három évtized 
adásai a magyar nép-
csoport és Ausztria tör-
ténetét tükrözik vissza, 
és bővelkednek komoly 
és vidám pillanatokban. 

Az új adás a már évek 
óta rendszeresen je-
lentkező magyar nyelvű heti rádiórovatot egészítette 
ki, így a burgenlandi magyarság immár mozgóképen 
is rendszeres megmutatkozási lehetőséget nyert. 

Az elmúlt 30 évben 164 adás került képernyőre, az 
összes riport egymás után megnézése pedig három 
teljes napig tartana. Az első adás konzultása Triber 
Ladislaus volt. 1991-től pedig 19 éven át Baum-
gartner Gerhard szerkesztette a magyar tv-műsort, 
amelynek az évek során több műsorvezetője volt. 

Az első években a televízió nem csak tudósított, 
hanem dokumentált is. A kamerák kiveszőben lévő 
hagyományokat, kultúrális és vallási tradíciókat, ün-
nepeket örökített meg az utókor számára. Emellett 
számos portré is készült az őrvidéki magyarság meg-
határozó személyiségeiről.

Kamerával jelen volt a Kétnyelvű	Gimnázium új épü-
letének megnyításánál, magyar államfői látogatásnál 
és az első magyar helységnévtábla kihelyezésekor 
2001-ben is. 

Az első évtizedben az Adj’ Isten Magyarok egy évben 
négyszer került képernyőre, 2002 óta azonban már 
évi hat adásban jelentkezik. 2009-től pedig immár 
Bécsben is láthatóak a tv-műsorok, így még több tér 
jut a magyar népcsoporti témák, a magyarság min-
dennapi életének bemutatására. 

2003-tól tíz éven át Hausmann-Farkas Elizabeth volt 
az adás műsorvezetője, 2012-től pedig Kelemen Do-
rottya kalauzolja a nézőket.

A kismartoni stúdió 2008 óta az ORF Népcsoporti 
Kompetencia	Központja. Az adások mellett rendsze-
resen lát vendégül magyar fellépőket, de a stúdióban 
készült cd-felvétel és hangoskönyv is. Folyamatosan 
figyelemmel követik a Magyar Népcsoporttanács és 

a kutúrális egyesületek 
munkáját, tudósítanak 
közgyűléseikről, kon-
ferenciáikról és ünne-
peikről. Bemutatja a 
népcsoporti oktatási 
intézmények munká-
ját a tanévkezdéstől 
a nyári táborokig. Ka-
merák előtt nemze-
dékek nőttek fel. Az 
adás egyaránt tudósít 
a hagyományőrző nép-
művészeti csoportok 

tevékenységeiről, műhelyfoglalkozásaikról, és fel-
lépéseikről is egyaránt. Beszámol a magyar nyelvű 
színjátszó csoportok bemutatóiról a kulissza mind 
két oldaláról. 

Jelen van a magyar nyelvű vallási közösségek alkal-
main is az Őrvidéken és Bécsben egyaránt. A járvány 
idején pedig a közösségi médiában is jelentkezett hi-
teles friss információkkal. 

ORF

A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület is gratulál az 
évfordulóhoz, és egyben meg szeretné köszönni az 
ORF magyar szerkesztőség minden egyes tagjának 
a kiemelkedő munkát és szorgalmat, amellyel magas 
színvonalon látják el az ausztriai magyarságot a leg-
frissebb magyar nyelvű hírekkel. Olga Voglauer parla-
menti képviselő is sürgeti az ORF műsorkínálatának 
bővítését a népcsoportok nyelvein. Bízunk benne, 
hogy a megfelelő politikai támogatással három évti-
zed után megvalósul a magyar adásidő megemelése.
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10 ÉVES AZ UMIZ FOR KIDS GYERMEKKÖNYVSOROZAT

2010 októberében jelent meg a sokszorosan kitün-
tetett UMIZ 4 KIDS gyermekkönyvsorozat első négy 
kötete, melyek az UMIZ Magyar Média és Informáci-
ós	Központ által kerülnek kiadásra. Az idén, épp 10 
évre rá, 2020. október 16-án a Felsőőri	Református	
Egyházközség dísztermében került sor a jubileumi 
bemutatóra. Kelemen László intézményvezető és 
Dowas Katalin, az UMIZ	 többnyelvű	 óvodapedagó-
giai bizottságának vezetője a 35-38-ik kötet bemuta-
tását a koronakrízis miatt csak nagyon szűk körben 
tudták megvalósítani.

