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 Vidám gyermekzsivaj töltötte meg a Burgenlandi 

Magyar Kultúregyesület épületét 2013. március 1-

jén. Ezen a napon került sor a Kramer Gisela óvo-

dapedagógus és Karal Viola zenepedagógus 

szerzőpáros által elkészített, a BMKE gondozásá-

ban megjelent új, háromnyelvű daloskönyv felső-

őri bemutatójára.  

     A könyvbemutatót Zsótér Iris és Kramer Gisela 

bevezető szavai nyitották meg, minek során a 

szép számmal megjelent érdeklődő a mű keletke-

zési körülményeiről hallhatott. Sajnos a zeneszer-

ző nem tudott személyesen megjelenni, így az 

elhangzott dalok zenei kísérete CD-ről valósult 

meg. A 20 vadonatúj művet tartalmazó, három-

nyelvű (magyar, német és horvát) daloskönyvből 

az alsóőri óvodások és népiskolások adtak ízelítőt 

magyar nyelven. A 4-5 éves apróságok és a 9-10 

éves „nagyok” együtt készültek fel a produkcióra. 

A dalokat Gaal Zita és Schlaffer Michaela óvónők 

valamint Marton Gabriella tanítónő gyakorolták be 

velük. Az izgatott szülők és érdeklődő pedagógu-

sok mellett a könyvbemutatót megtisztelte jelenlé-

tével felesége kíséretében Horvath Josef alsóőri 

polgármester és Baliko Lajos, a magyar nyelvok-

tatásért felelős tartományi iskolatanács szakfelü-

gyelője is. A műsor során elhangzott, vidám han-

gulatú dalok többsége már a tavaszt idézte. A kö-

zönség hallhatott például a szerencsét hozó hét-

pettyes katicabogárról, a várva várt tavaszi                                                                                                                                                                            

napsugárról illetve a húsvéti nyuszi várásról is egy-

egy dalt.  

A színes ruhákba öltözött  kis előadók nemcsak 

elénekelték, hanem el is játszották a dalokat. 

  A könyvbemutató végén a BMKE könyvajándék-

kal kedveskedett a fellépőknek, a nagy izgalom 

után pedig finom harapnivaló és frissítő is várt rá-

juk. A hangulatos rendezvényen remélhetőleg 

minden vendég jól érezte magát és az előadás-

nak sikerült a könyv jó hírének terjesztéséhez 

hozzájárulni. 

     

 A felsőőri bemutatót megelőzően 2013. február 

24-én a szabadbárándi kultúrházban a „Burgen-

land singt” projekt keretében került sor a prezen-

tációra. A színpadon több, mint 40 gyermek dalolt 

együtt magyar, horvát és német nyelven. A KUGA 

gyermekkórusát és a locsmándi  népiskola diákjait 

maga a zeneszerző, Karal Viola kísérte zongorán. 

A magyar nyelven éneklő tanulókat Lauschmann 

Veronika tanárnő készítette fel.  

 A Vidám dalok - Fröhliche Lieder - Vesele jačke című 

kiadvány a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület-

nél és az alsóőri UMIZ-nál kapható 20,- euróért. 

Marton Gabriella 
Kéttannyelvű Népiskola, Alsóőr 

VIDÁM DALOK - FRÖHLICHE LIEDER - VESELE JAČKE 
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KRÉMEK ÉS KENŐCSÖK   

 A Pannon kulináris sorozat idei első rendezvé-

nyére 2013. február 19-én mintegy negyvenen 

voltak kíváncsiak. Binder Grete előadó gyógynö-

vényekkel és edényekkel felszerelkezve érkezett 

az alsóőri klubházba. Ezúttal gyógyító krémek és 

kenőcsök előállítására tanította a résztvevőket. 

Készült árnikakrém, bodzavirágkrém és körömvi-

rágkenőcs is. Elárulta azt is, mi a különbség a 

krém és a  kenőcs között, hogy mi a legjobb a csí-

pős hideg ellen és, hogy a saját készítésű krémek 

akár tíz évig is elállnak.  

 Míg a krémek megszilárdultak, Binder Grete egy 

kis kóstolóval kedveskedett hűséges publikumá-

nak: diós kenyeret, olivás kenyeret, körömvirágos 

pástétomot, virágszirom pástétomot, levendula-

bort és muskátli limonádét kínált fel.  

 

PANNONICA 

 A Pannon régió termékeit bemutató és árusító 

üzlet nyílt 2013. februárjában Kismartonban, a 

Dóm téren. Gazdag választékkal várják az idelá-

togatókat: házi rétesek, lekvárok, befőttek, sajtok, 

gyümölcslevek, borok, pálinkafélék, tea- és kávé-

különlegességek, tésztafélék, könyvek, ajándék-

tárgyak kaphatók. Festményekre, karikatúrákra, 

karton design-bútorokra és festett üvegekre ren-

delést is vesznek fel.  

