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A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület felsőőri székhá-
zában találkoztak május 31-én a népcsoporttanácsok 
képviselői. Az ülésen az oktatási jogok kiterjesztéséről 
tanácskoztak. A cél, hogy Ausztria összes tartományá-
ban az összes népcsoport nyelvén, fenntartható mó-
don lehessen tanulni az óvodától az érettségiig.
Napjainkban a hat elismert népcsoportból csak a ka-
rintiai szlovénoknak valamint a burgenlandi magya-
roknak és horvátoknak van lehetőségük államilag fi -
nanszírozott kétnyelvű oktatásban részesülni.

Gyermekeik viszont ezzel kimaradnak a nappali rend-
szerű magyar oktatásból, mivel a helyi iskolarendsze-
rekbe jellemzően a kétnyelvűség nem illeszthető be. 
A cél a burgenlandi modell meghonosítása lenne, 
ahol a népcsoport részarányától függetlenül 5 főtől 
tanulócsoport, 12 jelentkezőtől pedig kétnyelvű isko-
lai osztály indítható.
A népcsoporttanácsi vezetők konferenciája az elmúlt 
időszakban számos találkozót kezdeményezett álla-
mi szereplőkkel az ügyben. Legutóbb Alexander Van 
der Bellen szövetségi elnököt kérték meg arra, hogy 
közvetítsen a kérdésben. Az államfő megígérte, hogy 
Heinz Faßmann oktatási miniszternél közbenjár a 
népcsoportok érdekében.

A törekvés a burgenlandi magyarság szempontjából 
is fontos, hiszen így garantált lenne a népcsoport kö-
vetkező generációinak az oktatása, bárhová is költöz-
zenek családjukkal, emelte ki Zsótér Iris, a magyar 
népcsoporttanács alelnöke: "Közösen erősebbek, 
mint egyenként."
A népcsoporttanácsok konferenciája, amely az egyes 
tanácsok elnökeit és elnökhelyetteseit tömöríti, a 
1990-es évek óta létezik és különösen az elmúlt évek-
ben elért eredmények bizonyítják a hatékonyságát. A 

hat népcsoporttanács 
problémái, érdekei 
számos területen fe-
dik egymást, ezek-
ben pedig összefogva 
erősebbek lehetnek, 
mint egyenként, utalt 
Martin Ivancsics arra, 
hogy az elmúlt évek-
ben sikerült elérniük, 
hogy a kormány 25 
év után 50 %-al meg-
emelje a népcsopor-
tok állami támogatá-
sát.
Mivel az utánpótlás 
és a népcsoporti iden-
titás megalapozása 
épp olyan fontos, a 

következő időszakban az oktatás, a képzés áll a kon-
ferencia napirendjének a első helyén. A nyár folya-
mán folytatódhatnak a tárgyalások a kormány képvi-
selőivel, de a népcsoporttanácsok minden tartományi 
vezetőt is megkeresnek majd. Noha a jogkiterjesztés-
hez törvénymódosítás szükséges, az új szabályokat 
az óvodák és a népiskolák szintjén a tartományoknak 
kell majd alkalmazniuk.
Bernhard Sadovnik, a Szlovén Népcsoporttanács 
elnöke a sajtótájékoztatón kiemelte: "Nemcsak a 
népcsoportok érdeke a jogkiterjesztés, a kisebbsé-
gek szerves alkotóelemei a társadalomnak, nyelvi és 
kulturális kompetenciáik pedig akár gazdasági verse-
nyelőnyhöz is juttathatják Ausztriát."

BŐVÍTENÉK AZ OKATATÁST A NÉPCSOPORTOK
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Ünnepi istentisztelettel zárult pünkösdhétfőn, május 
24-én a jubileumi év a 60 éves Kismartoni Egyház-
megyében. A hálaadó szertartáson, amelyen a test-
véregyházak, a magyarországi anyaegyházmegyék 
és a népcsoportok képviselői is jelen voltak, a 100 
éves Burgenlandot is köszöntötték.

