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Farsangi ünnepség a  
gyermekórán 

 

Farsang napja eljött már, 
kezdődik a jelmezbál, 
zeneszóra vígan lép,  
ring a tarka báli nép. 

 

Nagy mulatság van itt ma, 
ezerféle maskara 

perdül-fordul, integet, 
búcsúztatja a telet.  

  (Lévay Erzsébet) 

A fenti kis vers hűen leírja azt, ami február 19-én, 
csütörtökön délután a BMKE székházában lejátszó-
dott. Több mint harminc gyermek köszöntötte a far-
sangot a játékos magyar gyermekóra keretében. Ju-
hász Viktória segítségével vidám, változatos mulat-
ságot szerveztem a gyermekóra mindkét csoportja 

számára. Jómagam boszorkánynak öltözve fogadtam 
a szebbnél-szebb jelmezben érkező gyerekeket. Volt 
katicabogár, pillangó, kalóz, rendőr, indián, pókem-
ber és sok hercegnő. Magyar gyermekdalokhoz vo-
natozott a csapat az egész irodában, számukra eddig 
ismeretlen helységekben is. Egy táncos játék után 
mindenki bemutatkozott Sári mackónak, így megta-
nulták a gyerekek a jelmezek nevét is. Ezt a mackó-
tánc követte, majd lufis játékok kerültek sorra.  A 
„szánkózás” (egy gyerek ül a párnán, egy másik a 
lovacska, ő húzza) óriási örömöt szerzett mindenki-
nek. Az óra kicsengéseként a kultúregyesület finom 
fánkkal és üdítővel vendégelte meg a farsangolókat.  
A karácsony óta tanultakat a gyermekposta aktuális 
számában otthon is ismételgethetik a gyerekek.  
Minden újabb érdeklődőt szívesen látok! 

  
Dowas Katharina, kétnyelvű óvodapedagógus  

   
 
Az Ausztriai Amatőr Színjátszók Szövetsége (ÖBV) 
és a Világ Amatőr Színházainak Szövetsége (AITA/
IATA) már évek óta Szalónakon (Stadtschlaining) 
tartja kétévente esedékes világkongresszusát. Az 
aktuális konferenciára 2009. április 3. és 9. között 
került sor a szalónaki várban. A színházszövetség 
azon kívül, hogy nyolc osztrák tagegyesület platform-
ja, többek között támogatja gyermek- és ifjúsági szín-
játszók munkáját, nyugdíjas csoportok, táncszínhá-
zak és bábszínházak tevékenységét. Szemináriumo- 
kat, dráma- és színház pedagógiai továbbképzéseket, 

 
 
fellépéseket kínálnak számukra. Április 6-án este 
18:00 órakor egy kultúrprogram keretében Holper 
Susanne (Burgenlandi Magyar Kultúregyesület) és 
Hofer Josef (Közép-Burgenlandi Magyar Kultúregye-
sület) köszöntötte a burgenlandi magyarság nevében 
az egész világból érkezett vendégeket. Röviden tájé-
koztatták őket a kultúregyesületek munkájáról és a 
magyarság nyelvi és kulturális helyzetéről. Azután a 
BMKE zenei együttese, az Őrségi Fantázia szórakoz-
tatta a közönséget őrségi dallamokkal majd a közép-
burgenlandi kultúregyesület énekköre mutatkozott be.      



Magyar nyelvű színház Felsőőrben 
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 A Református Ifjúsági Olvasókör színjátszó cso-
portja ismét nagysikerű „évadot” zárt. 2009 márciu-
sában négy alkalommal mutatták be a Református 
Egyház dísztermében Móricz Zsigmond: Nem él-
hetek muzsikaszó nélkül című vígjátékát. A dara-
bot Mag. Gúthy László dolgozta át a lelkes amatőr 
színjátszók számára és ő volt a rendező is.   

 A történet egy nyírségi birtokosról, Balázsról 
(Bács Lóránt) és feleségéről, Pólikáról (Beham Ju-
dit) szól. A dorbézolós, mulatozós férj és a vele 
szembeszálló fiatal feleség összeveszésével kez-
dődik a komédia. A névnapját három napja ünnep-
lő földesúr nem akarja elengedni a vendégeket, 
holott már Mircse cigány (Artner Dietmar) sem bír-
ja húzni a talpalávalót. Mégis tovább folyik a bor, a 
tánc és a mulatság. Amikor a férj ráadásul még a 
"kisbornyút" is le akarja vágatni, a fiatalasszonynak 
elege lesz, megszökik. Három nagynénje házában 
keres menedéket és tanácsot. A nénik különbö-

zőbbek nem is lehetnének: Zsani néni (Tölly 
Juliana), a határozott, Mina néni (Wachter Sandra), 

 
 

a jószívű és a süket Pepi néni (Winkler Elisabeth)
próbálják egyengeti a fiatalok házasságát. A fiatal-
asszonyt arra nevelik, hogy inkább nyelje el a mér-
gét, míg a fiatal nagyságos urat a kevesebb tánc-
ra, italra próbálják késztetni. Annál is inkább, mert 
Balázs „beköltözött” a szemközti kocsmába és na-
pokon keresztül éjjel-nappal muzsikáltat a cigány-
nyal. Nemcsak a néniknek, hanem testvérüknek, 
Lajos bácsinak (Gyenge Imre) is elege lesz a ze-
néből, már egy hete nem tud aludni. Igaz, hogy 
már 22 éve nem tette be a lábát a szülői házba, de 

most mégis a saját és testvérei segítségére siet. Ki 
is békülnek. További bonyodalmak merülnek fel, 
például Kisvicákné (Holper Silvia) áskálódik, de 
végül mégis sikerül kibékíteni a fiatalokat és így: 
minden jó, ha a vége jó.   
 A közönség jókat nevetett a szóvicceken, élve-
zettel hallgatta a dalokat, nótákat majd vastapssal 
köszönte meg a kiváló teljesítményt nyújtó szerep-
lőknek a nagyon jól sikerült előadást.  



