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 A Pannon kulináris sorozatból három rendez-

vényt is tartottak ősszel a BMKE szervezésében.  

 Szeptember 28-án a felsőőri székházban bor-

kóstolóra hívták az érdeklődőket. Magyarország 

egyik legjellegzetesebb borvidékén, a Villányi-

hegységben található Vylyan szőlőbirtok és pin-

cészet zamatos boraiból Wawrzsák László bor-

szakértő töltött a vendégek poharába. Az óbéri 

(Olbendorf) Rudig házaspár házilag előállított ter-

mékeiből hozott kóstolót. A kecskesajt, a kecske-

kolbász, a házi sütésű kenyér és a hegyi sajtok 

jól harmonizáltak a felkínált borfajtákhoz. Nagy 

sikert aratott Binder Grete gyógynövény-specia-

lista kerti sarkantyúkás-túrós pástétoma, melyet 

tökmagos stanglival fogyasztottak. 

 Október 16-án az alsóőri klubházban a bokrok 

ehető terméseivel ismerkedhettek az őrvidékiek. 

Binder Grete előadó gyömbéres komló-menta 

itallal köszöntötte őket, majd arról mesélt, hogy 

milyen finomságokat lehet készíteni az útszélen, 

az erdőben és a mezőn található cserjék bogyói-

ból. Számos felhasználási módja van például a 

szívet erősítő galagonyának. Lekvárt, zselét, és 

likőrt is készítettek belőle a délután folyamán. 

Érdekesség számba ment az „őszi bogyóecet” és 

a töklekvár eltevése vagy a virágbólé, és a friss 

vad- és gyógynövényekből összeaprított leves 

fűszer előállítása.   

 Nagy volt a sürgés-forgás a sorozat idei utolsó 

rendezvényén is az alsóőri klubház konyhájában. 

November 6-án Seper Marianne és édesanyja, 

Seper Maria a rétes készítés rejtelmeibe avatta 

be a résztvevőket.   

Egyszerre több asztalnál nyújtották a szorgalmas 

kezek az előre ledagasztott cipókat. Nemcsak 

hagyományos töltelékeket raktak a kinyújtott ré-

testésztára: a túrós, az almás, az almás-mákos 

és a burgonyás rétesen kívül répás, spenótos-

sonkás, medvehagymás-sonkás, és marcipános-

meggyes  is a sütőbe került.   

 Wawrzsák László borszakértő a ropogósra pi-

rult rétesekhez illő villányi borokkal kényeztette a 

társaságot. 

PANNON KULINÁRIUMOK  

                 Ajándékozza karácsonyra  
a „Jézus születése” 5 nyelvű gyermekkönyvet!  

Megvásárolható a Burgenlandi Magyar Kultúregyesületnél. Ára: € 10,- 
 

Schenken Sie zu Weihnachten  
das 5-sprachige Kinderbuch „Die Geburt Jesu”!  

Erhältlich beim Burgenländisch-Ungarischen Kulturverein um € 10,- 
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 Több, mint száz magyarul tanuló diák vett részt 

a BMKE idei szavalóversenyének döntőjén. Októ-

ber 25-én Felsőőrben két helyszínen, a Központi 

Zeneiskola nagytermében és a kultúregyesület 

székházában mérték össze tudásukat a burgen-

landi iskolások. 

 A kultúregyesület 2004 óta évente rendezi meg 

a versmondó versenyt. Az utóbbi években a nagy 

létszám miatt az elődöntőket az iskolákon belül 

kellett lebonyolítani. Idén a döntőbe 66 népisko-

lás, az új középiskolákból és gimnáziumokból pe-

dig 45 diák jutott be. Külön értékelték a magyar 

anyanyelvűek és a nem magyar anyanyelvűek 

teljesítményét.  

 A népiskolások versenyét Weber Katalin, az 

ORF Burgenland népcsoport szerkesztőségének 

munkatársa vezette le. A zsűriben Neuberger 

Gabriella törvényszéki tolmács, Baliko Lajos tarto-

mányi tanfelügyelő és Gombás Mónika, a szom-

bathelyi Weöres Sándor Színház portálszerkesz-

tője foglalt helyet. Az eredményhirdetés előtt 

Neuberger Gabriella, a zsűri elnöke elismeréssel 

nyilatkozott a gyermekek teljesítményéről. Első 

helyezést ért el: Polleros Luisa (Felsőőr), Polleros 

Helena (Felsőőr), Frank Noah (Nezsider), Czakó 

Denis (Nezsider), Szabo Lisa (Alsóőr), Fichten-

bauer Peter (Nezsider), Sonkoly Álmos (Őri-

sziget), De Rocco Angelina (Nezsider), Szögi La-

ura (Nezsider). Különdíjat kapott Zsótér István 

Mihály, az őriszigeti népiskola tanulója. 