Az istentiszteletet eredetileg tavaly szeptemberben 
tartották volna, de a járvány miatt el kellett halasz-
tani. A mostani alkalmon, amely részben a szabad-
ban, részben a dómban zajlott, a regisztrált hívek és 
meghívottak vehettek részt. Az ünnepi szertartásra 
hivatalosak voltak a vallási és közélet személyiségei 
valamint a népcsoporti szervezetek is.
Magyarországról Székely János szombathelyi me-
gyéspüspök valamint Benkovich Ferenc prelátus, a 
Győri Egyházmegye Horvát Pasztorális Tanácsának 
tagja vett részt a szentmise ünneplésében.
Ägidius Zsifkovics, kismartoni megyéspüspök szent-
beszédében a jubiláló egyházmegyének és tarto-
mánynak is gratulált. Emlékezve az 
egyházmegye magyar származású 
alapító püspökére, Stephan László-
ra, a főpásztor azt mondta: "Egyedül 
elődeink hite és szorgalma volt ké-
pes letenni azokat a szilárd alapokat, 
amelyekre mi ma építkezhetünk."
A püspök az elmúlt évtizedek rém-
tetteire, a második világháborúra, 
a zsidók és romák üldöztetésére, a 
kisebbségek kirekesztésére is em-
lékeztette hallgatóságát. Szerinte "a 
terhelő múlt egyben felhívás is mind-
annyiunk számára, hogy tartomá-
nyunk és egyházunk sokszínűségét 
életünket gazdagító értékként tekint-
sük és óvjuk."

"Ne szégyelljétek hiteteket, szép anyanyelveteket 
és kultúrátokat ápolni!" – Ägidius Zsifkovics magyar 
nyelvű üzenete.
A közösség jegyében a köszöntések és olvasmányok 
a népcsoportok nyelvein is elhangoztak. A szertartá-
son a magyarok képviseletében a Burgenlandi Ma-
gyar Kultúregyesület Csörge Népzenei Együttese, 
a horvát népcsoport képviseletében az oszlopi tam-
burazenekar, a romák képviseletében pedig Ferry 
Janoska zeneszerző emelte szolgálatával az ünnep 
fényét.
Az ünnepségen jelen volt Frauer Ludwig, a Burgen-
landi Magyar Kultúregyesület elnöke és Zsótér Iris 
elnökhelyettes is. "Ez egy különleges esemény volt 
számunkra, amiatt is, hogy a kultúregyesület Csör-
ge együttesének fellépésével hozzájárulhattunk az 
ünnepléshez. Mindenekelőtt sok szeretettel kívánom 
az egyházmegyének, hogy az elmúlt évek fejlődése 
tovább folytatódjék." – köszöntötte a püspökséget 
Frauer Ludwig.
A szertartás keretében az egyházmegye patrónusa, 
Szent Márton szobra előtt megemlékeztek a járvány 
áldozatairól és az egyházmegye nemrégiben elhunyt 
vikáriusáról, Martin Korpitschról.
Burgenland 100 éves jubileuma kapcsán a püspök 
egy fali térképet ajándékozott Hans Peter Doskozil 
tartományfőnöknek. A politikus köszöntőjében elődje, 
Karl Stix szavait idézve azt mondta: "Az egyházme-
gye megalapítása Burgenland létrejöttének záróköve 
volt. Nélküle nem lenne teljes a tartomány."
Az istentisztelet végén került sor az egyházmegyei 
hivatal felújított épületének felszentelésére.

KETTŐS JUBILEUM KISMARTONBAN



A burgenlandi ma-
gyarság kincseit 
mutatja be a Hun-
garikum.at webol-
dal, amely május 
21-én indult útjára. 
A Burgenlandi Ma-
gyar Kultúregyesü-
let gondozásában 
megjelenő online 
értéktár a szel-
lemi és kulturális 
örökség mellett az 
épített emlékeket, 
személyeket, intéz-
ményeket is sorra 
veszi.
A honlap meg-
születéséhez egy 
magyarországi pályázat nyújtott támogatást. A Kár-
pát-medence magyarlakta területein számos hason-
ló kezdeményezés ért már révbe, így a BMKE veze-
tése úgy látta, ideje, hogy a burgenlandi magyarság 
is csatlakozzon.
Az értéktár listája már korábban elkészült: az össze-
gyűjtött szellemi és tárgyi javakat a Gencsapáti Te-
lepülési Értéktár Bizottság és a Burgenlandi Magyar 
Kultúregyesület Értéktár Bizottsága vette számba, 
az arra érdemeseket pedig a burgenlandi magyarság 
nemzeti értékének minősítette és jóváhagyta felvéte-
lüket a helyi értéktárba.
A gyűjteményből Őrvidék értékei címmel utazó kiál-

