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ÚJ LOGÓ 

 Új logóval gazdagodott a Burgenlandi Magyar 

Kultúregyesület. A négy burgenlandi magyar nyel-

vű település - Felsőőr, Alsóőr, Felsőpulya és 

Őrisziget - címerét magába foglaló embléma az 

egyesület fő tevékenységi területét ábrázolja és 

jelképezi a burgenlandi magyarság összefogására 

való törekvést. Elengedhetetlen információforrás-

nak számít napjainkban az egyesület honlapjának 

címe. A weboldal mindenki számára elérhető a 

világhálón, átfogó és aktuális tájékoztatást ad az 

egyesületről. A modern stílusú logót Barabas Tho-

mas felsőőri grafikus tervezte.  

Ezentúl hírlapunk is új köntösben jelenik meg, 

mely reményeink szerint az Önök tetszését is el-

nyeri. 

 

NYÁRI NYELVTÁBOR 

 Augusztus utolsó hetében a BMKE felsőőri 

székházában zajlott a hagyományos nyári nyelv-

tábor. A kisdiákokat Hechenblaickner Beatrix, a 

gimnazistákat Zsótér Iris tanárnők készítették fel 

az iskolakezdésre. 

A  népiskolások plakátot készítettek az egyik ked-

venc témájukról, a ház körül élő állatokról. Sor 

került egy közös „egészséges” tízóraira is, mely-

nek elkészítése alatt a zöldségek és a gyümöl-

csök neveit és tulajdonságait gyakorolták magya-

rul. Sok párbeszéddel, ismétléssel elevenítették 

fel a vakáció alatt feledésbe merülteket. Végül 

Fekete István Vuk című regényéből készült rajzfil-

met nézték meg a diákok. 

FIATALOK TALÁLKOZÓJA 

 A burgenlandi színjátszók régi visszajárónak 

számítanak a Külhoni Magyar Fiatalok Találkozó-

ján. Augusztus 15. és 22. között Magyarország 

már a 18. alkalommal látta vendégül a határokon 

túl élő magyar nemzetiségi fiatalokat, hogy egy 

hét alatt ízelítőt kapjanak a magyar kultúrából.  

Az Egyesült Államokból, Kanadából, Franciaor-

szágból, Görögországból, Dániából, Macedóniá-

ból, valamint Argentínából és Uruguayból érkezett 

16-22 éves diákok nemcsak fesztiválokat, kulturá-

lis programokat látogattak végig, hanem saját mű-

vészeti együttesükkel is bemutatkoztak a közön-

ségnek.  

 Az idei találkozó Gárdonyi Géza születésének 

150. évfordulója jegyében zajlott. Villányi Eszter 

tanárnő vezetésével a burgenlandi színjátszók 

Gárdonyi dédunokája jelenlétében és dicséretével 

A Paradicsom című Gárdonyi-vígjátékot adták elő 

a Gödöllői Királyi Kastély udvarán felállított szín-

padon. A fővárosban megcsodálhatták a Nemzeti 

Galéria impresszionista kiállításának világhírű 

festményeit, sétát tettek a Növény- és Állatkert-

ben, valamint a Városligetben. Láthatták a Lánc-

híd hídfőjénél az augusztus 20-i kenyéráldást és 

részt vettek a Budai Várban a Mesterségek Ünne-

pén. A Dagály-Strandfürdő homokjában pedig a 

burgenlandi fiúk megnyerték a kötélhúzó ver-

senyt. A sokoldalú programban egy székesfehér-

vári kirándulás is szerepelt, ahol éppen a XVIII. 

Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál ren-

dezvényei folytak. A bazilikában Szent István 

szarkofágját is megtekintették. 

ŐrvidékiŐrvidéki  HírekHírek  
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FELSŐŐR ŐREI  

 

 „Wächter über Oberwart” mottóval szervezett 

kiállítást a felsőőri Városi Parkban az OHO kultúr-

ház. A projektet Wagner Peter ötletgazda vezette. 

