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A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület alapítása óta 
szervezi a hagyományos nyári táborát Magyaror-
szágra, ahol a gyerekek a nyelvi készségeit tudják 
fejleszteni. Tavaly e népszerű programot a pandé-
mia miatt nem lehett megszervezni, azonban ebben 
az évben kis létszámban és a COVID-19 szabályok 
betartásával sikerült megvalósítani. A táborozók 6 
napot töltöttek a határ menti Dozmat településen, "Is-
merkedj meg a szomszéddal" mottóval. Danzer Lisa
nyelvtanár irányításával a gyerekek délelőttönként 
egyéni órákon bővítették a magyar nyelvi ismerete-
iket, annak érdekében, hogy a délutáni tevékenysé-
gekben aktívan hasznosítsák azokat. Takó Balázs
sportpedagógus irányításával a résztvevők számos 
kiránduláson vettek részt a környéken. A program 
Vibók Ildi madárpók tenyésztő látogatásával kezdő-
dött, majd Holdfényliget kalandparkban kötélpályán 

mászhattak, Bechtold István Természetvédelmi Láto-
gatóközpont és Chernel-kertben megismerkedhettek 
Kőszegi-hegység növény- és állatvilágával. Bozso-
kon a cukrászdában is jártak, lovagoltak, túráztak a 
Csodaszarvas tanösvényen érintve a Muzsla forrást. 
Este interaktiv hangszerbemutatón vehettek részt a 
Boglya Népzenei Együttes tagjaival. Kenutúrán evez-
hettek a határmenti Pinkán, a tábor zárásaként Fel-
sőcsatáron a Vasfüggöny múzeumot látogatták meg. 

NYÁRI NYELVI TÁBOR MÁSKÉPP: "ISMERKEDJ MEG A SZOMBSZÉDDAL"

Nem hiányozhattak az esténkénti futball bajnoksá-
gok és a díjátadások sem. A résztvevők a helyi kony-
ha kulináris különlegességeit is megismerhették. A 
gyerekek, a kísérő pedagógusok és a szülők pozitív 
visszajelzései megerősítették a szervezők döntését, 
hogy ezekben a nehéz időkben is fontos a nyelvtanu-
lási lehetőség. A gyerekek új barátságokat köthettek, 
vagy a meglévőket elmélyíthették, magabiztosságot 
szerezhettek és játékosan bővíthették szókincsüket.  
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Az idén már 15. alkalommal tartotta meg a nyelvi és 
népművészeti táborát a Burgenlandi Magyarok Nép-
főiskolája a nyári szünet első hetében július 5-11. 
között Siófokon. A gyerekek az egy hét alatt magyar 
nyelvi környezetben fejleszhették nyelvtudásukat, 
így nem csak a megszokott iskolai feladatokban, ha-
nem a hétköznapi élethelyzetekben is gyakorolhat-
tak. Emellett a népzene és néptánc hagyományának 
megőrzése és továbbadása is fontos szerephez ju-
tott. Az idén is a gyerekeknek az Őri Banda húzta 
a foglalkozásokon a talpalávalót. A zenekar tagjai 
közül is néhány egykori táborozó volt. A tábor egy 
úgynevezett immerziós tábor, melynek célja, hogy a 
gyerekek tanáraikkal és egymás közt is magyar nyel-

ven beszéljenek, így nagyobb az esélye annak, hogy 
jobban megtanulják a magyar nyelvet. A 2007-es in-
dulás óta nem változott a célja a tábornak, vagyis, 
hogy évről-évre megnyerjék a fiatalokat a magyar 
népzene, népi kultúra és nyelv szeretetére. Így az 
idén is a gyerekek sok érdekes programon vehet-
tek részt. Az első nap egy kenutúrát tartottak  a Rá-
bán szalonnasütéssel, bográcsgulyás főzéssel és 
íjászattal. A délelőtti nyelvtanulást a népművészeti 
órák lazították fel mivel burgenlandi magyar népda-
lokat és néptáncokat is tanulhattak a résztvevők. Egy 
egésznapos Budapest kirándulás, egy diszkóest és 
egy kirándulás a siófoki bulihajóval sem hiányozha-
tott a programból. A programot még előadások  és 