Egy rövid bevezető után a Jó napot, mondja min-
den	gyermek! ének hangzott el. A délután folyamán 
négy interaktív könyvbemutatóra került sor az őrvi-
déki népcsoportnyelveken. Havasi Orsolya, Binder 
Gyönygyi	asszisztálásával a Jakab a kisbogár köte-
tet mutatta be. Jakab nem hallgat szüleire és felfede-
ző útjain veszélybe kerül. Vajon menekülni tud majd 
Jakab a vaddisznó, a róka, a varjúk és a mókus elől?

A gyermekkönyvsorozat létezése óta az UMIZ a HKD 
Horvát Kultúregyesülettel is szorosan együttműkö-
dik. Wagner Marijana és a pinkóci Wukovits házas-
pár segítségével már számtalan helyen kerülhetett 
sor mesekönyvmozi megrendezésére is. A horvát 
nyelvű bemutatót ez alkalommal Zsifkovits Martin, a 
Felsőőri	 Kétnyelvű	 Szövetségi	 Gimnázium egykori 
igazgatója tartotta. Ő a Boldog	új	évet	kívánok! kö-
tetbe merült el, melyben Gergely hóember december 
31-én váratlanul ki lesz szakítva éjjeli álmából. Miért 
is van tűzijáték, miért sétál el előtte a gyilkos galóca, 
a patkó, a katicabogár stb.?

Harmadik lektorként Windisch Annika óvodapeda-
gógus szerepelt, aki német nyelven nagyon lendüle-
tesen mutatta be a következő mesét. A Tarka-barka 
szülinap könyv egy gólyáról szól, aki születésnapi 
ajándékként tarka színű tollakat kap. Vajon csak elő-
nyökkel jár ez a feltünő színes tollazat?

A negyedik könyvet Jencsik Eleonóra mutatta be ma-
gyar nyelven. Egyben a jelenlévő vendégek több, az 
ősszel kapcsolatos fogalmat is elsajátíthattak. Őszi	
kirándulás Andrással egy papírsárkányról szól, aki az 
ősz gyümölcseit gyűjti össze és közben egy törpével 
is megismerkedik...

Az UMIZ 4 KIDS csapata a gyerekek, szülők és 
nagyszülőket olvasásra, felolvasásra szeretné ösztö-
nözni. A magyar, német és burgenlandi horvát nyelvű 
gyermekkönyvek, a jubileumi kötet és a hangosköny-
vek az olvasás fiatalkori érdeklődését, a szókincs bő-
vítését és a mesék titokzatos világába történő elmé-
lyülését ösztönzi, immár 38 könyvvel.

Az UMIZ, előzetes bejelentkezés alapján, minden ér-
deklődőt meghív az alsóőri Öreg Iskola épületébe, 
ahol bárki betekintést nyerhet az új kötetekbe. Az in-
tézmény természetesen könyvrendeléseket is teljesít 
bel- és külföldön egyaránt. Amint koronahelyzet ezt 
lehetővé teszi óvodák, elemi iskolák, könyvtárak és 
egyéb intézmények számára mesekönyvmozikat is 
felkínál. További információk a www.umiz.at honla-
pon találhatók ill. a könyvek helyben is beszerezhe-
tők az UMIZ-ban (Alsóőr, Templom sétány 4).