Az üzletet a Pannon Kapcsolatokat Támogató 

Egyesület tartja fenn, melynek alapítója és elnöke 

Ciorba Melinda. Az ő kezdeményezésére rendez-

ték meg az elmúlt években Kismarton város 

együttműködésével a Magyar napokat, ahol a 

vártnál is nagyobb érdeklődés mutatkozott a ma-

gyar termékek iránt. A Pannonica azonban nem-

csak a kézművesek, vállalkozók és szolgáltatók 

számára biztosít kiállítási és árusítási lehetőséget, 

hanem a nyelvgyakorlásra is: mindenkit szeretet-

tel várnak egy kis társalgásra, akár magyarul, 

akár németül szeretne tanulni. Az egyesület rend-

szeresen szervez családi programokat, tanfolya-

mokat és határon átnyúló projekteket. 

STEFAN LÁSZLÓ DÍJ 

 A kismartoni egyházmegye első püspöke, Ste-

fan László születésének 100-ik évfordulójára 

szimpóziumot és könyvbemutatót tartottak 2013. 

február 23-án Kismartonban.  

A megemlékezést követően került sor a Stefan 

László díj átadására, melyet az idén az őriszigeti 

gyökerekkel rendelkező Teleky Matthias Béla 

kapta „A reformáció hatása a három részre sza-

kadt Magyar Királyságra - különösen a nyugat-

magyarországi Batthyány és Nádasdy nemesi 

családokat tekintve” című diplomamunkájáért. 

 

SZÍNHÁZ 

 2013. március 16-án fergeteges színházi elő-

adásra került sor a felsőőri református egyház 

dísztermében. A házigazda, a Felsőőri Reformá-

tus Olvasókör Molnár Ferenc Doktor úr című bo-

hózatát vitte színpadra három felvonásban. A kö-

zönséget - melynek soraiban az egyház képvise-

lői és közéleti személyiségek is helyet kaptak - a 

darab rendezője, Gúthy László református tiszte-

letes köszöntötte. 

A fordulatokban és humorban gazdag mű alapo-

san próbára tette a nézők nevető arcizmait. A 

hangulat akkor hágott a tetőfokára, amikor a szín-

társulat tagjai időnként megakadtak a szövegben   

és rögtönözniük kellett a jelenet sikeres folytatása 

érdekében...  

Az egyes karakterek jól megformáltak és kellően 

kidolgozottak voltak. Minden szereplő otthonosan 

mozgott a színpadon és valóban át tudta élni az 

életből vett, olykor nehéz, csavaros helyzeteket. 

Ennek köszönhetően az adott kor szellemisége és 

társadalomra vonatkozó kritikája is jól érzékelhe-

tővé vált. A koreográfia az író korának jegyeit vi-

selte magán és így még inkább magával ragadta 

a közönséget.  

 A színdarab - a szereplők bevonulása után - a 

hagyományokhoz híven az Őrvidéken jól ismert 

„Bezárjuk a mulatságot” című dal éneklésével ért 

véget.  

 Juhász Viktória 
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MAGYAR NÉPTÁNCOKTATÁS 

 A népi kultúrát támogató „Mit allen Sinnen” el-

nevezésű Ausztria-szerte alkalmazott iskolai 

program keretében az őriszigeti és a vörösvári 

népiskolában valamint a vörösvári óvodában a 

magyar néptánccal ismerkednek a gyermekek. 

Zsótér Iris és Seper Mariann tanárnők már évek 

óta vezetik a foglalkozásokat, ahol a diákokkal a 

magyar néptánc alaplépéseit gyakorolják, mozgá-

sos körjátékokat, ritmusgyakorlatokat végeznek, 

és közben sok népzenét is hallgatnak. A projektet 

az Oktatási Minisztérium a tartományokban mű-

ködő Népdalközpontokon (Volksliedwerk) keresz-

tül finanszírozza. 

 
TOJÁSÍRÁS GYERMEKEKNEK 

 Az alsóőri népszokások megőrzésére is nagy 

figyelmet fordít a Burgenlandi Magyar Kultúregye-

sület. Virgonc Néptánccsoportjának felnőtt tagjai 

már 10-ik alkalommal hívták meg 2013. március 

30-án a település apraja-nagyját a hagyományos 

tojásírásra. A rossz idő dacára is kb. 25 gyerek 

érkezett az Öreg Iskolába, ahol aztán több, mint 

120 tojást sikerült „kihímezni”.  

A hideg főtt tojásra meleg viasszal mintákat raj-

zolnak, majd a festékbe mártják és végül a viaszt 

gyertya fölött leolvasztják a tojásról.   

Az évforduló örömére a gyerekek a tojáson kívül 

még egy apró édességet is vihettek haza. De a 

legnagyobb meglepetés az volt, hogy az ORF 

burgenlandi stábja is ellátogatott a rendezvényre 

és itt forgatták az aznapi „Burgenland Heute” cí-

mű adás időjárás jelentését.  

IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ 

 2013. március 22-24-ig a Burgenlandi Magyar 

Kultúregyesület képviseletében Kecskés Ádám és 

Szalai Márton vett részt Nyíregyházán, a Mustár-

ház által szervezett Kárpát-medencei Ifjúságszak-

mai Találkozón.  

A Juventus Soliditas hálózatot 7 ország 20 ifjúsá-

gi szervezete hozta létre 2012-ben azzal a céllal, 

hogy közösen tudjanak együttműködéseket létre-

hozni az ifjúság érdekében. Cserékben, demokrá-

ciaprojektekben, kezdeményezésekben, innovatív 

megoldásokban dolgoznak együtt a jövőben a 

tagok Felsőőrtől Sepsiszentgyörgyig, Eszéktől 

Beregszászig, Újvidéktől Kassáig. 

A találkozón Kecskés Ádám a BMKE céljait és 

tevékenységi körét mutatta be, majd előadások 

hangzottak el és megvitatták a közös pályázati 

lehetőségeket. A közösen eltöltött hosszú hétvé-

ge során kialakult remek közösség biztos alapja 

lesz a jövőbeni együttműködésnek és kapcsolat-

tartásnak. 

 
LOCSOLÁS  

 „Kot-kot-kotkodács, minden napra egy tojás, 

várjuk már a locsolást!“ - ezzel a versikével fo-

gadta Dowas Katalin kétnyelvű óvónő a kultúre-

gyesület játékos magyar gyermekórájának részt-

vevőit a húsvét előtti foglalkozáson. Miután a kék-

festő anyagból készült kotlósmama elég hímes 

tojást tojt és a rózsavíz is előkerült, kezdődhetett 

a locsolás.  

Az óvónő mesélt a 3-6 éveseknek a húsvéthétfőn 

magyar területen elterjedt népszokásról. Ezt kö-

vetően a fiúk locsolóverssel, virággal és parfümös 

üvegecskével a kezükben felköszöntötték a  kislá-

nyokat, ők pedig tojással jutalmazták meg a lo-

csoló legényeket.  

A játékos magyar gyermekóra sikerét bizonyítja, 

hogy 2013. május 10-én a felsőőri Kontaktcent-

rumban már a 10-ik évfordulóját ünneplik meg. Seper Mariann 
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Adj’ Isten magyarok! 

magyar nyelvű magazinműsor 

2013. május 12. 
13:05 óra, ORF 2 

 

Servus - Zdravo - Szia - Deltuha! 

négynyelvű népcsoportadás 

2013. június 9.  
13:05 óra, ORF 2 

 

 
 

 

PANNON KULINÁRIS SOROZAT 2013 

Pannonische Kulinarik-Reihe 
 

Kenyérsütés / Brotbacken 
 

2013. június 27., 15 óra 
27. Juni 2013, 15 Uhr 

 

Julia`s Bauernhof, Unterwart / Alsóőr Nr. 55 
 

Részvételi díj / Teilnahmegebühr: € 6,- 
 

Bejelentkezés szükséges! - Anmeldung erforderlich! 
Tel.: 03352/38489 

 

Begleitend zur Pannonischen Kulinarikreihe lädt Sie 
 der Burgenländisch-Ungarische Kulturverein 

 zu einer kulinarischen Reise nach Südwest-Ungarn ein.  
Dabei können Sie Spezialitäten der Regionen Zala, Somogy und  

Baranya kennenlernen und verkosten. 
 

Ausflug nach Südungarn  
 

30. Mai - 1. Juni 2013 (3 Tage) 

Donnerstag, 30.05.2013 

Abfahrt von Oberwart (Fa. Südburg) um ca. 7 Uhr 
Mittagessen in Nagykanizsa (Dödölle-Spezialitäten) 

Abendessen im Weingut Gere Tamás in Villány 

Freitag, 31.05.2013 

Siklós (Burg, Schokoladenmanufaktur „Kakasbonbon“) 
Weingut Vylyan (Weinverkostung und Führung) 

Abendessen in Harkány 

Samstag, 01.06.2013 

Abfahrt von Harkány um ca. 9 Uhr 
Mittagessen beim Plattensee (Töpfer, Käserei) 

Ankunft in Oberwart um ca. 18 Uhr 
 

Kosten: ca. € 200,- / Person  

(2 Nächtigungen mit Frühstück im Thermalhotel Kager in Harkány,  
Reisekosten, Abendessen bei Gere und Vylyan,  

Wein- und Schokoladenverkostung) 
 

Wir bitten Sie, sich spätestens bis 8. Mai 2013 anzumelden! 

Burgenländisch-Ungarischer Kulturverein: 
Tel.: 03352/38489 oder E-Mail: office@bukv.at 

 

Kirándulás 
 Dél-Magyarországra  

a Pannon kulináris sorozat  
keretében 

 

2013. május 30 - június 1.  

Részvételi díj: kb. € 200,- / fő 

Jelentkezés: 2013. május 8-ig 

Tel.: 03352/38489  
E-Mail: office@bukv.at 

 

 


