
Színházi bemutató 
  
 A BMKE színjátszó köre 2007. december 4-én 
Tasnádi István Kokainfutár című tragikomédiáját mu-
tatta be a felsőőri Református Egyház  dísztermében. 
 A tíz évvel ezelőtt íródott darab mind nyelvében, 
mind sajátos történetkezelésében nagyon izgalmas. 
Egy társasház lakóinak nem szokványos, de a min-
dennapokat utánozni akaró életét mutatja be. A tragi-
komédia több helyszínen játszódik: a társasházban, 
a Balatonon és Görögországban. Szereplői a ház 
lakói, köztük Anya, Apa és Norbi, az elkényeztetett 
fiúk, két neveletlen nyugdíjas, Spangli bácsi és Sodó 
bácsi, a Fiú és a Lány, valamint a magántanár 
Xantippe, a nőgyógyász Rozs Attila és az először a 
balatoni színben fellépő idegen asszony, Mária Kroll. 
A darabba a szerző a többszörös szerelmi három-
szög mellé egy krimi-szálat is beillesztett. A 21. szá-
zadi vagány szöveg ellenére is mindenki  tudta követ-
ni az eseményeket, mert a szereplők tökéletesen for-
málták meg a karaktereket.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Képünkön a Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium diák-
jai: Hartig Wilhelm, Tóth Alexandra, Cseri Tivadar, 
Zlatarits Annette, Klenner Jennifer, Rajic Kristina, 
Vegerbauer Martina, Zsemberi Tamás, Wallner 
Christoph, Marth Stefan,  Molnár Dániel, Barta Nor-
bert, Vass Lisa-Mary, Bodnár Fanni,  Silaghy Patricia, 
El-Sherif Sarina, Marth Sabrina. A darabot dr. Villányi 
Eszter rendezte. A díszleteket Bartek Péter Pál, a 
koreográfiát Klenner Jennifer készítette, a hangtech-
nikáért Kracher Reinhard volt a felelős.  
 A darab mind a délelőtti ifjúsági előadáson, mind az 
esti premieren nagy sikert aratott.  
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 Mikulás ünnepség  
 

Hagyományteremtő és egyben jótékonysági célzattal 
Mikulás ünnepséget szervezett a BMKE észak-
burgenlandi csoportja 2007. november 30-án 
Nagymartonban, a Hotel Florianihofban.  
Az ünnepség keretében fellépett az ősszel megala-
kult gyermektánccsoport, majd karácsonyi dalokat 
adtak elő furulyán. Természetesen eljött a Mikulás is, 
aki édességcsomaggal lepte meg őket. A délután já-
tékkal, közös énekléssel, nagyon kellemes hangulat-
ban zajlott. Az ünnepséget megelőzően a nagy-
martoni iskolában édesség gyűjtési akciót szervez-
tek. Az „édes” adományokat Kapuvárra, Nagymarton 
testvérvárosába vitték, ahol a Családsegítő Intézeten 
keresztül rászoruló gyerekekhez juttatták el. 

Takács Jenő szimpózium 
 

 2007. decemberében Felsőlövőn a BMKE, a KIBu 
(Burgenlandi Zeneszerzők és Előadóművészek 
Egyesülete) és a Grazi Zeneművészeti Egyetem Fel-
sőlövői Intézetének szervezésében Takács Jenőre 
emlékeztek.   
 Az egész napos konferenciával folytatódott a BMKE 
azon sorozata, aminek keretében minden évben 
megemlékeznek a 2005-ben, 103 évesen elhunyt 
neves burgenlandi zeneszerzőről.  
 A rendezvényen nemzetközileg elismert zeneszak-
értők és zeneművészek léptek fel. A szervezők kö-
szöntője után Wolfgang Suppan összeállításában 
Takács Jenővel készített hanganyagok kerültek be-
mutatásra. Ezt követően Tari Lujza tartott előadást a 
zeneszerző és a magyar népzene kapcsolatáról. A 
délelőtti program zárásaként Aima Maria Labra-Makk 
részleteket játszott a „Hommage à Takács Jenő” cí-
mű CD-ről, amelyen a zeneszerző és kortársai zon-
goraművei hallhatók. Délután Radics Éva előadásá-
ban Takács Jenő és Weöres Sándor költő barátságá-
ról volt szó, Christian Heindl a komponista levelezé-
seiben megnyilvánuló személyiségét boncolgatta, 
Rostetter Szilveszter pedig Takács miséjét és orgo-
naműveit ismertette. A délután befejezéseképp 
Gerhard. J. Winkler zongoradarabokat játszott.  
A szimpózium záróakkordjaként este kamarakoncert-
re került sor, ahol a Grazi Zeneművészeti Egyetem 
Felsőlövői Intézetének tanárai és diákjai játszottak. 
Fellépett a BMKE Őrségi Fantázia nevű zenekara is. 



