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FARSANG 
 

2011. március 4-én Dowas Katalin, a játékos ma-
gyar gyermekóra keretében vidám farsangi mulat-
ságot szervezett.  
A felsőőri BMKE nagytermébe szebbnél szebb 
jelmezbe öltözött gyermek érkezett. Volt köztük 
királylány, udvarhölgy, kalóz, boszorkány, csont-
váz, rendőr, macska, és a többi.  

A vezető óvónő színes programmal várta őket. Az 
álarcosbál felvonulással kezdődött, azután pedig 
„pergő-forgó, libegő-lobogó” táncokat jártak. Az 
egér-macska játék és a kukacfeltekerés sem 
maradhatott ki a délutáni vígalomból. A gyerme-
kek nagyon élvezték az újságpapírból készült 
hógolyócsatát. A több mint 30 résztvevő jutalmul 
fánkot kapott. De volt üdítőital és a szülők által 
készített sütemény is. A mulatság a papírkígyók-
kal és lufikkal díszített teremben szabad tánccal 
ért véget. Mindenki nagyon élvezte a farsangi 
délutánt, a fénykép is elárulja a fantasztikus 
hangulatot. 

FİZİTANFOLYAM 
 

Március 16-án az alsóőri klubház adott otthont a 
BMKE új rendezvényének, a Pannon kulináris 
sorozat első állomásának. A főzőtanfolyamon az 
Őrividék egyik jellegzetes ételének, a savanyú-
káposztának egyfajta elkészítési módját ismer-
hették meg a résztvevők. 
A főszakács, Holper Susanne nagymamáink 
feledésbe merült receptje alapján ízletes káposz-
talevest varázsolt az asztalra, desszertként pedig 
somlói galuskát tálalt fel. A termet elárasztó illat 
mindenkinek meghozta az étvágyát. A receptek 
kiosztása és a feltett kérdések megválaszolása 
után fogyasztották el a vacsorát, melyhez fehér 
bort kínáltak.  
2011. május 20-án a sorozat következő rendezvé-
nyén bor- és sajtkóstoló lesz a Burgenlandi Ma-
gyar Kultúregyesület felsőőri otthonában, amelyre 
minden érdeklődőt sok szeretettel várunk! 

GYERMEKÚJSÁG 
Először vehették kézbe az iskolások a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület 
legújabb kiadványát a minimulti magyarul című gyermekújságot. 
A lap eredetije 2006 óta a Burgenlandi Horvátok Népfőiskolája gondo-
zásában „moj novi minimulti“ néven horvátul jelenik meg, szerkesztői általá-
nos iskolai pedagógusok. A magyar változat tartalmáért a Burgenlandi Ma-
gyar Kultúregyesület a felelős, a fordítási munkákat Tóth Mária, a Felsőpulyai 
Áltanános Iskola kétnyelvű tanára végzi.   
A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület legújabb újságjával a tartományunk-
ban magyar nyelvet tanuló kisiskolásokat kívánja megszólítani, a pedagógu-
sok számára pedig tananyag-kiegészítő segédletet kínál. 
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LISZT FERENC,  
a magyar kultúra mecénása 

 

A zongoraművész, karmester, zeneszerző és pro-
fesszor Liszt Ferenc magyarországi alkotótevé-
kenységén keresztül került bemutatásra a nagy 
virtuóz életműve, 2011. március 28-án a BMKE 
nagytermében. A közreműködők és az egybegyűl-
tek aktív részvételével Liszt eredeti és átírt dalmű-
vei csendültek fel. A kultúregyesület színjátszókö-
rének három tagja Liszt idézeteket olvasott fel, de 
elhangzott Vörösmarty Mihály Liszt Ferenchez 
című költeménye is. 

