
  

 2008. február 29-én a felsőőri Drobits vendéglőben 
került sor a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület 
tisztújító közgyűlésére.  
 Dr. Plank József, az egyesület elnöke köszöntötte a 
jelenlevőket, majd egy látványos prezentáció kereté-
ben bemutatta az egyesület csoportjait és azok mun-
káját, a kultúregyesület kiadványait és beszámolt az 
az elmúlt évek rendezvényeiről. Dr. Plank értékelő 
szavaiból kiderült, hogy a kultúregyesület nagyon 
sokrétű munkát végez a Burgenlandban élő magyar-
ság kultúrájának fenntartása érdekében. A hallgató-
ság arcán meglepetés és elismerés tükröződött. 
 Frauer Ludwig pénztáros az egyesület pénzügyi 
helyzetéről tudósított, ezután az ellenőrök pozitív be-
számolója következett. Az értékeléseket követően dr. 
Plank megköszönte az eddigi vezetőségi  tagok   

 

munkáját. Kiemelte Posch Elek tevékenységét, aki 
alapító  tagja és évtizedekig vezetőségi tagja volt a 
kultúregyesületnek, de korára való tekintettel már 
nem vállalta a jelölést. 
  Ezután a közgyűlésen megjelent egyesületi tagok 
az elkövetkező 3 évre új vezetőséget választottak.  
 Az elnöki tisztséget továbbra is dr. Plank József 
látja el, helyettesei ismét Tölly Juliana és Zsótér Iris 
lettek. Jegyzőnek Gaal Helmutot, helyetteseknek pe-
dig Holper Susannet és Haiden Ágnest választották. 
A pénztárosi feladatot újra Frauer Ludwigra bízták, 
helyettese Gaal Michael lett. Az ellenőrök személyé-
ben nem történt változás, a következő periódusban is 
Balika Alfred és Posch Eugen tölti be ezt a funkciót. 
 A napirendi pontok lezárása után kellemes hangu-
latú beszélgetéssel zárult a közgyűlés.  
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 „Itt a farsang, áll a bál, még a ház is muzsikál!“ Ez a 
kedves mondat volt a mottója a gyermekóra idei far-
sangi rendezvényének. Mivel a farsang nagyon rövid 
ideig tartott, a BMKE legfiatalabb nyelvtanulói már 
januárban megtartották ünnepségüket.  

Dowas Katalin, a gyermekórák vezetőjének kérésére 
a gyerekek igen szellemes és vagány jelmezekbe 
öltöztek. Január utolsó csütörtökének délutánján 
csak úgy zengett a ház, amikor a sok hercegnő, hab-
leány, cowboy, pingvin, bohóc, pókember, Harisnyás  

 

Pipi, tündér, boszorkány, stb. megjelent. Magyar nép-
zenét hallgattak, táncoltak és játszottak. „Medvetánc“ 
is volt a közkedvelt Sári mackóval. A játékos ügyes-
ségi versenyek közül, amiknek a jutalma édesség 
volt, a legjobban a zsákugrást kedvelték a gyerekek. 
A kultúregyesület friss fánkkal és üdítővel vendégelte 
meg az ünneplőket. Dowas Kati a „Gyermekpostát“ is 
kiosztotta, így a gyerekek otthon szüleikkel is átismé-
telhetik a jelmezek neveit, elmondhatják a verseket 
és elénekelhetik a dalokat.  
Jó érzés látni az örömtől csillogó szemeket az ilyen 
vidám rendezvényeken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Farsang gyerekeknek 

Tisztújító közgyűlés 



Pedagógusok Fóruma 
  

 Magyartanároknak szervezett szakmai továbbkép-
zést március 28-án és 29-én a Burgenlandi Magyar 
Kultúregyesület Felsőőrött, az egyesület székházá-
ban. A Pedagógus Fórumra, melynek célja az okta-
tás színvonalasabbá tétele, évente több alkalommal 
kerül sor. 
 A tavaszi továbbképzés meghívott előadója Nagy-
házi Bernadette, a Kaposvári Egyetem oktatója volt. 
Előadásának címe „A magyar mint idegen nyelv okta-
tásának (6-12 éves gyerekek számára) módszerta-
na.” Nagyházi Bernadette pénteki előadásának első 
felében a magyar nemzeti identitástudat kialakításá-
nak és fejlesztésének valamint a magyar kultúra- és 
országismeret közvetítésének lehetőségeiről beszélt. 
A délután második felében az előadó ismertette az 
olvasástanítás modern módszertani kérdéseit és gya-
korlati példákon keresztül bemutatta a szövegolvasás 
és szövegértés fejlesztésének lehetőségeit. 