Mag.	Kelemen	László,	az	UMIZ	intézményvezetője
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Az 1990-ben alakult Burgenlandi	Magyarok	Népfőis-
kolája főcélja a magyar nyelv és kultúra megtartása 
és ápolása Burgenlandban.
Ehhez az egyesület egy sokrétű programot ajánl a 
burgenlandi magyar népcsoportnak és egyéb érdek-
lődőknek: tanfolyamokat, előadásokat, szakköröket, 
tanulmányi kirándulásokat, szemináriumokat, nyári 
táborokat, projekteket, társadalmi rendezvényeket, 
stb. Az alapprogram magába foglalja a magyar nyelv 
oktatását különböző szinteken minden korosztály 
számára. Az intézmény egy professzionális kép-
zéstanácsadást és Burgenland egyetlen akkreditált 
ECL-Magyar	 Nyelvvizsgaközpontját üzemelteti. Így 
egy teljeskörű képzést biztosít hallgatóinak. Továb-
bá lehetőséget nyújt az érdeklődőknek, hogy megis-
merhessék a burgenlandi magyarság történelmét és 
kultúráját. 

Az egyesület kutatá-
si- és dokumentációs 
munkát is végez, ame-
lyik külön a burgenlandi 
magyar népcsoportra 
koncentrálodik: törté-
nelem, földrajz, népze-
ne, hagyományőrzés 
stb. Annak eredményeit 
saját kiadványaiban is 
publikálta, amelyek a 
népcsoportról megje-
lent "alapművek" közé 
tartoznak mint pl. A Bur-
genlandi Magyarság és 
a Burgenlandi Magyar 
népzene	 tankönyv	 és	
dallamgyűjtemény című 
könyvek német és ma-
gyar nyelven. Három 
népzene cd-t is kiadtak. 
Mindezek mellett há-
rom hagyományőrző 
csoport is működik a 
népfőiskola égisze al-
latt: Az Őri	Banda, mint 
Ausztria legidősebb 
aktiv magyar népze-
neegyüttese és az Őri	

Banda	népdalkör, főleg az Őrség magyar népdalkin-
csét ápolják. Az utánpótlásról az Őri	Banda	gyerek-
csoport gondoskodik. Ezek a csoportok a népcsoport 
fontos kulturális képviselői itthon és a határon túl is. 

A gyermekek és az ifjúság támogatása kiemelt fon-
tosságúnak számít az egyesületnek. Éppen ezért az 
olyan ifjúsági rendezvények, mint a Nyári nyelv- és 
népművészeti	tábor a program fi xpontjai közé tartoz-
nak. 

A népfőiskolán belül működő Ifjúsági Fórum aktívan 
részt vesz az egyesület munkájában és politikai szin-
ten is képviseli a burgenlandi magyar népcsoportot 
a Magyar Ifjúsági Konferenciákban és a Szövetségi	
Ifjúsági Tanácsban.

30 ÉVES A BURGENLANDI MAGYAROK NÉPFŐISKOLÁJA
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SZEMELVÉNYEK A FELSŐŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG  
KÖZELMÚLTBELI ESEMÉNYEIBŐL

A Sars-Cov-2 mindannyiunkat kihívások elé állított, 
türelemre, rugalmasságra és új megoldásokra kész-
tetett. De talán a múlt időt még helytelen alkalmazni, 
hiszen e sorok írásakor jön a második lezárás Auszt-
riában, s minden jó reménység ellenére még egy da-
rabig együtt kell élnünk ezzel a helyzettel, mely felfor-
gatta az életünket. 
A lezárások előtt, a nyár folyamán sikerült még eljut-
tatni a gyülekezet adományát a Kárpátaljai Diakónia 
számára, amelyet személyesen Nagy Béla főgond-
nok Úrnak adhattunk át, igaz csak Beregdarócon, 
hiszen a határhelyzet nem tette lehetővé a Bereg-
szászra jutást. 
De ilyen felfordult módon adhattunk hálát az Új kenyér 
ünnepét ülve, s Úrvacsorát véve augusztus 30-án, az 
előírásokat betartva. Így kellett a konfirmációt elha-
lasztva megélnünk, melyet aztán 2020. szeptember 
6-án ünnepelhettünk a gyülekezet közösségében, a 
9 konfirmandussal s hozzátartozóikkal egyetemben. 
Azonban nagy segítség, hogy új honlapot hívott élet-
re a gyülekezet, melyet folyamatosan tudunk aktua-
lizálni, így a távol maradók, vagy a járványnak legin-
kább kitettek is nyomon tudják követni a gyülekezet 
eseményeit. A weboldal címe is megváltozott: die-re-
formierten.at 
Szeptember második hetében szokásosan iskolakez-
désre került sor, de ezek is az új helyzethez igazítva. 
Szabadtéren, vagy korlátozott létszámban, az egész-
ségügyi előírások betartásával indult a tanév. 
Október 4-én arany és ezüst konfirmációt ünnepel-
tünk, ahol 50 és 25 évvel ezelőtti konfirmandusokkal 
és családjaikkal emlékeztünk és adtunk hálát. Ekkor 

