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PANNON KONYHA SOROZAT 
 

2011. december 12-én már 43-ik alkalommal ren-

deztek a felsőőri Kontaktcentrumban karácsonyi 

pásztorjátékokat. A házigazda, a Felsőőri Katoli-

kus Magyarok Köre nevében Dowas Valéria kö-

szöntötte a közönséget, melynek soraiban az egy-

ház képviselői és közéleti személyiségek is helyet 

foglaltak. A műsort az alsóőri kórus nyitotta meg, 

majd Pál László püspöki vikárius mondott beszé-

det. A BMKE gyermekórájának résztvevői Dowas 

Katharina vezetésével daljátékkal „utaztak” Betle-

hembe. Az őrvidéki iskolásoknak pedig Juhász 

Viktória tanárnő tanított be egy bukovinai pásztor-

játékot, melyben közreműködött a BMKE dalköre 

is. Zongorán Villányi Eszter kísért. Őriszigetről 

Mesmer Enikő karácsonyi énekeket adott elő te-

kerőlanton. Vendégként a Gencsapáti Hagyo-

mányörző Néptáncegyüttes tagjai vasi betlehe-

mest és regölést mutattak be. 

A hagyományokhoz híven a Nagykarácsony écca-

kája című dal közös éneklésével ért véget a mű-

sor. 

 
 

A 2012-es évet az Őrségi Fantázia zenei együttes 

nyitotta meg immár hagyományos újévi gálakon-

certjével az őriszigeti községteremben. Mire fel-

csendült Strauss Denevér-nyitánya, már alig 

akadt üres szék a későn érkezők számára.  

A vendégzenészekkel kibővített zenekarban isme-

rős arcokat fedezhetett fel az őrvidéki közönség. 

Hérics Tímea, az együttes vezetője ismét hangu-

latos programot állított össze Johann Strauss, 

Kálmán Imre, Lehár Ferenc, Verdi és Huszka Je-

nő műveiből. Egymás után csendültek fel a jól is-

mert, szebbnél szebb dallamok. A két énekes pá-

ros (Zabrádi Annamária, Soskó András, Szeredy 

Krisztina, Derzsi György) vidám táncbetétekkel, 

néhol akrobatikus elemmel is ötvözte produkció-

ját. Jó adag humorral megfűszerezve a közönsé-

get is bevonták előadásukba. 

A záró darab elhangzása után a lelkes publikum  

háromszor követelt ráadást és végül felállva tap-

solva köszönték meg a nagyszerű előadást. Dr. 

Plank József, a kultúregyesület elnöke zárószava-

iban megígérte, hogy a jövőben is folytatódik e 

sikeres és nagyszerű szórakozást nyújtó rendez-

vény.  

 
 

2012. január 21-én immár 65. alkalommal rendez-

te meg a bécsi horvát központ a hagyományos 

horvát bált.  

Az idei rendezvény mottója „Ausztria - Magyaror-

szág - Horvátország” volt. A csajtai Štokavci tam-

bura- és táncegyüttes felkérésére a Virgonc Nép-

tánccsoport és az Őriszigeti Magyar Néptánc-

együttes is fellépett. A horvát és magyar táncosok  

a „Hej rozmaring!” című közös koreográfiával nyi-

tották meg a bált az előkelő „Kursalon Hübner” 

dísztermében. A tánc a burgenlandi farsangi szo-

kásra utal, miszerint a fiúk a lányos házakhoz 

mentek farsangkor és rózsával díszített rozma-

ringágakat gyűjtöttek.  

PÁSZTORJÁTÉK 

HORVÁT BÁL BÉCSBEN 

ÚJÉVI KONCERT 
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FARSANG 
 

„Jancsi bohóc a nevem, cintányér a tenyerem, 

orrom krumpli, szemem szén, szeretném, ha sze-

retnél!“ - Ezekkel a szavakkal hívta Jancsi bohóc, 

a játékos gyermekóra kabalája a gyermekeket az 

idei farsangi jelmezbálba.  

2012. február 3-án a felsőőri Burgenlandi Magyar 

Kultúregyesület nagytermébe 20 gyermek jött el 

szebbnél szebb jelmezben. Volt köztük királylány, 

cowboy, macska, tűzoltó, dominó, tündér és bo-

hóc. A vidám vonatozás után a fiúk és lányok Jan-

csi bohóccal táncoltak és énekeltek. „Járjunk tán-

cot, ripegőt, ropogót!“ és a „Hopp, Juliska, hopp, 

Mariska!“ voltak a közkedvelt dalok. „A macska és 

az egerek“ ügyességi játék után meglepetés kö-

vetkezett. Dowas Kati, a foglalkozás vezetője, egy 

óriási színes kendővel különböző játékokat taní-

tott a gyerekeknek.  

