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 ÉVZÁRÓ TÁNCHÁZ 
 

 Évzáró ünnepségre hívta 2012. június 16-án a 

Burgenlandi Magyar Kultúregyesület alsóőri gyer-

mektánccsoportja az érdeklődőket.  

 A Magyar Udvar vendéglő nagytermében a kis 

táncosok bemutatót tartottak az egész évben tanul-

takból, megköszönve a szülőknek és nagyszülők-

nek, hogy rendszeresen vitték őket a próbákra.  

A gyermeknek jutalmul Seper Mariann, a tánccso-

port vezetője és táncoktatója színes programot állí-

tott össze: Kővári Réka szombathelyi néptánc-

pedagógus vezetésével táncházban vettek részt. 

Geosits Judit népművelő kézműves foglalkozást 

tartott nekik, ahol kipróbálhatták a madzagkészí-

tést és a nemezelést. A Boglya zenekar bemutató-

ja után a hangszerekkel ismerkedhettek meg.  

Mindenki nagyon jól érezte magát a délutánon, volt 

bőven sütemény, pogácsa és sós kifli, amit az 

anyukák sütöttek.  
 

KÉTNYELVŰ TÁBLÁK 
 

 A módosított osztrák népcsoporttörvény Burgen-

landban már nemcsak kétnyelvű helységnévtáblá-

kat ír elő a kétnyelvű településeken, hanem a két-

nyelvű községekre utaló, a kereszteződésekben 

vagy körforgalmakban irányt jelölő kétnyelvű táblá-

kat is. Ennek megfelelően összesen 51 települé-

sen - 47 horvát ajkú és négy magyarlakta község-

ben - helyeztek ki útjelző táblákat.  

FIATALOK TALÁLKOZÓJA 
 

 Az idén nyáron ismét részt vettek a BMKE diák-

színjátszói Budapesten, az augusztus 14-21-ig 

megtartott Külhoni Magyar Fiatalok Találkozóján 

dr. Villányi Eszter tanárnő vezetésével. A rendez-

vény a Hungarofest Nonprofit Zrt. és a Közigazga-

tási és Igazságügyi Minisztérium együttműködésé-

vel jött létre. 

 A három kontinens 16 országából érkezett 450 

diákot nemcsak magyar gyökereik kötötték össze, 

hanem a magyar kultúra, nyelv és hagyományok 

ápolása: hazájukban mindegyikük tagja egy szín-

játszó körnek, néptánccsoportnak vagy népdalkör-

nek. A művészeti együttesek egy-egy bemutatóval 

készültek a találkozóra, mely idén Örkény István 

születésének 100. évfordulója és a Nyári Olimpiai 

Játékok jegyében zajlott. A burgenlandi csapat a 

Tóték című tragikomédia rövidített változatát mu-

tatta be a szabadtéri színpadon. A nagy hőség el-

lenére is sikert aratott darabot Cseh Patrícia, Cseri 

Tivadar, Kiss Bence, Kiss Zsuzsanna, Klenner 

Jennifer, Szalai Márton és Zambo Bernd adta elő. 

Megnézhették a Petőfi Irodalmi Múzeumban Ör-

kény életművéről szóló kiállítást is. 

  Az anyanyelvi környezetben eltöltött találkozó 

egyaránt kínált közművelődési és szórakoztató 

programot. A sétahajózás, strandolás, esti tánc-

ház, egri kirándulás, a múzeumlátogatások, elő-

adások és sportvetélkedők mind azt a célt szolgál-

ták, hogy a fiatalok megismerjék egymást és éltre 

szóló barátokat és élményeket szerezzenek.       



ŐRVIDÉKI HÍREK                         2. OLDAL                 2012 / 4. 

NYELVI TÁBOR 
 

 Az idén, július 10-19-ig Balatonalmádi volt a 

helyszíne a BMKE nyári nyelvtáborának. A déle-

lőtti magyar nyelvórák után Zambo Bernd táborve-

zető és Gangoly Eva-Maria kísérő pedagógus irá-

nyításával számos sport- és szabadidős foglalko-

záson vettek részt a burgenlandi diákok.  

 Azt sem bánták, ha az időjárás éppen nem ked-

vezett a fürdőzésnek, a Balaton északi partja 

ugyanis kiválóan alkalmas a szárazföldi sport-

programok és kirándulások lebonyolítására. A ba-

latonfüredi biciklitúra és a kilátótoronyhoz vezető 

gyaloglás után többen éreztek izomlázat vádlijuk-

ban. Balatonfűzfőn, az erdei környezetben meg-

épített bob pályán többször is lecsúszhattak, a 

kalandparkban pedig kipróbálhatták a falmászást, 

az íjászatot, a drótkötél csúszdát és a kalandös-

vényeket. Nagy élmény volt a Balaton vizén mo-

torcsónakozni, részt venni a társasjátékokban és 

a  sportvetélkedőkön.   
 A délelőtti nyelvórá-

kat magyarországi 

pedagógusok tartot-

ták, akik ügyeltek ar-

ra, hogy a gyermekek 

a tábori programok 

alatt egymás között is 

magyarul társalogja-

nak. Utolsó napra egy 

meglepetést tartogattak a diákoknak: miután min-

denki átvette a tábori oklevelet és a nyereménye-

ket, a szállás közelében található tavacskához 

vitték őket, ahol számháborút játszottak. Mindenki 

részt vett a csatában, nagy lelkesedéssel fedez-

ték fel az „ellenséget” és olvasták le egymás hom-

lokáról a számokat.  