 Felsőőr történelmét illetően egyedülálló példa 

Ausztriában. Nem megszokott dolog, hogy egy 

hétezer lakosú város 6 temetővel és 3 emlékhely-

lyel rendelkezik. Különlegességnek számít az is, 

hogy a településen évszázadokon keresztül négy 

különböző vallási felekezethez tartozók, katoliku-

sok, evangélikusok, reformátusok és zsidók éltek, 

illetve élnek békében egymás mellett. A kiállítá-

son életnagyságú, többnyelvű táblák meséltek a 

város történetéről a felsőőri temetőkben nyugvó,  

különböző vallási felekezetű és népcsoporthoz 

tartozó halottak sorsán keresztül.   

 A projekthez kapcsolódik Wagner „A Folyó - az 

élők dalai, a holtak dalai” című színpadi műve, 

melyet október 31-től több ízben mutatnak be a 

felsőőri OHO kultúrházban. Színpadra lép az Al-

sóőri Énekkar és a BMKE énekköre is. 

 
FELSŐŐRIEK BUDAPESTEN 

 

A „Határtalan kerékpáros élmény – Grenzenloses 

Genussradeln” uniós pályázat nyertesei, Szom-

bathely és Felsőőr volt a „Főszezon`13 turisztikai 

gasztronómiai kiállítás és vásár” díszvendége 

szeptember 21-én a Budai Várban. A két testvér-

város képviselői, Lazáry Viktor Szombathely al-

polgármestere és Frauer Ludwig felsőőri tanács-

nok ismertették a projekt célját, melynek értelmé-

ben új kerékpáros határátkelőket alakítanak ki, 

kiadványok, tájékoztató táblák készülnek és fel-

dolgozzák Pannónia közös történetét.   

A vásár látogatóinak Frauer tolmácsolta Felsőőr 

üdvözletét, majd rövid tájékoztatót adott a dél-

burgenlandi település kínálta lehetőségekről. A 

gyönyörű panorámával rendelkező Hunyadi ud-

varban fellépett a BMKE magyar néptánccsoport-

ja a Boglya zenekar kíséretével. 

BEINDULT A TANÉV 

 

 Szeptembertől elkezdődtek a foglalkozások a 

Kultúregyesületnél is. Az óvodás korosztály heti 

két alkalommal, kedden és pénteken, a kisiskolás-

ok heti egy alkalommal, hétfőn délután tanulnak 

magyarul 

a felsőőri 

székház-

ban. A 

vártnál is 

nagyobb 

az érdek-

lődés a 

j á t é k o s 

gyermek-

órák iránt, 

ezért novembertől péntekenként két csoportban, 

13:45 és 15:00 órától zajlanak majd a foglalkozá-

sok Dowas Katharina óvónővel.  

Alsóőrben ismét három korcsoportban folytatódott 

a néptánc oktatás. Seper Marianne már 2006 óta  

tanítja az utánpótlást a magyar néptánc alapjaira. 

 
„DAN MLADINE” 

 
A BMKE nép-

táncosai jó 

hangulatot 

teremtettek a 

bándoli 

(Weiden bei 

Rechnitz)  

horvát ifjúsági 

fesztiválon.   

 
ALÁÍRÁS A NÉPCSOPORTOKÉRT  

 

 Az Ausztriai Népcsoport Központ (ÖVZ) kidol-

gozta a népcsoporttörvény módosítására szóló 

javaslatot. Az előterjesztés tartalmazza többek 

között az osztrák Államszerződés 7. cikkelyének 

bővítését, egy, a nemzetközi normáknak megfele-

lő népcsoporttörvény létrehozását.  

 A konkrét javaslatokat szeptemberben nyújtot-

ták át Prammer Barbara parlamenti elnöknek, az 

ehhez szükséges 500 támogatói aláírással együtt. 

A BMKE több mint 200 aláírással járult hozzá 

a kisebbségi polgári kezdeményezéshez.  