Végül nem maradhatott el a farsangi fánkevés 

sem, melyhez üdítőt kaptak a résztvevők. 

A Pedagógiai Főiskola 2012. február 9-én ren-

dezte Kismartonban a szakközépiskolák számára 

a 12. Idegen nyelvi Ki mit tud? (Sprachencontest) 

tartományi selejtezőjét. A magyarul tanuló diákok 

harmadszor vettek részt a versenyben. A Tech-

nológiai Központ épületében mérték össze tudá-

sukat a szakközépiskolások magyar, horvát, an-

gol, francia, olasz és spanyol nyelven.   

Magyar nyelvből 6 diák versenyzett egymással, 

mindegyikük idegen nyelvként tanulja a magyart. 

A tanulóknak különböző hétköznapi témákról, a 

családról, a családi kapcsolatokról szabadon kel-

lett  társalogniuk a zsűritagokkal, Kramer Gisela 

és Antal Béla pedagógusokkal.  

Első helyezést Krautgartner Christina, a felsőőri 

Kereskedelmi Szakközépiskola diákja ért el. A 

kategóriák első három helyezettje 2012. március 

20-én Linzben vesz részt az országos döntőben.  

 

IDEGENNYELVI KI MIT TUD? 

Fedezzük fel együtt Budapest nevezetességeit! 
 

a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület  

2 napos kirándulást szervez Budapestre 
 

Időpont: 2012. április 21-22. 
 

Jelentkezés és további információ a BMKE irodájában a 03352/38489-es telefonon. 

————————— 

Ausflug nach Budapest 
 

21-22. April 2012 
 

Anmeldung und weitere Information im Büro des BUKV (03352/38489). 

http://www.ph-burgenland.at/javasc
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DELEGÁCIÓ STRASBOURGBAN 

 

Az ausztriai népcsoportok képviselői Marjan Pipp, 

az Osztrák Népcsoportközpont (ÖVZ) elnöke ve-

zetésével 2012. február 15-16-án kétnapos láto-

gatást tettek Strasbourgban, ahol az Európai  Bi-

zottság előtt beszámoltak a népcsoporttörvény 

reformjával kapcsolatos problémákról. 

A tervek szerint márciusban lépne életbe Ausztri-

ában a módosított népcsoporttörvény, mely szö-

vegének kidolgozásánál nem vették figyelembe 

az ausztriai népcsoportok javaslatait, így azt mind 

a hat ausztriai autochton népcsoport (cseh, hor-

vát, magyar, roma, szlovák és szlovén) képviselő-

testülete határozottan elutasítja. Az ausztriai ma-

gyarok képviseletében Hofer József vett részt a 

különböző EU szervekkel és parlamenti képvise-

lőkkel folytatott tárgyalásokon.  

A képviselők nemzetközi szinten ígértek összefo-

gást és együttműködést. 

 

SEMJÉN ZSOLT BÉCSBEN 
 

Február 23-án az Europa-Club vendégeként, mint-

egy kétszáz fős hallgatóság előtt tartott előadást 

a kormány nemzetpolitikájáról Semjén Zsolt, a 

nemzetpolitikáért felelős magyar miniszterelnök-

helyettes a bécsi Collegium Hungaricum épületé-

ben. Semjén szerint a határon túli magyarság fel-

gyorsult asszimilációjának megállításához a ha-

gyományos támogatási formák nem elegendőek, 

„erősebb impulzusra” van szükség. Ez az állam-

polgárság megadása lenne, szavazati joggal 

együtt. Kihangsúlyozta: minden nemzet megismé-

telhetetlen érték, ha a magyarság eltűnne, az 

egyetemes emberiség lenne szegényebb.  

Az osztrák törvények jelenleg kizárják a kettős 

állampolgárságot, ez alól egyedi elbírálás alapján 

tesznek kivételt. Semjén Zsolt úgy vélte, hogy 

amint korábban Németország, előbb-utóbb Auszt-

ria is megváltoztatja a kettős állampolgársághoz 

való viszonyát.  