„Nagykarácsony éccakája” 
 

 Mint minden évben, az idén is karácsonyi ünnep-
ségre hívta az érdeklődőket a felsőőri katolikusok 
köre Csoknyai Vilma vezetésével december 8-án a 
felsőőri kontaktcentrumba. Ezen a szombati napon, 
régi hagyomány szerint immár 39. alkalommal került 
sor erre a rendezvényre. Nagy volt az érdeklődés, a 
terem teljesen megtelt.  

 Az ünnepi műsor Keresztfalvi Péter atya köszöntő-
jével kezdődött. A vendégek nagyon élvezték az al-
sóőri elemi iskolások éneklését. Wawzin  Ágnes, Ka-
pocs Viki, Danzer Lisa, Wild Teréz, Juhász Viktória, 
Orbán Nikolett és Binder Gyöngyi magyarul szaval-
tak. Fellépett a BMKE gyermekcsoportja Dowas 
Katharina vezetésével és a kétnyelvű gimnázium di-
ákjai. Kapocs Viki gitáron, Murlasits Valerie-Christin 
zongorán és furulyán játszott karácsonyi dallamokat. 
Örömmel kapcsolódott be a közönség, amikor az al-

sóőri vegyes kórus kará-
csonyi dalokat énekelt. 
Mesmer Enikő tekerőlan-
ton adott elő dalokat. Ha-
gyományos pásztorjátékot 
is láthatott a közönség: 
Wachter Sandra felsőőri 

diákjai egy betlehemes 
kórusjátékot mutattak be, 
az alsóőri iskolások egy 
székesfehérvári bölcsőcs-
két  játszottak el, a pan-
nonhalmi betlehemes já-
tékban pedig a Bodó testvérek és Wild Teréz voltak a 
főszereplők. A hangulatos délutánt egy kis büfé és 
baráti beszélgetés zárta.        
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Népviselet bemutató 
 

 November 11-én köztudottan Szent Márton püspö-
köt ünnepeljük. 2007 novemberében azonban az 
„Alhói Művészeti és Kulturális Egyesület” egy 
interkulturális népviseleti divatbemutatóra invitálta az 
érdeklődőket. A rendezvénynek, melyet Hans-Herwig 
Binder szervezett, az Alhói Polgári Iskola adott ott-
hont. Az est házigazdája az ORF rádió bemondója, 
Michael Pimiskin volt. A népviseletek bemutatásában 
magas színvonalú szaktudásával Elisabeth Stubits 
segített. Őrvidéki, stájerországi, roma, horvát és ter-
mészetesen magyar népviseleteket is lehetett látni. 
Az alsóőri Virgonc Néptánccsoport tagjai, Huber 
Elisabeth és Hubbes Zoltán székelyföldi népviseletet 

