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A Déry Tibor regényéből, Presser Gábor és Adamis 
Anna dalaival készült első magyar musical premierje 
1973-ban a budapesti Vígszínházban volt. A „Pop-
fesztivál” ezzel diadalmasan bevonult a magyar szín-
háztörténetbe...  
 A zenés darabot 2006. december 12-én a felsőőri 
református egyházteremben mutatta be a Burgenlan-
di Magyar Kultúregyesület színjátszó köre.  

Dr. Villányi Eszter, a felsőőri kétnyelvű gimnázium 
zenepedagógusa, a társulat vezetője már 2004-ben 
elkészítette a regényen alapuló szövegkönyvet a bur-
genlandi színjátszók számára. A musical dalait is 
még abban az évben lemezre vették. A saját produk-
ció a BMKE énekkörének közreműködésével és a 
diákok hangszeres kíséretével jött létre. A két évvel 
ezelőtti bemutatók sikerein felbuzdulva a darabot né-
hány változtatással újból műsorra tűzték.  
A szereplők drámai és élő zenei teljesítménye is azt  

 
 
mutatja, hogy időközben felnőttek a Déry-mű előadá-
sához. A diákok által összeállított tánckoreográfia 
rendkívül lendületessé tette a  bemutatót.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az  élő  gitár-  és zongorakíséret közvetlenebb kap-
csolatot teremtett a közönséggel, akik néha be is 
kapcsolódtak az éneklésbe.  
 

A csapat 2007. február 26-án délután Kőszegen, a 
Vár lovagtermében vendégszerepel. Sok sikert! 

  

  
2007. január 27-én már harmadik alkalommal találkoztak a 
kirchschlagi Várfenntartó Egyesület (Burgerhaltungsverein) és a 
Zürichi Magyar Történelmi Egyesület tagjai. A megbeszélésnek ez-
úttal a BMKE nagyterme adott otthont.  
Bizonyos helyi történelmi kérdések megvitatása után az egyházme-
gye levéltárosa, dr. Hans Peter Zelfel a „Reformáció és ellenrefor-
máció”-ról tartott előadást.  
A találkozók alkalmával a résztvevő egyesületek közös utat keres-
nek az együttműködésre. A tervek finanszírozására az Európai Unió 
által meghirdetett Interreg-program biztosítana anyagi fedezetet. 
Feltétel azonban, hogy határon túli szervezetekkel közösen pályáz-
zanak, ezért a  BMKE magyarországi kapcsolataira is számítanak. 

Munkatalálkozó 



Búcsú régiónk költőjétől, 
Nagy Gáspártól 

/1949-2007/ 
 

    Gyászol az egész magyarság:  meghalt az irodalmi 
élet egyik legkiválóbb képviselője, Nagy Gáspár Kos-
suth-díjas költő, a Hitel c. folyóirat szerkesztője és a 
Magyar Katolikus Rádió Kulturális Szerkesztőségé-
nek vezetője, számtalan díj kitüntetettje, ´56 szelle-
mének őrzője, a 90-es rendszerváltás előkészítője, a 
magyar irodalom néphez hű szárnyának tisztességes 
és bátor képviselője. 
   A mi régiónk szülötte, akárcsak Faludy Ferenc, 
Berzsenyi Dániel és Weöres Sándor – ezért gyászol-
juk őszinte tisztelettel mi, burgenlandiak is. Vas me-
gyében, Bérbaltaváron született földműves család 
gyermekeként. Pannonhalmán, a híres Bencés Gim-
náziumban érettségizett, majd a Szombathelyi Tanár-
képző Főiskolán szerzett népművelő és könyvtár 
szakos diplomát. Elsőként állt ki Nagy Imre emléke 
mellett 1984-ben, meghatóan szép versében, az 
Öröknyár-ban: 
 

„egyszer majd el kell temetNI 
és nekünk nem szabad feledNI 
a gyilkosokat néven nevezNI!” 