lítás és nyomtatott 
kiadvány is szüle-
tett már, a gazdag 
ismeretanyag pedig 
mostantól az online 
térben is elérhető. Az 
internetes megjele-
nés révén az egész 
világon böngészhető 
a kétnyelvű gyűjte-
mény.
Az Őrvidék értékei 
című platform a bur-
genlandi magyarlak-
ta négy település, 
Felsőpulya, Felsőőr, 
Alsóőr és Őrisziget 
kulturális jellegzetes-
ségeiről szól. Bemu-

tatjuk a magyar egyesületek tevékenységét, a nép-
dalkincs, a néptánc és a színjátszás hagyományának 
ápolását. Anyanyelvünk helyi sajátosságait irodalmi 
idézeteken keresztül szemléltetjük. Felsoroljuk a bur-
genlandi magyar szokásokat és válogatunk a helyi 
jellegzetes ételekből. 

Dokumentáljuk az egyházak, a lelkészek szerepét a 
nyelvmegőrzés terén, valamint a fontosabb építészeti 
műemlékeket és a településszerkezet sajátosságait.
Az Őrvidék magyar értékeinek tára folyamatosan bő-
vül. A BMKE szívesen fogad régi fotót, tárgyat vagy 
dokumentumot, amely a magyarság tradícióit, múltját 
örökíti meg. A beérkező gyűjtéseket a Kultúregyesü-
let Értéktár Bizottsága vizsgálja meg és ha érdemes-
nek találják, felkerül a magyar örökség burgenlandi 
lapjaira.
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100 év Burgenland címmel hirdetett kreatívversenyt 
a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület. A kiírásra kü-
lönböző korcsoportokban összesen 137 pályamunka 
érkezett. A fődíjasok mellett minden beküldő jutalom-
ban részesül. A kreatívverseny idén a járványhelyzet 
miatt elmaradt szavalóversenyt hivatott helyettesíte-
ni.

Évtizedek óta a tanév fontos eseményének számít a 
tartományban magyarul tanuló diákok és pedagógu-
saik körében a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület 
szavalóversenye. Ennek szokásos megrendezését 
a koronavírus járvány nem tette lehetővé ebben az 
évben, de a Burgenlandi Oktatási Igazgatóság enge-
délyével a kreatívverseny 100 év Burgenland címmel 
került meghirdetésre. A verseny mindenkinek szólt, 
aki magyar tanórákon vesz részt bármely burgenlandi 

oktatási intézményben. A távoktatás és a nehéz taní-
tási körülmények ellenére nagy volt az érdeklődés. 
Összesen nyolc burgenlandi iskola 137 diákja nyúj-
totta be pályázatát.
A résztvevőket tanáraik jól felkészítették a burgenlan-
di évfordulóra, akik évfolyam és anyanyelv, magyar 
vagy nem magyar szerint, különböző kategóriákban 
versenyeztek. A kisiskolásoktól az érettségizőkig, 18 
különböző kategóriában lehetett pályázni. A három fős 
szakmai és nyelvi kompetenciákkal rendelkező zsűri 
egymástól függetlenül értékelte a pályamunkákat.
A szervezők elmondása szerint olyan lenyűgöző 
rajzok, plakátok, versek és mesék születtek, ame-
lyekben a résztvevők a magyar szokásokat, hagyo-
mányokat, településeket, meséket és történeteket, 
valamint a jelenlegi határhelyzetet és azoknak a min-
dennapi életre gyakorolt hatásait mutatták be.

Munkájuk elismeréséért min-
den résztvevő oklevelet és 
értékes könyvjutalmat kapott, 
amelyek magyar nyelvtudá-
suk további fejlődését szol-
gálják. Az első három he-
lyezett további ajándékot is 
kapott. A Burgenlandi Magyar 
Kultúregyesület nagyra érté-
keli a kreatív verseny iránti 
kiemelt érdeklődést és köszö-
netet mond minden tanuló-
nak, pedagógusnak és szülő-
nek, akik felismerték a nyelv 
elsajátításának fontosságát 
és lehetővé tették gyermeke-
ik számára a versenyen való 
részvételt.