  

A szombati továbbképzés egyik központi kérdése az 
volt, hogyan lehet érdekesen nyelvtant tanítani. A 
fórum befejezéséképp a résztvevők ötleteket kaptak 
nyelvi játékok készítéséhez és arra, hogyan vonják 
be a játékot a nyelvoktatásba.  
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„Talpra magyar…“  
 

 Több éves hagyomány Miklóshalmán (Nickelsdorf), 
hogy az Ausztriai Független Magyar Kultúregyesüle-
tek Csúcsszervezetének szervezésében megemlé-
keznek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
eseményeiről.  

 Az idén, a 160-ik évfordulón, március 15-én délután 
három órakor került sor az ünnepségre a Kossuth 
emléktáblánál. A magyar és osztrák politikusok ünne-
pi beszédét koszorúzás követte, majd együtt eléne-
kelték a magyar és osztrák himnuszt. A hivatalos 
megemlékezés után a tűzoltó házban folytatódott az 
ünnepség. Gyerekek magyar költők hazafias verseit 
szavalták, a bécsi Szivárvány gyerektánccsoport já-
tékokat és néptáncokat adott elő. A csúcsszervezet a 
helybéli tánccsoport mellett meghívta az Őriszigeti 
Magyar Néptáncegyüttest és a Délibáb néptánccso-
portot is, hogy fellépésükkel színesítsék az ünnepsé-
get. A „Délibáb” tagjai erdélyi, az őriszigeti néptánco-
sok felvidéki táncokkal szórakoztatták a közönséget. 
Mindkét csoportot a Bécsi Banda kísérte. A miklós-
halmi tánccsoport műsorát is nagy tapssal jutalmaz-
ták a vendégek, akik a táncosok szép népviseleteit is 
megcsodálhatták. A kellemes hangulatú és értékes 
délután a múlt és a hagyomány ápolásának szép pél-
dája volt.                   

„Nyilak szárnyán az ősi múltba” 
 

Március 1-én érdekes előadást tartott Tompa Ferenc, a szombathelyi 
Magor Íjász És Hagyományőrző Egyesület elnöke az alsóőri Öreg Iskolá-
ban. Tompa úr már régóta foglalkozik magyar elődeink hagyományaival: 
őstörténet, lovászat, középkori szokások, fegyvertan és harcmodor, az ős-
magyarok tradicionális ruházata, étkezési szokásaik, stb. Ezekből nyújtott 
ízelítőt az érdeklődőknek. Feleségével bemutatták a magukkal hozott esz-
közöket is (fegyverek, tartozékok, ruházat stb.) és diákkal illusztrálták az 
elhangzottakat.  
Az est meglepetése egy élő íjászbemutató volt, amely élethűen prezentálta 
ezeknek a harci eszközöknek az erejét. A közönség nagyon élvezte a köz-
vetlen hangulatú, humoros, rendhagyó történelem órát, mely kötetlen be-
szélgetéssel zárult.  
Tompa Ferenccel az érdeklődők a szombathelyi Savaria Történelmi Karne-
válon is találkozhatnak, egyéb gyalogos és lovas íjászati bemutatókon, de 
szívesen látja a lovagolni vágyókat Nardán, a lovászatban is. 
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Egy készülő könyv ajánlására kereste meg szerkesz-
tőségünket dr. Bedécs Gyula. Mielőtt sorait közöl-
nénk, röviden őt mutatjuk be. Immáron negyedszáza-
da ő szervezte meg Galambos Ireneusz tisztelendő 
úrral és Szeberényi Lajos professzorral az első kö-
zös burgenlandi és győri diáktáborokat. Talán olva-
sóink közül is többen részt vettek a táborokban. Ké-
sőbb is a két terület közös emlékeinek kutatásán és 
bemutatásán fáradozott. Ő szerkesztette az egyesü-
letünk közreműködésével 2005-ben kiadott Gyöngy-
szemek. Kultúrtörténeti értékek Nyugat-Pannóniában 
című albumot. Ezt teszi most is, amikor egy könyvet 
jelentet meg az első világháborús emlékekről. A régi 
munkáit ismerve és a téma fontosságát tudva öröm-
mel teljesítjük kérését.  

Ajánlás 
A Nagy Háború utolsó évének 90. évfordulója van. A 
jubileum természetes módon irányítja a közvélemény 
figyelmét az első világháború emlékei felé. Ezért író-
dik Az első világháború emlékhelyei. Szarajevó, 
Galícia, Isonzó című könyv. Ezt ajánljuk most a fi-
gyelmükbe. Azonnal felmerül a kérdés: Miért, hiszen 
a mi szűkebb pátriánkon nem szántott végig a hábo-
rú, nem hullámzott át rajta front. De nem múlt el 
nyomtalanul. Egy-egy faluból a hadbavonultak ötöde 
nem tért vissza. Az ő emlékük megőrzésére emelték 
az első világháborús emlékműveket. A felállításukat 
elrendelő törvényt még a háború évében hozták, de 