 
   Előadásai, élére 
állított versei az írás-
tudók felelősségével 
foglaltak állást a múlt 
és jelen jelentős ese-
ményeiben. Mintegy 
félezer oldalban írtak 
róla a kommunista 
kopók titkos jelenté-
seket.  
Felsőőrött is járt 
1989-ben, az Európai 
Magyar Protestáns 
Szabadegyetemen. 
   Budapesten, a Far-
kasréti temetőben 
Spányi Antal székes-
fehérvári megyés 
püspök búcsúztatta, 
majd a Vas megyei Nagytilaj temetőjében kísérte 
utolsó útjára a költőt családja, szeretteinek, barátai-
nak, tisztelőinek sokasága. A szertartást Veress And-
rás szombathelyi megyés püspök vezette, utána tíz 
pap koncelebrálásával engesztelő gyászmisét muta-
tott be a költő lelki üdvéért a bérbaltavári templom-
ban. 
Őszinte tisztelettel és szeretettel őrizzük emlékét. 
 

Dr. Radics Jenőné 
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Irodalmi est 
 

2007. január 19-én az alsóőri Öreg Iskolában Koszto-
lányi Dezső halálának 70-ik évfordulójáról emlékez-
tek meg.  
Dr. Radics Jenőné, nyugalmazott gimnáziumi tanár 
alaposan előkészített előadással vázolta fel a híres 
magyar költő életútját. Műveinek bemutatására helyi 
és környékbeli szereplők vállalkoztak.  
Az irodalmi estet az alsóőri vegyes kórus dalai színe-
sítették. Az alsóőri elemi iskola diákjainak énekeit 
igazgatójuk, Racz András kísérte gitáron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az előadás után könyvbazár és bőséges büfé várta a 
megjelenteket. 

Ifjúsági bál 
 

2007. január 27-én a felsőőri Drobits vendéglőben 
református ifjúsági bált tartottak. A nyitó táncot ifj. 
Muth Lajos és felesége, Birgit tanította be a fiatalok-
nak. A Duo Stardust zenéje kitűnő hangulatot biztosí-
tott. A szép számban megjelent bálozók hajnalig szó-
rakoztak.  

 

Fülöp Lajos † 
 

2007. január 24-én, 73-ik évében elhunyt Felsőőr 
városának egykori hivatalvezetője, a felsőőri refor-
mátus egyház volt kurátora.  
Fülöp kezdeményezte az INFORM vásár beindítását 
és annak 20 éven keresztül ügyvezetője is volt.  
Magyar anyanyelvét haláláig megőrizte és hűséggel 
támogatta a magyarság ügyét.  
 
Tisztelettel búcsúznak tőle 
 
a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület  
vezetőségi tagjai és munkatársai  
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               Zilahy Lajos 
 

               SÜT A NAP 
 

                  a Felsőőri Református Ifjúsági Olvasókör  
 előadása 

  
2007. március 17-én, szombaton 19.30 órakor  
2007. március 18-án, vasárnap 18.00 órakor 

 2007. március  24-én, szombaton 19.30 órakor  
 2007. március  25-én, vasárnap 15.00 órakor 

 

a felsőőri Református Egyház dísztermében 
 
 

Színpadra alkalmazta és rendezte: Mag. Gúthy László 
 

Szereposztás: 
 

    Tiszteletes úr.................dr. Gyenge Imre Juliska ........................ Gaal Brigitte 
Fehérné ....................... Zambo Gertraud Sámson Mihály ...... ifj. Gaal Mihály 
Sárika ........................... Istvanits Kerstin Harangozónő ......... Drobits Juliana       
Postamesterné ...................Tölly Juliana Szűcs Mari ............... Beham Judith 
Jolánka .................... Gangoly Eva-Maria Marika ...................... Drobits Ulrike 
Forgalmista .......................ifj. Muth Lajos Őrnagy ..................... Gúthy Tamás 
Tanító ..................................Bács Lóránt Rozika ...................Pimperl Patrizia 
Tanítóné .................. Sterniczky Barbara Laji ...................... ifj. Oswald János 
Juhász ............................. Miklos Helmut Sámsonné...........Winkler Erzsébet   

    Tanítóék gyerekei……………. Pal Katrin, Gangoly Nick, Imrek Dominik, Seper David 

 

 
 

 
 