szakkörök egészítették ki 
(rovásírás, bőrdíszműves 
foglalkozás...). A gyerekek 
minden nap fürödhettek a 
Balatonban és a sportprog-
ramoknak is örvendhettek. 
Így nem is csoda, hogy a  
gyerekek szívesen marad-
tak volna még egy hetet a 
táborban. Természetesen a 
jövő évben is megszervezik 
a tábort július 4. és 10. kö-
zött.            Somogyi  Att i la

2021. július 24-én a Burgenlandi Magyar Kultúregye-
sület az első közös kirándulását szervezte a Lock-
down-t követően. 
A jelenlegi biztonsági előírásokat betartva, 20 fős 
csoport indult Felsőőrből a helytörténetileg híres 
Batthány-Strattmann család nyomába.
A program első megállója a németújvári vár volt, 
ahol betekintést nyerhettek az erőd történetébe és 
a Batthyány-Strattmann család életébe. A mostani 
alkalomra rendezték meg a "Nyugat-Németország-
tól Burgenlandig - Egy régió története 1884-1921" 
című kétnyelvű kiállítást. A kirándulás az államha-
tár mentén vezetett Őriszentpéterig, ahol a Bognár 
Étteremben egy kellemes ebéd mellett pihenhettek 
meg. Innen továbbhaladtak Körmendre, ahol folytat-
ták a felfedezést a helyi kastélyban. Itt található a Dr. 
Batthány-Strattmann László Múzeum, amelynek ál-
landó kiállítása számol be a nemesi család sorsáról 
és a birtok történetéről. További érdekes betekintésre 
adott lehetőséget a cipőtörténeti gyűjtemény, amely-
nek történelmét átfogóan mutatta be a kiállítás, a 

helyi koroktól egészen Erzsébet osztrák császárné 
koráig.
A csoport egyértelműen élvezte a történelmi, nyelvi 
és kulináris jellegű, hangulatos, új élményekkel teli 
és jó hangulatú kirándulást.

A BATTHYÁNY-STRATTMANN CSALÁD TÖRTÉNELMI NYOMDOKAIN

NÉPZENEI NYELVI TÁBOR SIÓFOKON
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RENDEZETT POLCOK A BMKE KÖNYVTÁRÁBAN

FINNUGOR VILÁGKONGRESSZUS BESZÁMOLÓ
2021. június 15-19-ig az észtországi Tartu város 
Néprajzi Múzeumában rendezték meg a Finnugor 
Népek Világkongresszusát. Az első világkongresz-
szust 1992-ben tartották Syktivkárban, a Komi fővá-
rosban (Oroszország). Három évenként más-más 
város a rendező, a magyarországi találkozó Siófok 
városban volt hét éve. A gazdag zenei programmal 
kísért kongresszus három szekcióban fogadta az 
előadókat személyesen vagy online közvetítéssel.
Finnország és Oroszország finnugor népcsoportjai 
a Covid járványra hivatkozással személyesen csak 
néhány fővel jelenhettek meg, nem így a magyar 
delegáció, mely 15 fővel és diplomatákkal is képvi-
seltette magát. Oroszországból bevándorolt finnugor 
jelenlegi és egykori egyetemi hallgatók nagy szám-
ban (moksa, udmurt, komi, mari stb.) vettek részt a 
beszélgetéseken és koncerteken, akik már Tartuban 
vagy Tallinnban szereztek diplomát, védték meg dok-
tori disszertációjukat. Magyar egyetemisták is tartoz-
tak a delegációhoz és tartottak előadást. A nyelvi, 
identitási témákon túl a kulturális hagyományőrzés, 
a fiatal generációk fontos szerepe került terítékre a 
természeti és társadalmi értékmegőrzés viszonyla-
tában. A finnugor népek világában eddig ismeretlen 
burgenlandi magyarok hagyományőrző kulturális te-
vékenységéről tartott orosz nyelvű előadást a Bur-