„ D a művészet valójában szent hatalom, amely 
jótevő hatást gyakorol az emberiségre“ - vallotta 
és tette Liszt Ferenc egész életében, nemcsak 
Magyarország, de Európa javára is. A pesti 1838-
as árvíz döbbentette rá magyar identitására. Ettől 
kezdve mecénásként támogatta valamennyi fon-
tos zenei intézmény magyarországi alapítását, 
tanította ingyen zongorista tanítványait. 
A zenés és képekkel illusztrált előadást írta és a 
közreműködőket irányította dr. Villányi Eszter. 
Az előadás bevezetője volt a 2011-es Liszt jubi-
leumi évnek, mely budapesti kirándulással, őszi 
kiállítással és koncerttel folytatódik a BMKE szer-
vezésében. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚJ MAGYAR NAGYKÖVET  
 

Szalay-Bobrovniczky Vince 2010. december 9-én 
átadta megbízólevelét Heinz Fischer osztrák 
államfőnek, ezzel hivatalosan is megkezdte 
feladatainak ellátását a Magyar Köztársaság 
rendkívüli és meghatalmazott  bécsi nagyköve-
teként. A diplomata 1972. január 3-án született 
Budapesten, nős, 
három gyermekes 
családapa. Kine-
vezése előtt a ma-
gyar Külügymi-
nisztérium I. Euró-
pai Főosztályának 
volt a vezetője. 

 

İRISZIGETI FALFESTMÉNYEK 
 
Március 26-án Pap Gábor művészettörténész 
teltház előtt tartott előadást az őriszigeti evan-
gélikus gyülekezeti teremben a „régi” templom 
falfestményeiről. A diafilmes bemutató után az 
érdeklődők meg is tekinthették a középkori épület 
figurális festményeit. Ezeket a 60-as évek elején a 
felújítási munkálatok során fedezték fel és a 80-as 
években sikeresen restaurálták. Pap Gábor éve-
kig dolgozott Bálintfy Péter restaurátorral együtt 
az őriszigeti falképek jelentésének megfejtésén. A 
világon egyedülálló műkincsek teljes körű értel-
mezése máig várat magára.  
A Szent László templom legrégibb része, az 
apszis, valószínűleg már régen állt, mikor 1386-
ban először említik az épületet, a templomhajó 
viszont 16. századi. Építésekor ügyeltek rá, hogy 
a kör alakú homlokzati ablakon érkező fénypász-
ma végigkísérje a nap során ezeket a festett ala-
kokat. Érdekesség, hogy a 18. századi oltárképen 
Mária zsinóros magyar ruhát visel.  83. ÉLETÉVÉBEN, 2011. MÁRCIUS 14-ÉN 

 
ELHUNYT MAJOR PÁL, 

 
a burgenlandi magyarság odaadó vezetője és 
összetartója, a Magyar Népcsoporttanács és a 
Burgenlandi Magyar Kultúregyesület egykori 
tagja. Fájó szívvel búcsúzunk Pali bácsitól, aki 
egész életén keresztül szívén viselte a burgen-
landi magyarság sorsát. Köszönet érte!  
               Emlékét örökre megőrizzük! 
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KIRÁNDULÁS 
  

A tavalyi pécsi kirándulás sikere után a BMKE 
ezúttal Magyarország fővárosába, Budapestre 
szervezett egy háromnapos utat. Dr. Villányi 
Eszter, a Felsőőri Kétnyelvű Gimnázium pedagó-
gusa és Cseri Tivadar, a kultúregyesület munka-
társa kísérte a csoportot. 
Mivel idén Liszt Ferenc 200. születésének évfor-
dulóját ünnepeljük, a programok összeállításánál  
a művész életének megismerése volt a fő szem-
pont.  

Április 8-án indultak útra a többnapos kirándulás 
résztvevői. Budapesten először a Magyar Állami 
Operaházban Erkel Ferenc Bánk bán című 
darabját nézték meg. Másnap az Országházban 

