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 Zilahy Lajos Süt a nap című művét tűzte műsorra 
az idén a Felsőőri Református Ifjúsági Olvasókör 
színjátszó csoportja. A darabot már 59 évvel ezelőtt 
is nagy sikerrel játszották Felsőőrött. Az akkori sze-
replők közül néhányat az első előadáson, március 
17-én díszvendégként köszöntötte Gúthy László, a 
színjátszó kör vezetője és a darab rendezője. 

 A színmű élményeit a szerző az I. világháború utáni 
falusi életből merítette, amikor az emberek nagy sze-
génységben éltek.  
 A falu népe éppen Sámson Mihály (Gaal Mihály) 
háborúból hazatért nagybirtokos vitézzé avatására 
készül, a fiatalság pedig egy színdarab előadását 
tervezi - melynek bevételét az új templomharangra 
szánják. Jolánka, a postáskisasszony (Gangoly Eva-
Maria) a vasúti forgalmistára, Kopácsira (Muth Lajos)  
vetett szemet, a fiú azonban a tiszteletes lányába, 
Sárikába (Istvanits Kerstin) szerelmes. A posta-
mesterné (Tölly Juliana) és a tiszteletes édesanyja 

(Zambo Gertraude) egymással versengve igyekez-
nek Kopácsi kedvében járni, az egyik a lányának, a 
másik az unokájának szeretné a félénk, de biztos ke-
resettel rendelkező vasutast megszerezni. 

A tanítóék népes házában is gondok vannak: nincs 
elegendő pénz a beteg feleség (Sterniczky Barbara) 
kórházi kezeltetésére, és a Budapesten zenét tanuló 
fiúk támogatására sem.  
A jómódú paraszt (Miklos Helmut) ajánlata éppen 
kapóra jön, aki lányát (Gaal Brigitte) Sámson Mihály-
hoz szeretné adni, az ugyanis a háborúban teljesített 
szolgálatai jutalmául vitézi birtok adományozásában 
részesült. A házasságközvetítő szerepért a paraszt 
nagy összeget ígér a tanítónak... 

 

Sámson azonban a tanító házában 
véletlenül megismerkedik Sáriká-
val, akibe azonnal beleszeret.   
A fordulatos események után végül mindenki eléri a 
célját: Jolánka Kopácsihoz megy feleségül, a tanító 
fia a sikeres koncert után magas gázsit kap, Sámson 
Mihály pedig megkéri Sárika kezét és most már bol-
dogan kiálthatják: „Süt a nap!” 

Színház Felsőőrben 



ŐRVIDÉKI HÍREK                         2. OLDAL                 2007 / 2. 

  

  
 

Az Ausztriai Független Magyar Kultúregyesületek 
Csúcsszervezete 2007. március 18-án Miklósfalván 
(Nickelsdorf) a Kossuth szobornál tartott ünnepséget 
az 1848-1849-es magyar forradalom és szabadság-
harc évfordulója alkalmából. A koszorúletétel után a 
helyi tűzoltóház csarnokában folytatódott a műsor, 
ahol nemzeti színekkel terített asztalok várták a 
résztvevőket. A több mint 200 vendéget Steip Fe-
renc, a rendező egyesület elnöke köszöntötte, majd 
dr. Fónagy Zoltán a bécsi Collegium Hungaricum 
igazgatója mondott ünnepi beszédet. 

  
 

 

Bemutatót tartott az Őriszigeti Magyar Néptánc-
együttes, a bécsi Délibáb és Szivárvány Néptánccso-
port valamint a miklósfalvi néptáncegyüttes.   
 
A l s ó ő r b e n 

irodalmi est keretében emlékeztek meg a március 
15-i eseményekről. A főelőadó, dr. Radics Jenőné 
beszámolóját szavalatokkal színesítették a közremű-
ködők. A megjelentek az alsóőri vegyes kórus dalait 
is hallhatták. 