genlandi Magyar Kultúregyesület Énekkörének veze-
tője, dr. Villányi Eszter. Két népdalt is bemutatott a 
"karantén kórus" előadásában prof. Franz Zebinger 
feldolgozásából. Az Alsóőri híres utca eredeti dalla-
mát magyar nyelven meg is tanította a kongresszus 
lelkes résztvevőinek.

Diákok és felnőttek egyaránt gyakran felkeresik a 
Burgenlandi Magyar Kultúregyesület könyvtárát. A 
több ezer kötet, CD és DVD alkotta állományt a tan-
évkezdés előtt a Kultúregyesület gyakornokai néz-
ték, válogatták át. A könyvek kategóriánként kerültek 
a polcokra, így könnyen kereshetőek lesznek az ol-
vasók számára.

Az egyesü-
letnél Kocsis 
Emese és Mo-
sonyi Misell 
végezte nyá-
ri gyakorlatát. 
M i n d k e t t e n 
idén végeztek a  
Kétnyelvű Szö-
vetségi Gimná-
zium Felsőőr 
magyar osztá-
lyában – nem 
volt tehát isme-
retlen számuk-

ra a magyar irodalom világa. A két gyakornok eddig 
3.000 kötetet dolgozott fel, és körülbelül ugyanennyi 
vár még rájuk.
A két fiatal átnézte a polcok anyagát, és kategóriákba 
rendezte a könyveket. Külön csoportot hoztak létre a 
gyerekkönyveknek – a mesék, foglalkoztató füzetek 
a legnépszerűbb darabjai a könyvtárnak, így a kisdi-
ákok számára is könnyen elérhető helyre kerültek.
A gyermekirodalom mellett külön kategóriát kapott 
a magyar szépirodalom. A polcokon Jókai Mór és 
Esterházy Péter regényei, és további híres költők 
és írók művei is várják leendő olvasóikat. Mellettük 
számos természettudományos mű, a világirodalom 
kiemelkedő darabjai, természettudományos, törté-
nelmi szakkönyvek és szótárak is megtalálhatóak a 
könyvtárban. A polcokon a böngésző igazi kuriózu-
mokat is találhat, az egyik legrégebbi példány 1891-
ből származik. A kínálatot zenei és szöveges CD-k, 
DVD-k egészítik ki.
A könyvek a gyakornokoknak köszönhetően nem-
csak a polcokon, hanem egy számítógépes rend-
szerben is kereshetőek.  
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100 ÉV BURGENLAND KREATÍVVERSENY ALKOTÁSAI

Bene Nándor: Határon innen, határon túl

No, csak kis barátom, 
jártál-e már a határon? 
A szabadság határán, 

ahol kinyílik a vágy, mint egy virág. 

A legjobb szárnyalni, mindenen túl, 
mint a vadak az erdőkön túl. 

Fiatal és öreg, mindenki mehet, 
nincsenek korlátok, csak igazi kalandok.  

Igaz tettek, igaz emberek és boldog országok. 

A vágyaink a szabadságban rejlenek. 
Ha a határok megnyílnak, boldogok az emberek. 

Kinyílik a világ és mindenki egy szívvel  
dobban tovább.

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.

Eged Viktória: A világ másik végén

Messze, messze, a világ másik végén
Falon át, türelmesen várva, ott ülök én.
Keserves könnyek hullanak szemeimből,

Mert már olyan rég elválasztottak  
kedveseimtől.

Messze, messze a világ másik végén
Futok hozzád, át ezer kés élén.

Várnál rám Kedvesem, amig a fal összeesik?
Amikor minden mozdulatomat már nem lesik?