MAGYAR ÓVODÁK ÉVE 
 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága „2012 a 

külhoni magyar óvodák éve” mottóval hirdetett 

programsorozatot, melynek célja a határon túli 

magyar óvodák népszerűsítése.  

Répás Zsuzsanna államtitkár kihangsúlyozta, 

hogy az oktatási intézmények tudnak a legtöbbet 

tenni annak érdekében, hogy a felnövekvő gene-

rációk a magyar közösségek aktív részévé válja-

nak. A nemzeti hagyományok megismertetése 

érdekében szeretnék az ismert, magyar óvodape-

dagógiai módszereket átadni, valamint különböző 

programokat indítanak, melyek a szülők számára 

is vonzóvá teszi a magyar óvodákat. Ennek kere-

tében ellátogatnak a külhoni régiókba, ahol a 

módszereket ismert pedagógusokkal, népzené-

szekkel mutatják be. Ezek mellett olyan cselekvé-

si terveket dolgoznak ki, melyek a külhoni magyar 

óvodák fejlődését segítik. Támogatásukra 100 

millió forintot különítettek el a Bethlen Gábor 

Alapból.  

 

SPRACHFERIENLAGER  

AM PLATTENSEE 

in Balatonalmádi  
 

10.-19. Juli 2012 (10 Tage)

Teilnahmegebühr: € 230,- /Kind 

 

Anmeldungsformulare  
im Vereinsbüro oder auf der Homepage  

www.bukv.at 

 
BALATONI NYELVTÁBOR 

Balatonalmádiban 
 

2012. július 10-19. (10 nap) 

Részvételi díj: € 230,- /diák 

 

Jelentkezési lap  
a BMKE irodájában vagy a honlapon 

www.bukv.at 



 
 

Österreichische Post AG 

Info.Mail Entgelt bezahlt 
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Adj’ Isten magyarok! 

magyar nyelvű magazinműsor 

2012. március 11.  
13:05 óra, ORF 2 

 

Servus - Zdravo - Szia - Deltuha! 

négynyelvű népcsoportadás 

2012. április 8. 
13:05 óra, ORF 2 

 

 
 

 

Szigligeti Ede 

 A CSIKÓS 

vígjáték 

 a Felsőőri Református Ifjúsági Olvasókör előadása 
  

2012. március 17-én, szombaton 19 órakor  

2012. március 18-án, vasárnap 15 órakor 

2012. március 24-én, szombaton 19 órakor  

2012. március 25-én, vasárnap 17 órakor 
  

a felsőőri Református Egyház dísztermében 
  

Színpadra alkalmazta: dr. Gyenge Imre (1992) 
Rendezte: Mag. Gúthy László 

  

Szereposztás: 
   

 Karvasiné...…...Gangoly Eva-Maria  Astolf………………Gangoly Sándor   
 Bence………………..Miklos Helmut    Szárnyai, táblabíró…………………

Torkosi  jegyző…...ifj.Oswald János           Reichstätter Harald  
 Bálint, jobbágy………...Gaal Mihály  Parasztasszony…..Winkler Erzsébet 
 Rózsi, a lánya…….Istvanits Kerstin  Főbíró………………Dr. Gyenge Imre 
 Bandi, csikósbojtár…….Muth Lajos  Szobalány…………….Artner Isabella 
 Labdacsné..Schößwendter Gerlinde  Hajdú…………………….Bács Lóránt 
 Villás…………………….Imre János  Első asszony…………...Tölly Juliska 
 Második asszony…Wachter Sandra  Csaplárosné…………..Beham Judith 
 Cigány……………….Artner Dietmar  Komornyik……..Schuster Hansgeorg

                      
Helyárak: € 6,- és € 7,- 

Jegyek elővételben a Raiffeisenbezirksbankban kaphatók. 

 

Der Burgenländisch-Ungarische Kulturverein bietet  
ab Mitte März 2012 einen 

 

UNGARISCHKURS  
für Kindergartenkinder 

 

Anmeldungen: im Büro des BUKV  
 
 

A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület kínálata 
 2012 március közepétől: 

 

MAGYAR TANFOLYAM óvodásoknak 
 

Jelentkezés: a BMKE irodájában 

PANNON KULINÁRIS 

SOROZAT 
 

Pannonische Kulinarik-Reihe 
 

Tavaszi gyógy- és fűszer-

növények / 
Frühlingskräuter 

 

2012. április 17., 17 óra 
 

Unterwart / Alsóőr, Clubhaus  
 

Részvételi díj / Teilnahmegebühr: € 4,- 