100 ÉV BURGENLAND KREATÍVVERSENY 
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EREDMÉNYEK

Népiskolák:     

1. osztályos nem magyar anyanyelűek:   

1. Rehberger Maya (VS Markt Allhau)
2. Rehberger Jara (VS Markt Allhau)
3. Gruber Elena-Marie (VS Oberschützen)

2. osztályos nem magyar anyanyelűek:

1. Schiller Sebastian (VS Wolfau)
2. Binder Peter (VS Markt Allhau)
3. Karner Jakob (VS Wolfau)
3. Németh Theodor (VS Wolfau)
3. Dornhofer Klara (VS Wolfau)
3. Josef Emma (VS Horitschon)

3. osztályos nem magyar anyanyelűek:

1. Hutter Paula (VS Mariasdorf)
2. Riedl Bastian (VS Wolfau)
2. Prettner Elina (VS Markt Allhau)
3. Penker Amalia (VS Mariasdorf)

3. osztályos magyar anyanyelűek:

1. Tóth Markus (VS Markt Allhau)
2. Nagy-Szertics Flórián (VS Horitschon)

4. osztályos nem magyar anyanyelűek:

1. Draganits Bastian (VS Mariasdorf)
2. Hagenauer Tara (VS Markt Allhau)
3. Obermayr Finja (VS Wolfau)

4. osztályos magyar anyanyelűek:

1. Krukenfellner Jasmin (VS Oberpullendorf)
2. Molnár Lilly (VS Markt Allhau)

Új középiskolák, gimnáziumok, 
szakközépiskolák:

2. osztályos nem magyar anyanyelűek:

1. Tallian Jonas (ZBG)
1. Eberhardt Samuel (ZBG)
2. Bene Gregor (ZBG)

2. osztályos magyar anyanyelűek:

1. Poandl Sofi a (ZBG)
2. Petrakovics Lea (ZBG)
3. Komjáthy Erik (ZBG)
3. Berlakovich Lukas (MMS Großpetersdorf)

3. osztályos nem magyar anyanyelűek:

1. Rothbart Asya (ZBG)
2. Varga Linda (ZBG)
2.  Oswald Angelina (ZBG)
3. Pölzelbauer Georg (ZBG)

3. osztályos magyar anyanyelűek:

1. Mihály Tíra (ZBG)
2. Jelinek Armand (ZBG)
3. Novák Barnabás (ZBG)

4. osztályos magyar anyanyelűek:

1. Király Krisztián (ZBG)
2. Andjelic Róza (ZBG)
2. Börcsök Vanda (ZBG)
3. Bodó Kinga (ZBG)
3. Számedli Hanna (ZBG)

5-8. osztályos nem magyar anyanyelűek:

1. Henriksson Max (ZBG)
2. Benedek Victoria (ZBG)

5-8. osztályos nem magyar anyanyelűek:

1. Szele Dóra (ZBG)
1. Salamon Anna (ZBG)
2. Mogyoródi Panna (ZBG)
3. Eged Viktória (ZBG)
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ALKOTÁSOK

Andjelic Róza: Határ

A határ, az a zár,
amit, ha valaki kitár,

lezúdul az ár,
mint a szabad madár.

Beköszönt a tavasz,
a móka, kacagás,

jókedv, a kirándulás.

A határ, az a zár
amit, ha valaki átlép
a világ magába ránt.

Kinyílik a világ,
felpezsdül az élet,

amit bezárva sose élsz meg.

Ha nyitva a határ és átléped,
mindent jobban sikerül átélned.

De ha a határ bezár,
a sötétség magába zár.

Novák Barnabás: Őrvidék Értékei 

Itt vagyunk most Őrvidéken,
magyar járta sík vidéken.
Kétnyelvű a beszédünk,

németet s magyart is megértünk.
Fontos a kultúra, fontos a tánc, 

mégis a legjobb a néptánc.
Néptánc s a régi magyar tájszólás,
mindkét dolog egy régi jó szokás.
Muzsika, muzsika, ez itten a móka,
a hegedű jól szól, de inkább a nóta.

Fontos itt a zene nékünk,
Németh Sámuel a példaképünk.

Sok itt nálunk a finom étel, 
ha elkezded gyorsan végzel.