Messze, messze, elértem a világ másik végét,
Hogy újra láthassam drágám ragyogó szemét.

Meglátom! De szeme már nem ragyog,
Legalább a sok bánat után, ujra vele vagyok.

Előző számunkban megjelentek az idei Kreatívversenyünk helyezései. Szeretnénk további alkotáso-
kat bemutatni.
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100 ÉV BURGENLAND KREATÍVVERSENY ALKOTÁSAI

Taschner Rebecca: Végre szabad!

Vassfüggöny legördül,
Szindarabnak vége!

A közönség örül,
végre vége.

Falak ledőlenek, 
Emlékeket szőnek.
Családok, rokonok 
újra összegyűlnek.

Mesélnek egymásnak.
Új célok, új vágyak…

Hátra hagyva a sok nehéz évet,
végre megnyugvásra lelnének.

És változik a világ!
Végre szabadság!
Éled a színéletet,
végre él a nemzet.

Mogyoródi Panna Kata:
Vers a Burgenlandba menekült magyarokról

Az 56-os magyarok ,
menekültek bőven,

s most itt élnek az Őrvidék szívében.

Az oroszok elől jöttek sokan e vidékre,
reménnyel telve egy jobb életre.

Menekültként letelepedve,
nehéz munkával elemózsiát keresve,

elérték céljukat,
mely már csak nem puszta gondolat.

Sorsuk jobbra fordult,
de szívük azóta is búsul.

Vágynak vissza az óhazába,
szívük vissza húz e páratlan tájra.

Verasztó Milán: Vasfüggöny

Dől a függöny,
Lehull a lepel,

Mindenfele látható,
sok-sok boldog ember.

Arcukon a boldogság,
Szemmel látható,

Hisz’ mindannyian tudják,
Mától egy új élet várható.



Idén 28. alkalommal megrendezésre került a magyar 
népzenei hagyományokat őrző és átadó Boglya tá-
bor Kőszegen. Most sem hiányozhattak az esemény-
ről a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület Csörge és 
Szélforgók zenekarának tagjai sem, akik ezúttal a 
többi között magyar palatkai muzsikát is tanultak.
A Boglya Népzenei Együttes 1984-ben alakult Szom-
bathelyen, a tanárképző főiskolásokból. Célja a ma-
gyar népzene hagyományhű elsajátítása és eljut-
tatása a közönséghez. Nem 
hiányozhattak a burgenlandi 
népzenészek sem a Boglya 
Népzenei táborából, ahol a 
Kultúregyesület fiataljai ko-
moly munkát végeztek. Ahogy 
azt Földesi János a Boglya 
tábor vezetője elmondta, ma-
gyarpalatkai (mezőségi) mu-
zsikát tanultak a zenekar tag-
jai a táborban.

Földesi János népzenész-tanár bízik abban, hogy a 
burgenlandiak körében épp úgy, mint Vas megyében, 
mindig lesznek olyanok, akik továbbviszik a népzene 
szeretetét, amivel biztosíthatják, hogy ez nem felejtő-
dik el a felnövekvő generáció körében sem.
A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület 2014 óta 
szervez népzeneoktatást a Földesi zenészcsalád 
vezetésével. Ezúton is várjuk az érdekődőket, akik 
szívesen csatlakoznának a heti foglalkozáshoz.
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FOTÓ- ÉS FILMMŰHELY ŐRISZIGETBEN

IDÉN ÚJRA VOLT BOGLYA NÉPZENEI TÁBOR

A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület idén nyá-
ron először hirdette meg Őriszigetben a 10-16 
éves korosztály számára a fotó- és filmműhely tá-
borát, ahol megismerhették miként készíthetnek 
saját okostelefonukkal fotókat vagy videofilmeket. 