 Sötétedés után a tábortűz mellett énekeltek, tör-

téneket meséltek, mályvacukrot (Marshmallows) 

sütöttek és már terveket szőttek a jövő évi táboro-

zásra...  

DALJÁTÉK  
 

 A „Pullenale” kulturális rendezvénysorozat kere-

tében mutatták be szeptember közepén a felsőpu-

lyai Új Középiskola (NMS) tanulói a „Valósággá 

vált álom - mielőtt Liszt megszületett” című német

- magyar nyelvű daljátékot.  

 A darab zenéjét az ötletgazda Karal Viola zene-

pedagógus szerezte, a magyar szöveget Lévay 

Erzsébet írta, melyet Ehrenhöfer Wolfgang, az 

iskola egykori pedagógusa fordított német nyelv-

re. A mintegy 80 diák közreműködésével színpad-

ra vitt zenés játék hatalmas sikert aratott: a terve-

zett két előadás helyett négy alkalommal telt meg 

zsúfolásig a felsőpulyai Városháza nagyterme.  
 

KÉTNYELVŰ VÁROSPECSÉT 
 

 A lakosság részéről érkező javaslatot terjesztet-

te a felsőpulyai községtanács elé Kulmann Alex-

ander, a Középburgenlandi Magyar Kultúregyesü-

let elnöke. A beadványt a város vezetősége egy-

hangúlag meg is szavazta, így a jövőben Felsőpu-

lyának kétnyelvű városi pecsétje lesz.  

 
KUFSTEIN KONFERENCIA 

 
 „Magyar örökség Nyugaton” mottóval kétnapos 

konferenciát rendezett Felsőpulyán szeptember 8-

9-én a bécsi Ausztriai Magyar Egyesületek és 

Szervezetek Központi Szövetsége. A meghívott 

magyarországi, nyugat-európai és amerikai szak-

emberek előadásaikban a történelemhez, a művé-

szethez és a tudományokhoz kötődő magyar tár-

gyi és szellemi emlékek megőrzésének, feltárásá-

nak lehetőségeit és módjait elemezték.  
„Rengeteg olyan magyar vonatkozású emlék van 

a világban, amelyekről nincs tudomása sem az 

anyaországnak, sem az ott élő embereknek.” - 

hangzott el a konferencián. A rendezvényen a 

BMKE-t Seper Mariann és Zsótér Iris képviselte.  

http://www.ph-burgenland.at/javasc
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NYÁRI NYELVGYAKORLAT  
 

 A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület minden 

évben lehetőséget kínál a burgenlandi diákoknak 

arra, hogy közvetlenül az iskolakezdés előtt fel-

frissítsék magyar nyelvtudásukat. Így volt ez az 

idén is: a nyári szünidő utolsó hetében, augusztus 

27-31-ig délelőttönként a BMKE székházában 

készültek az új tanévre és pótolták az esetleges 

lemaradásokat. Nyelvi tudásszintjük és koruk 

alapján az oktatók csoportokba osztották őket.  

 A kisiskolások a bemutatkozást, köszönési for-

mákat, az állatok neveit, a színeket és a számo-

kat tanulták. A 8-10 évesek pl. a kerékpár részei-

vel ismerkedtek és különféle társasjátékokat is 

játszottak. A legnagyobbaknál a gimnáziumi tan-

anyag alapján folyt a foglalkozás. 

 

 HAGYOMÁNYŐRZŐ NAP 
 

 Szeptember 22-én hagyományőrző napot tartott  

a Felsőőri Református Ifjúsági Olvasókör a régi 

paplak épüle-

tében és az 

egyházköz-

ség nagyter-

mében. A 

vártnál is töb-

ben érdek-

lődtek a régi 

mesterségek 

iránt, kicsik 

és nagyok próbálgatták a kosár- és korbácsfonás, 

csipkeverés, szövés, agyagozás és nemezelés 

alapjait. A konyhában tapasztalt háziasszonyok 

avatták be a résztvevőket a pogácsa-, a sós 

stangli és a lángos sütés titkaiba. Délben az ud-

varon ízletes bográcsgulyást kínáltak a vendé-

geknek. A délután pedig a magyar néptánc jegyé-

ben folyt: kedvelői egy magyarországi táncoktató 

segítségével ropták a csárdást.  