Mint például a gánica,
mit mindenkinek meg kell kóstolnia.
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Június 26-án nyitották meg Szabadbárándon a KU-
GA-ban azt a vándorkiállítást, amelyen Burgenland 
népcsoportjai mutatkoztak be. Az esemény kapcso-
lódik a tartomány jubileumi évének programsoroza-
tához.

A Burgenland és a népcsoportjai 100 éve című ván-
dorkiállításon, amely a tartományban élő három nép-
csoport együttműködésével jött létre, összesen 30, 
úgynevezett roll-up-on lehet nyomon követni a nép-
csoportok szokásait, nyelvét, történetét és identitását. 
Seper Marianne, a Burgenlandi Magyar Kultúregye-
sület népzenésze a kiállításon elmondta, hogy a ma-
gyar népcsoport számára is fontos ez a jubileumi év. 
Fontosnak tartja, hogy mind a horvátokkal mind a ro-
mákkal jó a kapcsolat és rendszeresen vesznek részt 
közösen ehhez hasonló eseményeken.

A kiállítással tájékoztatni kívánják a nagyközönsé-
get a népcsoportokról. A tárlat két hétig a KUGA-ban 
marad, ősszel pedig, mint utazó kiállítás Burgenland 
iskoláiba viszik majd tovább. A megnyitó napján a 
magyar kultúregyesület Szélforgók népzenei együt-
tesének ifjú tagjai is elmondták, hogy mit kívánnak a 
jubileumi évben a tartománynak.
A tárlat különlegessége, hogy az összes burgenlandi 
népcsoport együtt dolgozott és együtt mutatkozott be. 
Bár mindenki bemutatja nemzete sajátosságait, még-
is mindannyian ugyanannak az országnak a részei. 
Ez a kulturális sokszínűség az ország gazdagsága és 
remélik, hogy a kiállítás látogatói is betekintést kap-
hatnak a népcsoportok sokszínűségét, amely Bur-
genland erejét adja.
A megnyitón színes zenei program is volt, amelyen 
fellépet a roma David Samer Band, a horvát Hajden-
jaki és a magyar Csörge népzenei együttes is.

MEGNYÍLT A KIÁLLÍTÁS A KUGA-BAN

A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület idén először 
hirdeti meg a 10-16 éves korosztály részére egy he-
tes fotó és fi lmműhely táborát. Augusztus 2-től 6-ig 
délutánonként Őriszigetben tanulhatják meg a gye-
rekek, hogy miként készíthetnek saját okostelefon-
jukkal fotókat vagy akár videófi lmeket. 

Jelentkezés: office@bukv.at

FOTÓ ÉS FILMMŰHELY ŐRISZIGETBEN

szeretsz fényképezni/videózni?
van mobilod?
kilógsz a sorból?
esetleg még tiktokod és instád is 
van? 

szupi, akkor gyere a táborunkba!

HÁROM GENERÁCIÓ A SZÍNPADON

Három őrvidéki magyar generáció képviselői ze-
néltek a színpadon június 19-én a szabadbárándi 
KUGA népcsoporti programján. A "Nyári tánc" elne-
vezésű rendezvényen a burgenlandi népcsoportok 
adtak ízelítőt zenei kincsükből.
A magyarságot az Őri Banda képviselte. A Burgen-
landi Magyarok Népfőiskolájának művészeti együt-
tese közép-burgenlandi magyar dalkincsből szer-
kesztett dalcsokrot. A színpadon együtt szerepelt az 
utánpótlás és a felnőttek korosztálya, a citerazene-
kar és a népdalkör egyaránt szót kapott. 
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Ne maradjon le a friss hírekről, 
kövessen minket az interneten is! 

Oldalainkon folyamatosan tájékozód-
hat a legfontosabb eseményekről.

 www.bukv.at

  @BUKV.BMKE

   bukv_oberwart

Radio Burgenland:

Hírek magyar nyelven
naponta 18.45-19.00 

Színes kultúránk
hétfőnként 20.30 
Magyar Magazin 

vasárnaponként 19.04 

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

Népcsoportok videótára:
http://TVthek.ORF.at/history

Ez a szám részben az ORF honlapon 
megjelent cikkeket tartalmaz.

FRISS HÍREK
MAGYAR NYELVEN
a Magyar Rádioadás 

Ausztriában 
facebook oldalán!

@BecsiMagyarokRadiomusor@BecsiMagyarokRadiomusor