Deák Ernő a Népcsoport  
Tanács élén 

 
2009. március 20-án zajlott Bécsben az Ausztriai 
Magyar Népcsoport Tanács választása. A testület 
mandátuma tavaly márciusban lejárt, de csak 
most került sor az új vezetőség és a tagok 
megválasztására. A döntés értelmében az eddig 
alelnökként tevékenykedő Deák Ernő vezeti a 
követekező négy évben a tanácsot. Helyettese 
Horváth Günther. A nyugalmazott történész, Deák 
szerint eddig “kicsit lassú, nehézkes” volt a tanács 
munkája, ezért dinamikusabb, gyorsabb és 
hatékonyabb munkát ígér. Deák Ernő szerint 
fontos, hogy legyen magyar iskolatörvény 
Bécsben is, továbbá a magyar oktatás 
helyzetének javítása és a magyar nyelvű 
médiumok szerepe és fejlesztése.    
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Nyelvi megmérettetés 
Eisenstadtban 

 

 2009. február 5-én ismét idegen nyelvi versenyre 
hívta a kismartoni Pedagógiai Főiskola a burgen-
landi fiatalokat. Immár 19. alkalommal került sor a 

felsőbb iskolák tanulóinak megmérettetésére azok-
ból az idegen nyelvekből, amelyeket az iskolákban 
tanítanak. Az idén nyolc nyelven mérték össze tu-
dásukat a résztvevők, köztük magyarul is. Újdon-
ság volt a helyszín, hiszen a versenyek történeté-
ben először került sor Kismartonban (Eisenstadt) a 
viadalra. Ebben az évben 19 tanuló indult magyar 
nyelvből két kategóriában. A magyart rövidebb ide-
je tanulók az A2-es, a hosszabb ideje tanulók a 
B2-es kategóriában versenyeztek.  
 A Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium ta-
nulói a B2-es kategóriában versenyeztek és szép 
eredményeket értek el. Első helyezett lett Wild 

Teresa, a 6. osztály tanulója, a harmadik helyet 
pedig az ötödikes Bauer Gerald érte el. A Bécsi 
Egyetem Finnugor Tanszékének különdíját Puhr 
Hannah, szintén az 5. osztály tanulója kapta. Gra-
tulálunk! 
 A helyezettek díjait mindkét csoportban a Gyáki 
Alapítvány szponzorálta.  
 A verseny valamennyi résztvevője könyvjutalom-
ban részesült, amelyet – az elmúlt évekhez hason-
lóan az idén is - a Burgenlandi Magyar Kultúregye-
sület ajándékozott a diákoknak.                

  

vasárnap, 2009. május 3-án  

14:00 órakor 

a Burgenlandi Magyar  

Kultúregyesület  

 

Fellép a Burgenlandi Magyar  

Kultúregyesület  alsóőri gyermek-

tánccsoportja és a felsőőri játékos 

gyermekóra résztvevői.  
 

A műsor után büfével várjuk Önöket.  

 

A BURGENLANDI MAGYAR  
KULTÚREGYESÜLET 

 

2009. május 6-án 19 órakor  
az egyesület székházában  
(Felsőőr, Wiener Str. 47)  

éves taggyűlést tart. 
 

Die Jahresversammlung des  
BURGENLÄNDISCH-UNGARISCHEN 

KULTURVEREINES  
findet  

am 6. Mai 2009, um 19 Uhr  
im Vereinslokal  

(Oberwart, Wiener Str. 47) statt. 
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Adj`Isten, Magyarok! 
2009. május 10. 13:05 h 

 
 

 
 

Servus-Zdravo-Szia-
Deltuha! 

 

   négynyelvű népcsoport adás 
 

2009. június 14. 13:05 h 

 

 

NYÁRI NYELVTANFOLYAM  
DIÁKOKNAK  

 

2009. aug. 31.- szept. 04. 
 

a BMKE székházában 
 

Jelentkezési határidő: 
 

2009. április 30. 
 

FERIENKURS  
FÜR SCHÜLER 

 

31. Aug.-04. Sept. 2009 
 

in den Räumlichkeiten des  
BUKV 

 

Anmeldeschluss: 
 

30. April 2009 

2009. április 23-án 
18:00 órakor 

 a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület 
székházában  

Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum, Kiskőrös             

Teleky Margarethe (nyugalmazott vallás  
oktató), a Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi  
Gimnázium diákjai és a BMKE énekköre  
dr. Villányi Eszter vezetésével 

 

TAVASZI KONCERT  
 

2009. május 16-án 

17:00 órakor 
 

a felsőőri  

Református Egyház dísztermében  
 

Közreműködnek:  
 

az Őrségi Fantázia zenei együttes  

és  

a Győri Nemzeti Színház énekesei  

 

-Önkéntes adomány- 

 

 

 

FRÜHLINGSKONZERT 
 

16. Mai 2009 

17:00 Uhr 
 

Reformierter Kirchengemeindesaal 

Oberwart 
 

Mitwirkende: 
 

das Ensemble Warter Fantasie 

und 

Sänger des Nationaltheaters Győr  

 

-Freie Spende- 

 

 