 A népcsoporttörvény módosítására benyújtott 

javaslat a Parlament honlapján is megtalálható, 

online továbbra is lehet támogatni a kezdeménye-

zést.  
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GALÉRIA NYÍLT FELSŐŐRBEN 

  Apa és lánya című kiállítással nyitotta meg saját 

galériáját Dóczi Virág képzőművész október 27-

én a felsőőri főutcán, a Steimanangerer Straße 

18-ban. A szép számban megjelent közönségnek 

Tóth Csaba festőművész, főiskolai docens aján-

lotta az alkotásokat.  

 Dóczi Virág a szombathelyi Savaria Egyetemi 

Központ festő szakán tanult, majd Grácban a mű-

vészeti tagozaton szobrász és festő szakot vég-

zett. Virág édesapja, a tavaly elhunyt Dóczi Lász-

ló festőművész emlékére nyílt tárlat év elején volt 

látható a Szombathelyi Képtárban. Most a felsőőri 

újonnan nyílt galériában apa és lánya művei lát-

hatók még november végéig.  

 Tóth Csaba festőművész szerint Dóczi László 

életműve az egyik legkristálytisztább meditációs 

festészet, szinte teljesen egyedülálló. Leánya fia-

talkori képei az önkeresés állomásait jelenítik 

meg. Dóczi Virág végül ugyanarra a stílusra talál 

rá, munkáiban apja életműve meghosszabbítását 

láthatjuk.  

 A D-Art Gallery kiállító teremben a tervek sze-

rint három hónapos intervallumokban mutatkoz-

nak majd be alkotók Erdélyből, Szlovákiából, Hor-

vátországból, Ausztriából és Magyarországról.  

AZ ÍZEK NYELVEI 

 Október 12-én már második alkalommal ren-

dezte meg Felsőőrben „Az ízek nyelvei” fesztivált 

a Südburgenland plus egyesület. Három helyszí-

nen - a nyelvek házában, a zene házában és a 

kulináris élvezetek házában - mutatták be Dél-

Burgenland kulturális sokszínűségét, és mindezt 

német, magyar, horvát és roma nyelven.  

 A Kétnyelvű Gimnázium nyelvi falatozójában a 

népcsoportok jellegzetes ételeit és italait kínálták.   

Képviseltették magukat a népcsoportszervezetek 

is. A magyar népcsoporttól a Burgenlandi Magyar 

Kultúregyesület (BMKE), a Burgenlandi Magyarok 

Népfőiskolája és a Magyar Média- és Információs 

Központ (UMIZ) terjesztette kiadványait és aktuá-

lis programajánlatát. „Mesekönyv mozi” néven az 

UMIZ 4 kids sorozatból a Zsiga, a csiga című gyer-

mekkönyvet vetítették le. A Központi Zeneiskolá-

ban lehetőség volt kipróbálni a régió jellegzetes 

hangszereit, a Turisztikai Szakiskolában pedig 

magyar, horvát, roma és burgenlandi ételek kerül-

tek terítékre. A magyar sarokban töltött káposztát 

főztek, miközben az Őri Banda citerazenekar mu-

zsikált.  

 

ÁTADTÁK A NÉPI KULTÚRA DÍJAT 
 

 Október 4-én a 10 éves jubileumát ünneplő fel-

sőlövői Népi Kultúra Házában Niessl tartományfő-

nök adta át a 2013. évi Népi Kultúra díjakat. Első 

helyen a hiencek egyesülete kapott elismerést, a 

második díjat a csávai (Stoob) Koó céggel és a 

nezsideri (Neusiedl am See) szociál-ökonómiai 

Kroyphäen üzemmel együttműködve a felsőőri 

HBLA divatszakiskola kékfestő csoportja vehette 

át. Szintén második helyen díjazták az alsóőri 

UMIZ egyesület munkáját. A kitüntetés szimbólu-

ma, a burgenlandi liba szobor, a csávai Kerámia 

Szakiskola műhelyében készült. 

