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 Petőfi Sándor halálának 160. évfordulója alkalmá-
ból a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület 2009. ápri-
lis 23-án székházában előadással egybekötött kiál-

lításmegnyitót rende-
zett, amely teltházat 
vonzott. A vendégeket 
Plank József, az egye-
sület elnöke köszön-
tötte. Az ünnepi ren-
dezvényt a kultúre-
gyesület énekköre 
megzenésített Petőfi 
versekkel nyitotta 
meg, zongorán kísért 
Villányi Eszter kórus-

vezető. Teleky Margarete nyugalmazott vallásoktató 
előadásában bemutatta és méltatta Petőfi életét és 
munkásságát. Beszédét a Kétnyelvű Szövetségi 

Gimnázium tanulóinak (Perei Kitty, Perei Elvira, Pék 
Zsófia és Oláh István) szavalatai színesítették. Az 
irodalmi est első részét az énekkör produkciója zárta. 
A megemlékezés a Petőfi emlékkiállítás megnyitójá-
val folytatódott. A gazdag anyagot a Kiskőrösi Petőfi  

 
 

Szülőház és Emlékmúzeum bocsátotta a kultúregye-
sület rendelkezésére. Kispálné Luca Ilona, a múze-
um igazgatónője egyenként mutatta be a kiállítási 
tárgyakat. A kultúregyesület termeit antik és kortárs 
festmények, grafikák, rézkarcok, fa és bronz kis-
plasztikák, Petőfi életéről szóló ezüst és bronz érem-
sorozatok díszítették. A látogatók megtekinthettek 

még külön-
böző korok-
ból szárma-
zó Petőfi 
összes köte-
teket, az író-
ról készült 
összefoglaló   
munkákat és 
Petőfi ver-
seinek első 
német fordí-
tását. 

 Az est hátralevő része gazdagon terített büfé mel-
lett, kellemes hangulatú beszélgetéssel folytatódott. 

Petőfi Sándor emlékest 
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 Májusban ország-világ szerte köszöntik az édes-
anyákat. Ezt tették a BMKE játékos gyermekórájának 
és gyermektánccsoportjának tagjai is. A gyermekek 
és csoportvezetőik, Dowas Katharina és Seper 

Marianne, műsoros délutánra hívták meg 2009. má-
jus 3-án az édesanyákat és a nagymamákat a kultú-
regyesület székházába. Zsótér Iris elnökhelyettes 

asszony köszöntőjében kiemelte, hogy mennyire fon-
tos a magyar nyelv és kultúra ápolása és továbbadá- 

 
 
 

sa. Ennek szép példáját mutatták meg a gyerekek az 
ünnepség keretében. A gyermekóra résztvevői és a 
tánccsoport tagjai egymást váltogatva léptek fel, és 
népviseletbe öltözve adtak tanúbizonyságot tudásuk-
ról. Dowas Kati csoportjai a 2. félévben tanultakat 
adták elő, pl. a tavasztündérről szóló játékot és a 
nyuszi éneket. Az alsóőri fiúk és lányok többek között 

vasi és somogyi ugrós táncokat mutattak be. Közben a 
csoportvezetők röviden tájékoztatták a szülőket a cso- 
portok munkájáról 
és kommentálták 
is az egyes mű-
sorszámokat.  
 Az ünnepség 
fénypontja volt, 
amikor a gyere-
kek, az együtt el-
szavalt anyák na-
pi vers után, egy 
szál rózsával fel-
köszöntötték az 
édesanyákat. Vi-
dám hangulatú beszélgetéssel csengett ki a délután.  

Anyáknapi ünnepség a kultúregyesületben 

A burgenlandi népcsoportokról 
 
 2009. május 24-26. között salzburgi egyetemisták 
látogatták meg Felsőőrt és környékét, azzal a céllal, 
hogy felmérjék a Dél-Burgenlandban élő népcsopor-
tok helyzetét. 4 fős csoportokban találkoztak a ma-
gyar, a horvát és a roma kisebbség képviselőivel. Ér-
deklődtek a magyar nyelv használatának intenzitásá-
ról, a két– ill. többnyelvűségről, a kulturális életről, a 
hagyományok ápolásáról és az identitás kérdéséről. 
 Az egyetemisták több helyen jártak, voltak a Kétnyel-
vű Szövetségi Gimnáziumban, a felsőőri óvodában, Al-
sóőrben és találkoztak a Burgenlandi Magyar Kultúre-
gyesület tagjaival is. A háromnapos felmérés eredmé-
nyét tudományos munkában jelentetik majd meg. 

Magyarul az interneten 
 

 A Miniszterelnöki Hivatalnak és a Balassi Bálint In-
tézetnek  köszönhetően e-Magyarul elnevezéssel új 
weboldal (nemzetpolitika.gov.hu/emagyarul) található 
az interneten, amely a magyar nyelv önálló gyakorlá-
sához nyújt segítséget. A sokoldalú koncepciónak 
köszönhetően a hagyományostól eltérő módon gya-
korolható a kiejtés, a nyelvtan, a szövegértés. A szi-
tuációs gyakorlatok az élet különböző területeire invi-
tálnak. A memory és dominó játékos formában segíti 
a szókincsfejlesztést, de a feladatokon keresztül a 
magyar kultúráról is képet kap az érdeklődő. 
 Emellett tíznyelvű szótár áll a weboldal látogatóinak 
rendelkezésére. 
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 A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület tavaszi 
koncertre invitálta a zenekedvelőket 2009. május 16-