Az erdőben is eljött a rendszerváltás. A kisnyuszi 
morfondírozik, hogy hogyan nevezze ezentúl a 
rókát. 
- Mondjam azt, hogy róka elvtárs? .... nem azt 
már nem lehet. 
- Mondjam azt, hogy róka úr? .... az meg olyan 
hülyén hangzik.  
- Azt hiszem, egyszerűen lerókázom… 

 

☺ 
 

A szőke nő meséli a szintén szőke barátnőjének, 
hogy megbukott a vizsgán autóvezetésből. 
- Ez nem lehet igaz! Hogy történt?  
- Egy körforgalom előtt megláttam egy 30-as táb-
lát. Mentem 30 kört, és mikor kiszálltam a vizs-
gáztató közölte, hogy megbuktam.  
- Úristen! Nem lehet, hogy elszámoltad??? 

 
 

 
A nyuszika megy az erdőben, találkozik az ösz- 
vérrel: 
- Én vagyok a nyuszi. Hát te ki vagy ? 
- Én vagyok az öszvér.  
- Az meg mi? 
- Apám ló volt, anyám szamár. 
Megy tovább a nyuszika, találkozik a farkaskutyá-
val:  
- Én vagyok a nyuszi. Hát te ki vagy?  
- Én vagyok a farkaskutya.  
- Az meg mi? 
- Apám farkas volt, anyám kutya. 
Megint megy tovább a nyuszika, zümmögést hall 
a feje felett: 
- Én vagyok a nyuszi, hát te ki vagy? 
- Én vagyok a lódarázs. A nyuszi eltöpreng, majd 
megszólal: 
- Na, menj a fenébe! 



ŐRVIDÉKI HÍREK                      4. OLDAL                   2007 / 1. 

 

 

 

Impresszum / Impressum 
 
 

Kiadó/Herausgeber: 
 

Burgenlandi Magyar  
Kultúregyesület 

 Burgenländisch-Ungarischer 
Kulturverein 

 

 
 
 
 
A-7400 Oberwart/Felsőőr 

Wiener Str. 47 
 

Telefon: +43-(0)3352-38489 
Fax: +43-(0)3352-38643 
E-Mail: office@bukv.at 

 

Szerkesztő: Klenner Lívia 
 

Für den Inhalt verantwortlich: 
DI Dr. Josef Plank, Obmann 

 

Nyomda: Schmidbauer Druck GmbH 
7400 Oberwart, Wiener Str.103 

 

Das Vereinsnachrichtenblatt 
wird aus den Mitteln der 

Volksgruppenförderung des 
Bundeskanzleramtes finanziert. 

 

Keresse a logót! 
Servus-Zdravo-Szia-

Deltuha! 
 

   négynyelvű népcsoport adás 
 

2007. március 11. 
 14:20 h 

 

Adj`Isten, Magyarok! 
2007. április 15. 

 13:05 h 
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PROGRAMOK 
 

 

Ingyenes internet használat  
 

Oberwart/Felsőőr: 
Burgenlandi Magyar Kultúregyesület 

 

Unterwart/Alsóőr: 
Umiz 

 
 

JÁTÉKOS NÉPTÁNCOKTATÁS 
GYEREKEKNEK  

VOLKSTANZUNTERRICHT FÜR KINDER  
5 éves kortól / ab 5 Jahren 

az alsóőri Öreg Iskolában  
in der Alten Schule Unterwart 

 

 Időpontok:  2007. március 8.  
          2007. március 29.  
          2007. április 19. 
           

          16:30-17:30-ig 
 

Tanfolyamvezető / Kursleiterin: Mag. Seper Marianne 
Információ / Information: Burgenlandi Magyar Kultúregyesület 03352/38489   

 

A BURGENLANDI MAGYAR KULTÚREGYESÜLET 
2007. március 2-án 19 órakor 

az egyesület székházában (Felsőőr, Wiener Str. 47)  
éves taggyűlést tart. 

 

Die Jahresversammlung des  
BURGENLÄNDISCH-UNGARISCHEN KULTURVEREINS  

findet  
am 2. März 2007, um 19 Uhr  

im Vereinslokal (Oberwart, Wiener Str. 47) statt. 
 

Megemlékezés március 15-ről 
irodalmi est 

 2007. március 10-én 18:30 órakor 
            az alsóőri Öreg Iskolában 

 
előadó: dr. Radics Jenőné 