 

AKVARELL FESTŐ SZAKKÖR  
indul  

a Burgenlandi Magyar Kultúregyesületben  
korhatár: 12 - 99 év 

Jelentkezés: 

2014. január 17., péntek 17 óra - BMKE 
 színkeverés (főszínek, mellékszínek)   

 festészeti technikák   kompozíciós gyakorlatok 
 

AQUARELL MALKURS  
beim Burgenländisch-Ungarischen Kulturverein 

Alter: 12 - 99 Jahre 

Anmeldung: 

Freitag, 17. Januar 2014, 17 Uhr - BUKV 
 Farblehre (Primärfarben, Sekundärfarben)   

verschiedene Farbtechniken   
 Bildgestaltung und Komposition 
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Adj’ Isten magyarok! 
magyar nyelvű magazinműsor 

2013. november 10. 
13:05 óra, ORF 2 

 

 
 

Servus - Zdravo - Szia - Deltuha! 
négynyelvű népcsoportadás 

2013. december 15. 
13:05 óra, ORF 2 

http://volksgruppen.orf.at/magyarok/ 

 

Megjelenik decemberben! /  Erscheint im Dezember! 
 

Őrvidéki karácsony -

Weihnachten in der Wart  

Az Őrvidék jellegzetes karácsonyi énekei  

CD lemezen / 

  Weihnachtslieder aus der Wart auf CD 
 

Közreműködik / Mitwirkende: 

a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület énekköre / 
Singkreis des Bgld.- Ungarischen Kulturvereins 

Prof. Dr. Franz Zebinger - zongora / Klavier 

MMag. Hérics Tímea - fagott / Fagott 

Marie-France Sylvestre - klarinét / Klarinette 

 

 

Adventi est 
a Kaláka együttes 

 „Szabad-e bejönni ide betlehemmel?”  

c. albumának bemutatója 

2013. december 14., szombat  
18 óra 

Felsőőri Református Egyház 

 díszterme 
  

 

PANNON KULINÁRIS SOROZAT / Pannonische Kulinarik-Reihe 
 

Magyar ételek és énekek / Ungarische Speisen und Lieder 
 

Közreműködők / Mitwirkende:  

Alsóőri Énekkar / Unterwarter Gesangsverein 
 

2013. november 8., 18:30 óra / 8. November 2013, 18:30 Uhr 
 

Alsóőri Klubház / Clubhaus Unterwart    
 

Részvételi díj / Teilnahmegebühr: € 5,- 

 

„NAGYKARÁCSONY ÉCCAKÁJA...” 

 

 

 

 
 

HAGYOMÁNYOS PÁSZTORJÁTÉK / Traditionelles Hirtenspiel 

45 ÉVES JUBILEUM / 45-jähriges Jubiläum 

2013. december 7. szombat, 14:30 óra 

FELSŐŐRI KATOLIKUS KONTAKTCENTRUM / 

Kontaktzentrum Oberwart 
 

Rendező / Veranstalter:  

Felsőőri Magyar Katolikusok Köre / Kreis der Katholischen Ungarn 

Ajándékozza karácsonyra  
a „Jézus születése”című  

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,- 

 

PANNON KULINÁRIS SOROZAT / Pannonische Kulinarik-Reihe 
 

Ünnepi ételek / Festtagsgerichte 
 

 

2013. november 19., 17 óra / 19. November 2013, 17 Uhr 
 

Alsóőri Klubház / Clubhaus Unterwart    
 

Részvételi díj / Teilnahmegebühr: € 7,- 

 

Megjelentek az  sorozat  

legújabb 3 nyelvű gyermekkönyvei! 

Kapható az alsóőri UMIZ-nál € 15,- áron. 

 

 

 

 

 

 

 

Vier neue dreisprachige Kinderbücher  

der Reihe sind erschienen! 

Erhältlich beim UMIZ in Unterwart um € 15,-. 