a megvalósításra már a háború után került sor. Így 
ezek a háborús emlékművek Burgenland és Nyugat-
Dunántúl történelmi együvé tartozásának utolsó em-
lékei. Ezért gondoltunk arra, hogy háborús emlékmű-
vekre e könyvben burgenlandi példákat hozzunk. 
Pinkafő, Őrisziget, Alsóőr és Középpulya kis emlék-
művein sorakozó nevek emlékezésért kiáltanak. Az 
emlékműveket be kell mutatni. S ha van egy-egy 
személyhez kötődő emlék, portré, hátrahagyott 
levél, akkor azt is közkinccsé kell tenni. Ezeknek 
ebben a könyvben a helye. Örülnénk, ha adnának 
egy-egy képet, dokumentumot, levelet.  
Kérjük, jutassák el ezeket az emlékeket a Burgen-
landi Magyar Kultúregyesület irodájába! 
De halottakat is hagyott itt a háború. A hadifogolytá-
borok közvetlenül hozzátartoztak a nagy világégés-
hez. A legnagyobb magyarországi táborok a Nyugat-
Dunántúlon és Burgenlandban voltak, a legnagyobb 
Ostffyasszonyfán. Mosonmagyaróváron pedig a Mo-
narchia legnagyobb építkezésén dolgoztak. A határ 
menti Sopronnyék/Neckenmarkt  foglyait a boszniai 
Doboj várában felszámolt táborból hozták. Most a 
szörnyű világégés évfordulóján különös figyelemmel 
fordulunk az emlékek felé, és ha virágot viszünk hoz-
zátartozóink sírjára, jusson egy szál a távolról ideke-
rült halottak sírjára is.  
 A könyvet októberben egy első világháborús fotóki-
állítás megnyitása keretében fogjuk bemutatni.  

Március 8-9-én ismét előadásra hívta az Alsóőri Ma-
gyar Színjátszó Egyesület az őrvidékieket. Heltai Je-
nő  Édes teher című vígjátékát 3 felvonásban mutat-
ták be a község nagytermében.   
„Én nem bírom tovább ezt az életet. Évek óta ve-
szekszünk – okkal, ok nélkül, csak azért, mert férj és 
feleség vagyunk. Összetörtük egymás életét." E 
mondatokkal kezdődik Heltai Jenő vígjátéka. S az ifjú 
pár nagy egyetértésben egyezik meg a válásban. De 
az asszony csak akkor válik, ha a párja megfelelő 
férjet keres és hozományt is ad. Természetesen a 
férj vállalja ezt is. De nem is olyan könnyű férjhez 

adni az embernek a feleségét. Különösen akkor, ha a 
férj választja ki az utódot... Ettől kezdve furcsa és 
komikus helyzetek sora következik. Nagyszerű sze-
repalakításokat, kiváló szövegmondást, gördülékeny 
játékot láthattunk az alsóőri csapattól. S aki még a 
darab közben nem könnyezett a nevetéstől, az a fel-
vonások között „ráadásként” Kelemen Ernő tempera-
mentumos szólótáncán szórakozhatott. 
Nagy elismerés illeti a szereplők teljesítményét és a 
rendezők munkáját. Reméljük még sokáig örvendez-
tetik meg az őrvidéki közönséget a magyar nyelvű 
színjátszással! 

Háborús emlékhelyek 

Alsóőri színjátszók 



 

40 éves a BMKE 
 

 jubileumi ünnepség  
 

2008. június 14. (szombat) 
 

   11:00 -  Felsőőri Városháza díszterme 
            köszöntők, beszédek 
 

   14:00 -  Felsőőri Városi Park 
              zenés műsor, táncbemutatók, 

 magyaros ételek, íjászat,  
kézműves sátrak, vásár 
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TARKA ZENÉS EST ♪ ♫   
OPERETT- ÉS MUSICAL-RÉSZLETEKKEL,  

MAGYARNÓTÁKKAL    
 

2008. május 23. (péntek)  19:30 óra 
 

Felsőőr, Református Egyházközség díszterme 
Közreműködnek: a Miskolci Nemzeti Színház művészei 

 

belépő: önkéntes adomány 

PROGRAMOK 

 

Adj`Isten, Magyarok! 
2008. május 11. 13:05 h 

 
 

 
 

Servus-Zdravo-Szia-
Deltuha! 

 

   négynyelvű népcsoport adás 
 

2008. június 8. 14:20 h 

MEGJELENT ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
CD Takács Jenő  

emlékére   
 

Közreműködik:  
Aima Maria Labra-Makk (zongora) 

 

Megvásárolható 
 a  BMKE irodájában! 

JÁTÉKOS NÉPTÁNC GYEREKEKNEK 
Alsóőr, Öreg Iskola 

 

Időpontok: 
 

   2008. április 30. 17 óra      
  2008. május 7. 17 óra      2008. június 4. 17 óra 
  2008. május 14. 17 óra     2008. június 11. 17 óra 
  2008. május 21. 17 óra     2008. június 18. 18 óra  

     

vezeti: Mag. Seper Mariann 0676/6361963 