mutattak be. Az Őriszigeti Magyar Néptáncegyüttes 
is elfogadta a meghívást: Dowas Katharina és Kacsó 
Konrád a dunántúli ugrós zenét nemcsak aláfestés-
nek használták a bevonuláshoz, hanem táncoltak is 
rá, így mutatták be népviseletüket. Dowas Kati és 
Kacsó Konrád a helybeli vasi viseletet vette fel, Ka-
pocs Viki pedig a Felvidékről származó zempléni ru-
háját. A közönség nagy tapssal jutalmazta őket.  
 Különböző néptánccsoportokból több mint 15 pár 
munkaruhát és ünnepi népviseletet mutatott be. Kép-
viselve volt Hartberg, Willersdorf, Stinatz, Bad 
Tatzmannsdorf, Mischendorf és Buchschachen. A 
szünetben egy kiállítás szórakoztatta a vendégeket,  
a büfében pedig új erőre kaptak. Az est csúcspontja 
az alhói polgármester és az est szervezője voltak, 
akik az alhói járás kék munkaruháját mutatták be. 
Hatalmas taps és nagy nevetés kísérte kettőjüket.  
 A két magyar néptánccsoport képviselői szívesen 
vettek részt a rendezvényen és várják annak megis-
métlését szélesebb körben.  
Köszönetet mondunk Hans Bindernek, aki valameny-
nyi fellépőnek a rendezvényről készült fényképeket 
és DVD-t bocsátott rendelkezésére.  

 
 Dowas Katharina Dowas Katharina 
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Kodály Zoltán emlékest 
 

 Az egész zenei világ Kodály Zoltánt, a világhírű ze-
neszerzőt, nyelvészt és zenepedagógust, a magyar 
zenei nevelés „apostolát“  ünnepelte 2007-ben szüle-
tésének 125. és halálának 40. évfordulója alkalmá-
ból. A BMKE is szervezett emlékestet a zeneszerző 
tiszteletére. Az eredetileg decemberre tervezett ren-
dezvény betegség miatt elmaradt, ezért csak 2008. 
január 25-én került sor a megemlékezésre a felsőőri 
Városháza dísztermében.  
 Dr. Villányi Eszter zenepedagógus, a Kétnyelvű 
Gimnázium tanára előadásában Kodály teljes élet-
művének keresztmetszetét  nyújtotta. A kiválasztott 
zenei részleteket a kultúregyesület énekköre, a Két-
nyelvű Gimnázium diákjai és az alsóőri Bodó testvé-
rek, Jutas és Tuzson énekelték. Az Őrségi Fantázia 
nevű zenekar kísérte az előadókat és játszott további 
részleteket Kodály műveiből. Dr. Villányi Eszter be-
szélt arról, hogy Kodály és  Bartók több ezer  magyar   

 
 

 

népdalt gyűjtött össze, majd rendszerezték és feldol-
gozták azokat, ezzel megalapozva a 20. századi ma-
gyar zenét. Kodály két hangjátéka, a  Háry János és 
a Székelyfonó komponálásakor is a népdalokból me-
rített.  Kodály misét (Missa brevis), egyházi zenét és 
oratóriumot is komponált. A közönség a Psalmus 
Hungaricusból ismerhetett meg részleteket. Az el-
hangzott dalokon keresztül az előadó bemutatta a 
Kodály által alkotott és a zenei nevelésben azóta is 
sikerrel használt relatív szolmizációs rendszert.  
 Dr. Villányi kezdettől fogva bevonta a közönséget is 
az est szereplői közé. Nem kellett sokáig kérlelni 
őket, hiszen a jól kiválasztott dalok és zenei részletek 
magukkal ragadtak mindenkit. Utolsó dallamként az 
Esti dal hangzott el a szereplők és a hallgatóság kö-
zös előadásában.  
  Az est kellemes hangulatú kötetlen beszélgetéssel 
zárult a város által szponzorált büfében, ahol finom 
rétesek, pogácsák és ízletes borok várták a vendége-
ket.  