Március 15-ről emlékeztek 

Burgenlandi Ifjúsági Tartományi 
Parlament  

 

 Walter Prior burgenlandi tartományi parlamenti el-
nök kezdeményezésére 2007. március 29-én ifjúsági 
parlamenti gyűlést tartottak Kismartonban. 
 Ezt megelőzően, március 3-án a küldöttek előkészí-
tő szemináriumon vettek részt Locsmándon (Lutz-
mannsburg), a Kurz Termálhotel épületében, ahol 
nemcsak egymással, hanem a  tartományi parlament 
ügyrendi szabályzatával is ismerkedtek. Az egyna-
pos kötelező szeminárium alatt dogozták ki azokat a 
kérvényeket, melyeket aztán „igazi” parlament elé 
terjesztettek. A beadványok többek között az oktatá-
si feltételek és az ipari tanulók, gyakornokok helyze-
tének javítására, az egyetemi tandíj eltörlésére vo-
natkozott.  
Az ifjúsági parlament megalakításának célja az, 
hogy a fiatalokban tudatosítsák, számítanak vélemé-
nyükre, és komolyan veszik őket.  
A burgenlandi ifjúsági parlament is, mint a „rendes” 
tartományi parlament 36 képviselőből áll. A 16 és 25 
év közötti tagokat az ifjúsági politikai szervezetek, az 
oktatási intézmények, a népcsoportok és az egyhá-
zak delegálják.  
A burgenlandi magyar népcsoport képviseletét 
Holper Silvia és Dowas Katharina látják el. 

 

Ellenőrző Bizottság Ausztriában 
 

 2007. március 26-30. között Ausztriába látogatott 
az Európa Tanács szakértőcsoportja, mely a nemzeti 
kisebbségek védelmével foglalkozik.  
Az ellenőrző bizottság az ausztriai népcsoportok 
képviselőivel március 28-án a bécsi Népcsoportköz-
pontban (ÖVZ) találkozott abból a célból, hogy valós 
képet alakítsanak ki a kisebbségek jelenlegi helyze-
téről, ugyanis az Európa Tanácsnak megkésve le-
adott állami jelentés helyenként igencsak „meg-
szépíti” azt.  A komisszió megvizsgálta, hogy a 4 év-
vel ezelőtti látogatásuk alapján tett beszámoló hatá-
sára történt-e változás a népcsoportok jogainak meg-
valósításában. 
Az osztrák népcsoportok szakemberei a bécsi Nép-
csoportközponttal együttműködve részletes jelentés 
összeállításával készültek erre a találkozóra, amely-
ben felvázolták a jelenlegi szituációt, kifogásolták a 
népcsoportok törvénybe foglalt jogainak hiányzó té-
nyezőit, mint pl. helyenként az anyanyelvi oktatást, 
TV- és rádióműsorokat, és elégedetlenségüket fejez-
ték ki a támogatás nagyságrendje miatt.  
A bizottság állásfoglalása alapján az Európa Tanács 
ellenőrzi, hogy az egyes országok betartják-e a 
Nemzeti Kisebbségek Védelméről Szóló Keretegyez-
ményben rögzített előírásokat. 
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 Felhívás!  
 

Kérjük egyesületi tagjainkat, akik az ez 
évi tagsági díjat (€ 10,-) még nem fizették 
be, mielőbb szíveskedjenek megtenni!  

          Köszönjük! 
 

Utalás esetén az alábbi számlaszámra: 
  Volksbank Oberwart,  

  BLZ 49220 Kto 40201940000  
 

 vagy  
    készpénzben az egyesület irodájában   

Megalakult a Szülőföld Alap  
Regionális Egyeztető Fóruma 

 

 Már korábban hírt adtunk róla, hogy a magyar kor-
mány radikálisan átalakította a határon túli magyar-
sággal kapcsolatos intézményrendszert.  
2007. február 27-én Budapesten a Parlamentben tar-
tották meg Gyurcsány Ferenc kormányfő vezetésé-
vel, magyarországi és határon túli magyar politikusok 
részvételével a Szülőföld Alap Regionális Egyeztető 
Fórumának alakuló ülését.  
 Eztán ugyanis a Szülőföld Alap veszi át azokat a fel-
adatokat, amelyeket korábban az Illyés Közalapítvány 
és az Apáczai Közalapítvány látott el.  
    Gémesi Ferenc, a Miniszterelnöki Hivatal külkap-
csolatokért és nemzetpolitikáért felelős szakállamtit-
kára elmondta, hogy valamennyi pályázati úton nyúj-
tott, elsősorban az identitás megőrzését, az oktatást, a 
kultúrát, a képzést, a felnőttképzést, a szakoktatást 
szolgáló támogatásnak a forrása a Szülőföld Alap lesz.  
  Az intézmény az idén több mint kétmilliárd forint tá-
mogatást tud nyújtani a szomszédos országokban élő 
magyarságnak.  Az első pályázati felhívásokról a márci-
us 19-i héten megalakult 3 szakmai kollégium döntött: 
Ezek az Oktatási és Szakképzési Kollégium, a Kulturá-
lis és Egyházi Kollégium és az Önkormányzati együtt-
működési, Informatikai és Média Kollégium.  
Az első fordulóban összesen 934 millió Ft kerül kiírásra, 
melyekre április és május hónapok során lehet pályáz-
ni. A támogatandó célok között szerepel többek között: 
közoktatási és felsőoktatási intézmények, kulturális ren-
dezvények, nyári egyetemek, magyar nyelvű média, 
könyvkiadás, könyvtárak, továbbá az önkormányzati 
kistérségi programok támogatása. 
 A Miniszerelnöki Hivatal (MeH) támogatáspolitikája 
szerint elsősorban azokat a közösségeket kell előnyben 
részesíteni, amelyek az európai uniós tagságtól még 
távol vannak. A forrásfelosztás tükrözi is ezt a megkö-
zelítést, tehát a Vajdaság és Kárpátalja a lakosság ará-
nyánál jóval nagyobb támogatást fog kapni.  
Az össztámogatásból ausztriai magyarságnak 1 %-ot 
szánnak. 