már nemcsak távolságot tartva, és kezet fertőtlenít-
ve, hanem kötelezően maszkot viselve az istentisz-
telet alatt. 
Október 11-én mutatkoztak be az újdonsült konfir-
mandusaink, szám szerint 12-en. 
A hónap végén október 31-én még sor került refor-
mációi istentiszteletünkre, ahol éltünk az Úrvacso-
ra szakramentumával is. De a felsőőri ökumenikus 
városi megemlékezés már elmaradt november 1-én 
délután, mint ahogyan a november 14-re Dornbirnbe 
tervezett zsinati ülésünk is csak online konferenci-
aként valósulhatott meg, mintegy informális zsinat-
ként. 
Szomorúsággal töltött el bennünket a november 
2-án történt bécsi terrorcselekmény. November 3-án 
országszerte emlékeztek és gyászolták az áldozato-
kat a különböző felekezetek, illetve egyházak vallási 
csoportok, és mondhatom talán azt is, hogy a társa-
dalom jelentős része. 
Ami pedig a kilátásokat illeti, nos az iskolákban már 
november 17-től csak online oktatás zajlik, valamint 
kijárási korlátozás van érvényben a hét minden nap-
ján és 24 órájában. Az istentiszteletek is szünetelnek 
legalább december 7-ig. De gyorsan változnak a ren-
delkezések, igyekszünk hát mindenre felkészülni. 
Azaz továbbra is kihívások elé nézünk, de az advent-
ben talán sokszorosan és másként is várakozással 
telve. 

Mmag. Kádas Richárd László,  
Felsőőr	református	lelkésze

Az egyesület az Osztrák Nép-
főiskolák ernyőszervezetének 
tagja és Burgenland legna-
gyobb minősített magyarnyel-
vű felnőttképzési intézménye. 
Munkáját több kitüntetéssel is 
díjazták, mint például az Euró-
pai Nyelvi Díjjal és az Állami 
Felnőttképzési	Díjjal.

Programajánlatai a www.vhs-ungarn.at vagy a www.
vhs-burgenland.at honlapokon és a félévente megje-
lenő programfüzetekben találhatók.
A Burgenlandi	Magyarok	Népfőiskolája elérhetősége:
Schulgasse 17/ 3. Stock
7400 Oberwart/ Felsőőr
Tel: 06763752773
e-mail: vhs.ungarn@gmail.com
www.vhs-ungarn.at

Mag. Somogyi Attila, 
ügyvezető	elnök
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Ne maradjon le a friss 
hírekről, kövessen minket 

az interneten is! Oldalainkon 
folyamatosan tájékozódhat a 
legfontosabb eseményekről.

www.bukv.at

@BUKV.BMKE

bukv_oberwart

@BUKV.BMKE

Áldott karácsonyt és boldog új évet 
kívánunk minden kedves tagunknak 
és olvasónknak!

Gesegnete Weichnachten und ein 
frohes neues Jahr wünschen wir 
allen unseren Mitgliedern und 
Lesern!
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