NÉPTÁNC, KITÜNTETÉS 
 

 A nyári szünet után az alsóőri Virgonc Néptánc-

csoportnak és az Őriszigeti Magyar Néptánc-

együttesnek is megkezdődött a „táncos munka”. 

Őszi első fellépésük szeptember 9-én Királyfalván 

(Königsdorf) a parasztbúcsún volt. Legközelebb 

október 13-án, délután 15 órakor szerepelnek 

majd a felsőőri HBLA középiskola aulájának szín-

padán „Az  ízek nyelvei”  fesztiválon.  

 Szeptember 15-én, az Egyesületek Napján Kis-

martonban egyesületi munkájukért 370-en kaptak 

elismerő oklevelet, melyet ünnepélyes keretek 

között Hans Niessl tartományfőnök adott át.  

Seper Mariann, a BMKE vezetőségi tagja,  a nép-

tánccsoportokért végzett tevékenységéért vehette 

át a kitüntetést. Alsóőrből Szabo Ernő, az Alsóőri 

Otthon Egyesület elnöke kapott oklevelet. 
 

„AZ ÍZEK NYELVEI”   
 

 „Meghallgatni, megfigyelni, kipróbálni, megkós-

tolni, társalogni és számos új dolgot megismerni” 

- mindezt 2012. október 13-án 9:30 órától a fel-

sőőri iskolaközpontba (Badgasse) látogatók szá-

mára kínálja a „südburgenland plus” vidékfejlesz-

tési egyesület. Az oktatási-kulináris fesztiválon a 

régióra jellemző kulináris élvezetek, nyelvek és 

kultúrák kapcsolatát mutatják be. Dél-Burgenland 

sokszínűségét a program is tükrözi: dalok, tán-

cok, történetek, a négy népcsoport hagyományőr-

ző műsora, ízletes helyi specialitások, nemes ita-

lok, bemutató nyelvórák, hangszerek kipróbálása 

és még sok más. Élvezzék a változatos kulináris 

és kulturális kínálatot!      
 

SPRACHKURS UNGARISCH 
für Erwachsene - Anfänger 

 

ab Oktober 2012  
 

Dauer: 16 Stunden 
Mindestteilnehmerzahl: 5 Personen 

 

Anmeldungen noch möglich! 03352/38489 

http://www.ph-burgenland.at/javasc
http://www.ph-burgenland.at/javasc
http://www.ph-burgenland.at/javasc
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Adj’ Isten magyarok! 

magyar nyelvű magazinműsor 

2012. november 11. 
13:05 óra, ORF 2 

 

Servus - Zdravo - Szia - Deltuha! 

négynyelvű népcsoportadás 

2012. október 14. 
13:05 óra, ORF 2 

 

 
 

 

Ungarisch für Kindergartenkinder 
jeden Dienstag beim Burgenländisch-Ungarischen Kulturverein   

Beginn: 9. Oktober 2012, 15 Uhr 
 

————————————— 

 Magyaróra óvodásoknak 
minden kedden a BMKE székházában  

 

 

Kezdés: 2012. október 9., 15 óra 
 

 Singen Sie mit uns! 
 jeden Montag um 17 Uhr  

im Vereinslokal des Burgenländisch-

Ungarischen Kulturvereins  
 

Gesangsfreudige Frauen und Männer 

sind herzlich willkommen! 

(Ungarischkenntnisse nicht erforderlich) 
 

♫ ♪ 
 

Énekeljen velünk! 
minden hétfőn 17 órakor  

a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület 

székházában  

Szeretettel várunk minden dalolni  

szerető hölgyet és urat!  
 

(Magyar nyelvtudás nem szükséges) 

 

 Musikalische Früherziehung 
 für Kindergartenkinder (Eltern-Kindgruppe) 

beim Burgenländisch-Ungarischen Kulturverein  

 ab 10. Oktober 2012, jeden Mittwoch um 15 Uhr 

—— 

 Zeneovi  (szülő - gyermek csoport) 
a BMKE székházában  

2012. október 10-től, minden szerdán 15 órakor 

 

PANNON KULINÁRIS SOROZAT 

Pannonische Kulinarik-Reihe 
 

A bokrok finomságai / Essbare Strauchfrüchte 
 

2012. október 16., 17 óra 
 

Unterwart / Alsóőr, Klubhaus  
 

Részvételi díj / Teilnahmegebühr: € 4,- 
 

 

  Sprachübungen in Ungarisch  
für Volksschulkinder 

 

ab 5. Oktober 2012, jeden Freitag um16 Uhr 

—— 

Magyar beszédgyakorlat  
népiskolásoknak 

 

2012. október 5-től, péntekenként 16 órakor 

 

 Die Ungarische Kinderstunde mit Katharina Dowas beginnt 
 voraussichtlich am 9. November!  

A játékos gyermekóra Dowas Katharina 

 vezetésével előreláthatólag november 9-én indul! 