 

Magyarul Nagymartonban is 
 

 A szülők és a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület 
kezdeményezésére, Annaliese Allmer, a Nagymar-
toni Általános Iskola igazgatónőjének, valamint Ing-
rid Salomon, Nagymarton polgármesterasszonyának 
a támogatásával februártól magyar foglalkozás indul-
hatott a nagymartoni általános iskolában. 
A magyar nyelv 
iránt érdeklődő 
diákok a délutá-
ni különóra kere-
tében heti egy 
alkalommal, hét-
fői napokon ta-
lálkozik egymás-
sal.  
A foglalkozáso-
kat Erdélyi Aran-
ka pedagógus 
tartja. 

Két település - egy múlt 
 

A máriafalvi római katolikus plébániai hivatal kiadá-
sában ez év márciusában megjelent füzet történelmi 
áttekintést nyújt a két szomszédos település, Mária-
falva és Borostyánkő múltjáról és építészeti emlékei-
ről. Részletes leírást találhatunk benne a borostyán-
kői római katolikus és evangélikus plébániatemplom-
ról, valamint a máriafalvi késő gótikus templomról és 
a hamvasdi (Aschau) filiális templomról.  
A füzetben leírtak hosszú évek alapos kutatómunká-
jára alapszanak, az adatok tudományosan elismert 
iratokból, plébániai archívumokból származnak. 
A tur iszt ikai 
szempontból is 
értékes, dekora-
tív kézikönyvet a 
fennmaradó em-
lékekről készített 
felvételek és raj-
zok színesítik. A 
füzet német nyel-
ven íródott, de 
tartalmaz angol 
és magyar nyel-
vű összefoglalót. 
 
 
Megvásárolható 
a Burgenlandi 
Magyar Kultúre-
gyesületnél is, 
ára: 3,50 €. 
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Keresse a logót! 
Adj`Isten, Magyarok! 

2007. június 3. 
 13:05 h 

 
 
 

 

Servus-Zdravo-Szia-
Deltuha! 

 

   négynyelvű népcsoport adás 
 

2007. június 24. 
 14:20 h 

 
 

Österreichische Post AG 
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PROGRAMOK 
 

 

Ingyenes internet használat  
 

Oberwart/Felsőőr: 
Burgenlandi Magyar Kultúregyesület 

 

Unterwart/Alsóőr: 
Umiz 

 

 
 

a felsőőri  Drobits vendéglőben 
 

2007. május 28-án 
(Pünkösd hétfőn) 17 órától 

 
 

   zenél a SPECTRUM együttes 
 

Vidám lakodalmas műsor 
 

az Őriszigeti Magyar Néptáncegyüttessel 
  és a Jurta zenekarral 

belépő: önkéntes adomány!  

TARKA ZENÉS EST   ♪ ♫   
OPERETT- ÉS MUSICAL-RÉSZLETEKKEL,  

MAGYARNÓTÁKKAL    
 

2007. május 19. (szombat)  19:00 óra 
 

Felsőőr, Református Egyházközség díszterme 
Közreműködnek: 

 
 

Kertész Marcella, Seres Ildikó, Homonai István, 
Váradi Katalin és Rozsos István   

belépő: önkéntes adomány! 

 

JÁTÉKOS NÉPTÁNCOKTATÁS GYEREKEKNEK  
VOLKSTANZUNTERRICHT FÜR KINDER  

5 éves kortól / ab 5 Jahren 
 

az alsóőri Öreg Iskolában  
in der Alten Schule Unterwart 

 

Időpontok: 2007. május 10.,  
              május 31., 
               június 21.  16:30-17:30-ig            

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