Mindemellett a délutáni foglalkozásokon, arról is ta-
nulhattak a gyerekek, miként lehet eldönteni, hogy 
egy fotót vagy videófelvételt csak saját maguknak 
készítenek emléknek, vagy alkalmas arra, hogy 
a közösségi médiában is megosztható. Ez fontos 
üzenete volt a tábornak, hogy ami egyszer a világ-
hálóra felkerül, az ott is marad. Miután ez minden-
ki számára világossá vált, indulhatott a tanulás. Mi 
egy jó portré titka? Miért jó lassítani egy videóban? 

Hogyan fényképezünk le egy repülő labdád? Zenét 
hogyan teszünk egy klip alá? Ezekre a kérdésekre 
kaptak választ a gyerekek a gyakorlatok során. Az 
is fontos téma volt, honnan ered a mai fotográfia. Az 
oktatók Vass Jennifer és Medgyessy Tamás hoztak 
régi fényképezőgépeket, és elmagyarázták, hogyan 
fotóztak annó és ebből hogy lett a mai telefonos fo-
tográfia. A drónozást, ami a legújabb fajtája a fotós/
filmes technologiának, is megismerhették, amit min-
den részvevő ki is próbált. A tábor célja az volt, hogy 
megszeressék a fotó és filmezést és ezáltal nyoma-
tékosabban és szebben tudják megörökíteni az él-
ményeiket.



Ahogy az elmúlt években is, a Burgenlandi Magyar 
Kultúregyesület idén is megrendezte a hagyományos 
magyar nyelvi tanfolyamát 2021. augusztus 9. és 13. 
között - a COVID-19 biztonsági óvintézkedéseit szi-
gorúan betartva. A diákok idén Őriszigetben kaptak  
lehetőséget arra, hogy ráhangolódjanak a közeledő 
iskolakezdésre. 
A tapasztalat azt mutatja, hogy e bevált módszer ál-
tal a gyerekek könnyebben felveszik majd az iskolai 

oktatás ritmusát, és főként azoknak nyújt nagy se-
gítséget, akiknek a nyári szünidőben nem volt lehe-
tőségük családi környezetben gyakorolni a nyelvet. 
A tanulókkal Weiss Carmen pedagógus foglalkozott. 
A tanfolyam fókuszában a szókincsbővítés állt. Játé-
kosan ismerkedtek a magyar szavakkal, párbeszé-
deket alkottak, a kommunikációs készség fejleszté-
sére pedig beszédgyakorlatokat végeztek, különféle 
témakörökhöz kapcsolódóan hétköznapi helyzeteket 
gyakoroltak. A résztvevők nagy örömére az esemény 

mozizással zárult, ahol népszerű rajzfi lmet nézhettek 
magyarul, amely szintén hozzájárult ahhoz, hogy já-
tékos keretek között megértsék a magyar nyelvet és 
hogy a nyelvi korlátok öntudatlanul is eltűnjenek. Ter-
mészetesen az önfeledt mozizáshoz nem hiányoz-
hatott az üdítő, a pattogatott kukorica sem. 
A BMKE köszönetét kívánja kifejezni minden szülő-
nek, hogy lehetővé tették, hogy gyermekük részt ve-
gyen a tanfolyamon. 

Idén is folytatódik a Pannon kulináris sorozatunk, amelyben az alábbi programokra lehet jelentkezni.

2021.09.25. 14:00 óra
Őszi gyógynövénytúra Binder Grete vezetésével 

2021.11.17. 16:00 óra Ι 2021. 11.20. 15:00 óra
Karácsonyi sütés & könyvbemutató Pomper Irmgard cukrásszal

2021.12.03. 18:00 óra
Borkostoló Wawrzsák Lászlóval Burgenlandban ismert szőlőfajtákból

Bejelentkezés & 3G szükséges!
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NYÁRI NYELVI TÁBOR ŐRISZIGETBEN

PROGRAMAJÁNLÓ – PANNON KULINÁRIS SOROZAT

 amelyben az alábbi programokra lehet jelentkezni.
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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

MAGYAR NÉPZENEI KONCERT

@BecsiMagyarokRadiomusor