 A középiskolások és gimnazisták a kultúregye-

sület nagytermében versenyeztek egymással. Se-

per Marianne műsorvezető az egyesület nevében 

megköszönte a pedagógusok és a szülők felké-

szítő munkáját. A diákok szavalatait itt is három 

tagú zsűri bírálta el: Teleky Grete nyugalmazott 

hitoktató, valamint Kramer Gisela és Zsótér Iris 

pedagógusok. Az első helyezettek névsora:  

Kaltenegger Sarah (Reálgimnázium Felsőlövő), 

Bodó Zalán (Felsőőri Kétnyelvű Gimnázium), Pál 

Katja (Felsőőri Kétnyelvű Gimnázium), Glavano- 

vits Gergő (Felsőőri Kétnyelvű Gimnázium), 

Brindlinger Daniel (Új Középiskola Felsőőr), 

Hygen Marianne (Felsőőri Kétnyelvű Gimnázium), 

Bándli Rebeka (Felsőőri Kétnyelvű Gimnázium), 

Müller Elena (Új Középiskola Alhó), Márovics 

Mercédesz (Új Középiskola Felsőőr). 

 Az eredményhirdetéskor a részvételért minden 

diák egy-egy magyar nyelvű foglalkoztató füzetet 

vagy újságot kapott. Kategóriánként az első há-

rom helyezett versenyző pedig könyvjutalomban 

részesült. 

SZAVALÓVERSENY 

 A Dél-Burgenlandban élő népcsoportok kultúrá-

ját mutatta be az egynapos fesztivál október 13-

án Felsőőrben. A „südburgenland plus” regionális 

fejlesztési egyesület rendezvényét a Városi fürdő 

előtti téren, a Központi Zeneiskolában, a HBLA 

középiskolában és a Kétnyelvű Gimnáziumban 

tartották. A szervezők célja a német mellett a ma-

gyar, a horvát és a roma népcsoport nyelvének, 

étkezési kultúrájának és hagyományainak nép-

szerűsítése volt.  A látogatók megkóstolhatták a 

régió jellegzetes ételeit, közösen énekeltek, és 

részt vehettek magyar illetve horvát nyelvtanfo-

lyamokon is. A magyar ételek közül hortobágyi 

húsos palacsintát, pogácsát és pörköltet kínáltak. 

 A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület is bemu-

tatta aktuális programajánlatait és kiadványait. A 

nap folyamán több alkalommal felléptek az egye-

sület néptánccsoportjai, valamint magyar nyelvű 

foglalkozásokat tartottak óvodás korú gyerekek 

részére.  

„AZ  ÍZEK NYELVEI”  
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„SZERVUSZ EMBER!”  
 

 Ez volt a mottója az estnek, melyet az idén má-

jusban elhunyt Oberhofer Fritz emlékére rendez-

tek szeptember 25-én a bécsi Collegium Hungari-

cumban. A szervező Bécsi Délibáb Magyar Kultúr- 

egyesület és az ausztriai magyarság egy olyan 

barátot veszített el, aki osztrák gyökerei ellenére 

nagyon sokat tett a magyar kultúra ápolásáért. 

Barátai, zenésztársai, munkatársai emlékeztek 

meg róla szóban, képekben, zenével és tánccal.  

 
FELSŐPULYAI MIKULÁS  

 
  Tavaly december óta Mohl-Szilvágyi Diána taní-

tónő vezetésével újra indultak a gyermekfoglalko-

zások a felsőpulyai kultúregyesületben. 

  Minden hétfőn másfél órában magyar mondó-

kákkal, mesékkel, gyermekdalokkal, gyermekjá-

tékokkal és körtáncokkal ismerkednek a kicsik.  

  December 3-án a Mikulás látogatott el a kis cso-

porthoz. A gyerekek már nagyon várták, hogy 

végre megláthassák a „nagy piros ruhás embert”. 

A Mikulást versikékkel és énekekkel köszöntötték, 

ezután mindenki megkapta a neki járó csomagot. 

A nagyra nyílt szemek mindent elárultak, a gyere-

kek hatalmas élménnyel tértek aznap haza.  

 
MÓDSZERTANI CSOMAG 

 
 „2012 a külhoni magyar óvodák éve” program 

keretében a felmért igények alapján módszertani 

csomagot állítottak össze szakemberek bevoná-

sával a külhoni magyar óvónők számára.  

 Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkársága 

megbízásából ez év végéig 3500 csomagot juttat-

nak el Kárpát-medence szerte minden olyan óvo-

dai intézménybe, ahol magyar nyelven (is) nevelik 

az óvodásokat. Az anyag az alábbi linkről is letölt- 

hető: http://kulhoniovodak.hu/index.php/letoltheto  
 A Nemzetpolitikai Államtitkárság következő te-

matikus programja a „2013 a külhoni magyar kis-

iskolások éve” lesz. 
 

KONFERENCIA ÉS JUBILEUM 
 

 „Nyelvi és kulturális sokszínűség Burgenland-

ban” címmel konferenciát tartottak Alsóőrben no-

vember 17-én. Baumgartner Gerhard történész a 

jelenlegi osztrák kisebbségpolitikáról, Radics Éva 

zenepedagógus az ausztriai kortárs magyar ze-

neszerzőkről, Lippert-Havasi Orsolya a burgen-

landi magyar óvodai nevelésről tartott előadást. 

Kontra Miklós nyelvész bemutatta a „Magyar 

nyelv Ausztriában és Szlovéniában” című új köny-

vét. A rendezvényen megünnepelték az Imre Sa-

mu Nyelvi Intézet 5 éves fennállását is. Az UMIZ 

tortával és bőséges büfével vendégelte meg a 

résztvevőket. Jó hangulatról a BMKE néptánccso-

portjai és a Boglya zenekar gondoskodott.  

 November 30-án az Öreg Iskola épületében 

népművészeti kiállítás nyílt „Közösségekben élő 

múlt” címmel. A kiállító művészek közt van fafara-

gó, fazekas, takács, kosárfonó, hímző, csipkeké-

szítő és gyöngyékszer-készítő. A zalaegerszegi 

Kézművesek Háza iparművészeinek díjnyertes 

munkái 2013 január végéig tekinthetők meg. 
 

MAGYAR OVI 
 

 Ősztől minden kedden délután Gaal Zita alsóőri 

óvodapedagógus tart az óvodásoknak magyar 

tanfolyamot Felsőőrben, a BMKE székházában. 

Kezdetben a bemutatkozást gyakorolták magya-

rul, majd az őszi gyümölcsökkel, a színekkel vala-

mint az állatok nevével és hangjával ismerkedtek.  

A foglalkozások célja, hogy a gyermekek egy mi-

nimális szókincs elsajátításával később könnyeb-

ben tanulják a magyar nyelvet. 

http://kulhoniovodak.hu/index.php/letoltheto
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Adj’ Isten magyarok! 

magyar nyelvű magazinműsor 

2013. január 13. 
13:05 óra, ORF 2 

 

Servus - Zdravo - Szia - Deltuha! 

négynyelvű népcsoportadás 

2013. február 10.  
13:05 óra, ORF 2 

 

 
 

 

Újévi Operett Gála  
2013. január 6-án, vasárnap 17 órakor 

 
 

a felújított  
őriszigeti  
községteremben 

 

                       Neujahrsgala 
Sonntag, 6. Januar 2013, 17 Uhr 

Békés karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kívánunk  

minden kedves tagunknak  

és olvasónknak!  

 

 
 

 

Gesegnete Weihnachten und 
ein frohes neues Jahr  

wünschen wir  

allen unseren Mitgliedern  

und Lesern!  

   

Kramer Gisela - Karal Viola 

Vidám dalok - Fröhliche Lieder - Vesele jačke 

 3 nyelvű daloskönyv bemutatója /  

Präsentation des dreisprachigen Liederbuches 
 

   2013. február 24., 15 óra  -   KUGA, Großwarasdorf 

  2013. március 1., 16 óra  -  BMKE / BUKV, Oberwart 

 

PANNON KULINÁRIS SOROZAT 2013 

Pannonische Kulinarik-Reihe 
 

Krémek és kenőcsök / Cremes und Salben 
 

2013. február 19., 17 óra 
 

Unterwart / Alsóőr, Clubhaus  
 

Részvételi díj / Teilnahmegebühr: € 6,- 
 

 

Bejelentkezésüket kérjük! - Um Voranmeldung wird gebeten! 
Tel.: 03352/38489 

 

Ungarische Kinderstunde  
mit Katharina Dowas  

  ab 11. Januar 2013 jeden Freitag um 13:45 Uhr 

im Vereinslokal des BUKV 

Játékos gyermekóra  
Dowas Katharina vezetésével 

2013. január 11-től, péntekenként 13:45 órakor  
a BMKE székházában 

in der umgebauten  
Mehrzweckhalle 
Siget i.d. Wart 