8 koncert – 8 ország – 1 nemzet 
 

2008. január 27-én a BMKE szervezésében jótékony-
sági hangversenyre került sor a felsőőri Európaiskola 
(EMS) aulájában, amelynek keretében 400 zenei CD 
ünnepélyes átadására került sor. 
A „Kárpát-medencei magyarok zenéje” koncertsoro-
zat célja, hogy a Kárpát-medencében élő magyar 
népcsoportokhoz eljusson a magyar zenei kultúra és 
ezek a térségek kölcsönösen bemutatkozási lehető-
séget biztosítsanak egymás művészeinek ünnepi 
hangversenyek és fesztiválok keretében.   
A jótékonysági rendezvény ötlete és megvalósítása a 
magyarországi Stereo Kft. ügyvezető igazgatójának, 
Böszörményi Gergelynek köszönhető. 2001 óta szer-
vezi a koncertsorozatot az édesapjától kapott útrava-
ló szellemében: „…fiam, próbálj meg értelmes nyo-
mot hagyni az utókorra”. Böszörményi meggyőződé-
se - Kodály és Bartók nyomdokait  követve -, hogy a 
népzenének ott a helye a Zeneakadémián, a szín-
házban, a fényes hangversenyteremben. 75 kiadó 
csatlakozásával és a Magyar Református Egyházzal 
együttműködve adományoznak CD-ket magyarok 
lakta vidékeken a városi könyvtáraknak, magyar in-
tézményeknek.   

 

2008. januárjában Felsőőrben dr. Plank József, a 
BMKE elnöke vehetett át 400 magyar zenei CD-t. A 
lemezek az egyesület könyvtárába kerültek, ahol 
minden érdeklődő számára hozzáférhetők és kiköl-
csönözhetők. A gyűjtemény - az adományozók jóvol-
tából - minden évben bővül az aktuálisan megjelenő 
kiadványokkal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az ünnepi átadáson nagy sikerrel lépett fel a magyar-
országi és szlovákiai művészekből álló Bástya citera-
zenekar és a Magyar Tekerőzenekar (képünkön).    



 
 

Az Alsóőri Magyar Színjátszó Egyesület 
bemutatja 

 

Heltai Jenő: Az édes teher 
- avagy hogyan adtam férjhez a feleségemet - 

 

c. vígjátékot 
 
 

2008. március 8-án (szombat) 20 órakor 
2008. március 9-én (vasárnap) 15 és 19 órakor 

 

az alsóőri községteremben (Magyar Udvar vendéglő) 
 

Rendezte: Major Zsolt, Szabo Ferdinand 
 

Szereposztás: 
 

Kékes Tamás .............Szabo Alfred Pakh Olivér................Moor Siegfried 
Lenke ..............................Seper Iris Babér Böske.......... Szabo Katharina 
Özv.Hathársyné .....Fleck Elisabeth Szerencs Gyuszi .....Nemeth Johann 
Hathársy Miska .......Kelemen Ernst Mari ...............................Bauer Anna 
Pakrácz Tóni ..............Farkas René 1. pincér................... Szabo Joachim 
Kartács Sándor ........Racz Andreas 2. pincér....................Seper Matthias 

 
Jegyek elővételben az alsóőri Raiffeisenbankban vagy a helyszínen kaphatók! 
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JÁTÉKOS NÉPTÁNC GYEREKEKNEK 
 

Alsóőr, Öreg Iskola:  2008. március 5. 17 óra 
                  2008. március 12. 17 óra 

          vezeti: Seper Mariann 0676/6361963 
 

Nagymarton, Hotel Florianihof: keddenként 16:30 óra 
információ: Magyarfy Jaquelien 0664/5124725 

PROGRAMOK 

 

Adj`Isten, Magyarok! 
2008. március 9. 13:05 h 

 
 

 
 

Servus-Zdravo-Szia-
Deltuha! 

 

   négynyelvű népcsoport adás 
 

2008. április 13. 14:20 h 

MEGJELENT ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
CD Takács Jenő  

emlékére   
 

Közreműködik:  
Aima Maria Labra-Makk (zongora) 

 

Megvásárolható 
 a  BMKE irodájában! 

CSÁRDÁS  
tanfolyam kezdőknek  

2008. március 8.  
17 óra 

Őrisziget, Községterem 
 

Szeretettel vár mindenkit 

az Őriszigeti Magyar 

Néptáncegyüttes 

 

hagyományos 

TOJÁSFESTÉS  
a  VIRGONC 

 Néptánccsoporttal 
 

2008. március 22. 
 14 óra 

Öreg Iskola, Alsóőr 