án. A Felsőőri Re-
formátus Egyházterem- 
ben intézetünk zenei 
együttese, az Őrségi 
Fantázia hangverse-
nyezett. Vendégzené-
szek közreműködésével 
11 tagú szalonzenekar 
szórakoztatta a hallgató-
ságot. 
 A műsor során is-
mert és közkedvelt 
melódiák csendültek 
fel Lehár Ferenc, Kál-
mán Imre és Victor 
Jacobi műveiből, de 
Johann Strauss ke-
ringők és Kacsóh Pong-
rác daljátéka, a János 
vitéz dallamai is meg-
szólaltak. A közönség 

örömmel hallgatta a Csárdáskirálynő, A Víg özvegy, a 
Marica grófnő, A mosoly országa operettek betétdalait 
és bekapcsolódott az éneklésbe is. 
 Az Őrségi Fantázia vendége volt a zongoraművész- 
műsorvezető Kaposi Gergely, valamint a Győri Nem- 

 
 

 

zeti Színház éne-
kesei: Magyar  Szil-
via, Magyar Gab-
riella, Pörneczi At-
tila és Soskó And-
rás.  
 A szünetben és 
az előadás után az 
Őriszigeti Tűzoltó-
ság gondoskodott 
enni- és innivalóról. 
A zenészeknek és 
az énekeseknek a  
Burgenlandi Magyar 
Kultúregyesület nevében Gaal Helmut vezetőségi tag 
köszönte meg a szép estét. A közönség jó kedvvel, 
dalolva ment haza a sikeres koncert után.  

Tavaszi koncert az Őrségi Fantáziával 

 
 
 A BMKE felnőtt és gyermek tánccsoportjai számos rendezvényen léptek fel az elmúlt hónapokban.  
 Április 11-én az alsóőri Virgonc Néptánccsoport várta a kicsiket és nagyokat az immár hagyományos tojás-
írásra az Öreg Iskolába. 
 Április 25-én, a Táncművészet Világnapján Bábolna vendége volt az Őriszigeti Magyar Néptáncegyüttes és 
a Virgonc Néptánccsoport. A helybeli Rojtos együttes zenélt mind a vendég mind a hazai táncosoknak. 
 Május 3-án az egyesület székházában rendezett anyák napi ünnepségen az alsóőri gyermek tánccsoport 
tagjai örvendeztették meg szüleiket fellépésükkel. 
 Május 17-én jótékonysági koncertet szervezett a Rotary Club (Oberwart-Hartberg) Nagyszentmihályon 
(Großpetersdorf) a felsőőri és a nagyszentmihályi zeneiskolák javára. A rendezvényen felléptek mindkét ze-
neiskola diákjai valamint a BMKE két felnőtt tánccsoportja. 
 Népek ünnepére került sor május 24-én Pöszönyön (Badersdorf). Az indiai, afrikai és burgenlandi kultúrák 
találkozóján majd pünkösdhétfőn a locsmándi (Lutzmannsburg) faluünnepen az őriszigetiek képviselték a ma-
gyar népcsoportot. Legközelebb június 26-27-én lépnek fel a tánccsoportok Bécsben a táncház találkozón. 
Szeretettel várnak minden érdeklődőt.  

A tánccsoportok munkájáról  
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Adj`Isten, Magyarok! 
2009. július 12. 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 
 
 

 
FERIENKURS  

FÜR SCHÜLER 
 

31. Aug.-04. Sept. 2009 
 

in den Räumlichkeiten des  
BUKV 

 

Tanítási segédeszközök a könyvtárban 
 

 A BMKE könyvtára a 
szépirodalmi, a történelmi, 
a politikai, a szociológia 
és egyéb témájú köny-
vek mellett a Burgen-
landban magyar nyelvet 
oktató pedagógusok 
számára tanítási segéd-
eszközök kölcsönzését 
is kínálja.  
 2009-ben a magyaror-
szági Szülőföld Alap Iro-
da pályázatán elnyert 
összegből új tanítási segédeszközök beszerzésére nyílt lehetőség. Az 
egyesület könyvtára sok és sokféle segédanyaggal  bővült, amelyek az 
iroda nyitvatartási ideje alatt megtekinthetők (hétfő-csütörtök: 8-16 óra, 

péntek 8-14 óra). A rendelkezésre álló vala-
mennyi segédeszköz prezentációjára 2009. 
szeptember 11-én délután a 2009/2010-es tan-
év első pedagógus fórumának keretében kerül 
sor az egyesület székházában.  
 A könyvek, DVD-k, CD-k és egyéb segéd-
letek listája a teljesség igénye  nélkül: 
 

- tankönyvek a magyar nyelv tanításához 
 
 

- szépirodalmi alkotások, kötelező olvasmányok 
 

- könyvek, lexikonok, biográfiák az irodalom, tör-   
  ténelem és a zene tanításához 
 

- néprajzi témájú és ország ismereti könyvek 
 

- füzetek, kártyák, faliképek az ABC tanításhoz 
 

- anyanyelvi falitáblák a szófajokhoz, a helyesírás gyakorláshoz 
 

- feladatlapok olvasás, helyesírás gyakorláshoz, szövegértéshez 
 

- térképek 
 

- egy- és kétnyelvű szótárak (idegen szavak szótára, helyesírási szótár, 
  Magyar közmondások és szólások, kulturális és jogi szótár, stb.) 
 

- társasjátékok a szókincs fejlesztéséhez, ország ismerethez 