megcsodálták a Szent Koronát és a koronázási 
jelvényeket is. Ezután ellátogattak Liszt Ferenc 
egykori pesti otthonába, ahol a zongoraművész 
1881-től 1886-ig lakott. A múzeummá alakított 
lakásban a mester eredeti hangszereit, bútorait, 
könyv- és kottatárát, valamint személyes tárgyait 
állították ki. Villányi Eszter meg is szólaltatta Liszt 
némely hangszerét, mire a csoport tagjai éneklés-
be kezdtek, így jó hangulat kerekedett az amúgy 
csendes kis múzeum termeiben.  
A Budai várból letekintve a budapesti naplemente  
gyönyürű látványt nyújtott: a kivilágított Lánchíd, a 
Parlament épülete és a Duna vízében csillogó 
fények minden bizonnyal felejthetetlen emléket 
jelentenek. 
Vasárnap délelőtt a kirándulók a Nemzeti Galéri-
ában Bencúr Gyula és Csontváry Kosztka Tivadar 
festményeit láthatták. A kiállítás különlegessége 
volt Munkácsy Mihály Krisztus trilógiája és az 
1886-ban készült Liszt Ferenc arcképe, amelyet 
Munkácsy nem sokkal a zongoraművész halála 
előtt készített.  
Útban hazafelé betértek Celldömölkre, ahol az 
alpolgármester asszony szívélyes fogadtatásban 
részesítette a csoportot. Megtekintették a helyi 
gyógyfürdőt, az önkormányzati hivatalt és a temp-
lomot, amely a máriacelli kegytemplom mása.  
Vidám hangulatban és rengeteg élménnyel tértek 
haza a kirándulás résztvevői. 

MEGHÍVÓ 
a 

 

„Játékos tanulás – Spielerisches Lernen“ 
kétnyelvű oktatási kézikönyv bemutatójára 

 

 2011. május 10. 
18:30 óra 

  

Burgenlandi Népdalközpont 

Felsőlövő, Hauptstraße 25. 
  

Kiállítás a Hianz Egyesületben: 

Pats József és a SKICC-csoport 

művei 

(a könyv illusztrátorai) 

 

Büfé 

EINLADUNG 
zur 

 

Präsentation der zweisprachigen Arbeitsmappe 

„Játékos tanulás – Spielerisches Lernen“ 

   

10. Mai 2011 
 18:30 Uhr 

  

Burgenländisches Volksliedwerk 

Hauptstraße 25, Oberschützen 

 
Ausstellung im Hianzenverein: 

Kunstwerke von József Pats 

und der Gruppe SKICC 

(Illustratoren des Lehrbuches) 

 

Anschließend Buffet 



EURÓPA NAP 
2011. május 8., vasárnap 
„TERMÉSZETESEN EGYÜTT!” 

 

Felsőőr / Alsóőr 

10:45 óra - Alsóőr, Öreg Iskola: 
Dr. Galambos Ferenc Iréneusz mellszobrának felavatása  

Iréneusz atya életét bemutató fényképkiállítás 

               14:30 óra - Európa napi felvonulás Felsőőr főutcáján: Városháza → Városi Park 

               Felsőőr Város Fúvószenekara, Nádasdy-huszárok, lovaskocsik, néptáncosok,    

                       művészeti csoportok, lakosság 

15 órától -  Városi Park Felsőőr 
A nézőtér és a színpad sátorral fedett! 

 
 

Österreichische Post AG 

Info.Mail Entgelt bezahlt 
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A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület és  
a Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium 

 diákszínpada  
 

bemutatja a 
 

Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról  
c. musical felújított változatát 

 
 
 

   2011. május 25-én, 18 órakor 
 

a felsőőri Református Gyülekezet termében 
 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
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Das Vereinsnachrichtenblatt wird aus 
den Mitteln der Volksgruppenförderung 
des Bundeskanzleramtes finanziert. 

♦ Óvodás csoport  - BMKE  

♦ Kötélugró Klub Szombathely 

♦ Rope Skipping Verein Oberwart 

♦ Liszt-paródia - BMKE színjátszóköre 

♦ Rák Béla (Artisjus-díj 2007) gitárművész 

♦ Hans Samer Band (roma zenekar) 

♦ Tamburizza Orchester und Chor Schandorf 

♦ Őriszigeti Magyar Néptáncegyüttes és a 

   Virgonc Néptánccsoport kísér: Boglya zenekar 

♦ Kinder Tanz-und Schauspielgruppe (Kracher Niki) 

19 órától -  OPERETTGÁLA  
az Őrségi Fantázia zenei együttessel 

��� 

♦ Gyermeksátor: anyák napi ajándékkészítés, ugrálóvár 

♦ Európa napi óriástorta  

♦ „Egy darab a paradicsomból” termékbemutató, árusítás 

♦ Gasztronómia: Stadtwirt Oberwart 


