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 Egész napos rendezvénnyel ünnepelte meg fennál-
lásának 40-ik évfordulóját 2008. június 14-én, szom-
baton a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület. A jubi-
leumi ünnepség délelőtt 11 órakor kezdődött a felső-
őri Városi Parkban.  
 Dr. Plank József, az egyesület elnöke ünnepi be-
szédében ismertette a burgenlandi magyarság törté-
netét, a kisebbség mai helyzetét. Beszélt az egyesü-
let sokoldalú tevékenységéről és jövőbeli céljairól. 
Megemlékezett az elhunyt alapító tagokról és azok-
ról, akik sokat tettek az egyesület és a burgenlandi 
magyarság érdekében. Oklevéllel és egy kis figyel-
mességgel köszönte meg több évtizedes önzetlen 
munkáját Tölly Juliannának, Posch Eleknek, Posch 
Ferdinándnak, Major Pálnak és Balla Ernőnek.  

 A jeles évforduló alkalmából számos ausztriai, ma-
gyarországi és határon túli képviselő gratulált az elért 
eredményekhez, rövid beszédükben méltatták az 
egyesület elmúlt évtizedekben végzett kitartó  tevé-
kenységét. Felszólalt töb-
bek között Ambrusz Éva, a 
Magyar Köztársaság kon-
zul asszonya, majd a tarto-
mányi kormány nevében 
Helmut Bieler tartományi 
tanácsos és Norbert Su-
lyok képviselő. Köszöntőt 
mondott Gerhard Pongracz 
Felsőőr polgármestere, 
Kulmann Ernő a Magyar 

Népcsoporttanács elnöke, Göncz László a lendvai 
Magyar Nemzeti Intézet igazgatója, Steip Ferenc az 
Ausztriai Független Magyar Kultúregyesületek Csúcs- 
szervezetének elnöke, Csáky Zoltán a Duna Televí-
zió főmunkatársa és még sokan mások. 

Mesmer Otto közreműködésének köszönhetően a 
gratulálók beszédeit németül és magyarul is hallhatta 
a közönség. 
A hivatalos megemlékezés után a vendégek a ma-
gyar konyha finomságait fogyasztva kísérték figye-
lemmel a délutáni színes programot.  Haiden Ágnes 
és Prascsaics Carmen két nyelven konferálta be a 
műsorszámokat 
és röviden bemu-
tatták a fellépők   
tevékenységét. 
Nyitásként a  
BMKE két hagyo-
mányőrző cso-
portja, az alsóőri 
Virgonc Néptánc-
csoport és az 
Őriszigeti Magyar 
Néptáncegyüttes 
lépett színpadra. Őket a horvátországi vendégek, a 
haraszti Dózsa György Kultúregyesület kórusa követ-
te. A felnőttek fellépései között vidám csokor volt a 
kékfestőbe öltözött felsőőri általános iskolások tánc-
bemutatója Seper Juliana pedagógus vezetésével, 
majd a BMKE magyar gyermekórájának résztvevői 
által előadott lepke dal, melyet Dowas Katharina taní-
tott be.                

40 éves a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület 

folytatás a 2. oldalon 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seper Marianne alsóőri gyerekekből álló csoportjá-
nak produkciója láttán biztosítottnak látszik az egye-
sület néptáncosainak utánpótlása.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

szünet után szalonzenekarrá alakult és több mint egy 
órán át szórakoztatta a közönséget jól ismert operett 
és musical dallamokkal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Egész nap magyar kézművesek kínálták 
portékáikat az érdeklődőknek, a gyereke-
ket pedig nemezelés várta. Az időjárás is 
kegyes volt, így a több száz ünneplő jó 
hangulatú, kellemes napot tölthetett el a 
felsőőri városi parkban. 
Az ünnepségen készült felvételek az 
egyesület honlapján megtekinthetők! 

    www.bukv.at    
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Április 22-én a budapesti XII. kerületi Hegyvidéki Ön-
kormányzat küldöttsége látogatott el Felsőőrre. Az 
elsősorban pedagógusokból, szociális gondozókból 
és önkormányzati munkatársakból álló küldöttség a 
burgenlandi magyar oktatás és kultúra helyzetéről 
valamint a szociális otthonok munkájáról kapott tájé-

koztatást. Ellátogattak a felsőőri iskolákba, óvodákba 
és az öregek otthonába. A Burgenlandi Magyar Kul-
túregyesületnél a magyar kisebbség történetéről és a 
kultúregyesület munkájáról kaptak tájékoztatást. A 
vendégszeretetet az egyesület könyvtárának adomá-
nyozott könyvekkel köszönték meg.     

Budapesti küldöttség a Kultúregyesületben 

Nagy tapssal jutalmazta a közönség fergeteges 
fellépéséért a bécsi Délibáb együttest a Bécsi Ban-
da kíséretében, majd a Magyarországról érkezett 
kozármislenyi Józsa Gergely Néptánc Egyesületet. 
Utolsó előtti műsorszám a BMKE dalkörének a fel-
lepése volt Villányi Eszter zongorakíséretével. Az 
őket kísérő Őrségi Fantázia zenei együttes egy kis 
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A játékos magyar gyermekóra jubileumi ünnepségén 
fellépett a szombathelyi Mesebolt Bábszínház. Az 
előadás sikerén felbuzdulva a BMKE meghívta Do-
monkos Béla, ismert budapesti bábjátékost, hogy 
örvendeztesse meg a gyerekeket  egy bemutatóval. 
A gyermekóra két csoportja Dowas Kati  vezetésével 
dalokkal és körjátékokkal köszöntötte az előadót és a 
megjelent szülőket, nagyszülőket, barátokat. Azután 
következett a várva várt bábjáték. Domonkos Béla 
hangulatos zenével és vonzó kulisszával fogadta a 

kis közönséget. A kétnyelvűen előadott,  
énekkel és zenével kísért darab „A két 
bátor nyulacska“ történetét mesélte el. A 
lelkes nézők vastapssal köszönték meg 
a bemutatót. A délután közös barkácso-
lással zárult, amire a bábjátékos hívta 
meg a gyerekeket. 

Minden eddigit felülmúló sikerrel zajlott május 23-án 
a BMKE Tarka Zenés Estje.  
Váradi Katalin és művésztársai már több évtizede 
lépnek fel Felsőőrben. Az idei előadásra érkező ven-
dégek serege - a rendezvény töretlen népszerűsége 
ellenére - mégis mindenkit meglepett. A Református 
Egyház dísztermében, ahol 166 ülőhely áll a vendé-
gek rendelkezésére, több mint kétszázan próbáltak 
helyet foglalni.   
Váradi Katalin a Miskolci Nemzeti Színház zenei 
igazgatója ebben az évben is kiváló művészeket ho-
zott magával. Itt volt a Magyar Állami Operaházból a 
jól ismert és kedvelt Rozsos István, a Miskolci Nem-
zeti Színházból Seres Ildikó, a Turay Ida Színház és 
a Soproni Petőfi színház két művésze Kiss Zoltán és 
a közönség számára nem is-
meretlen Teremi Trixi. Váradi 
Katalin zongorán kísérte mun-
katársait, anekdotázva végig-
kalauzolta a nézőket az esten. 
Nemcsak a zeneszerzőkről és 
a bemutatott műsorszámokról, 
hanem a fellépő művészekről 
is mesélt. A hallgatóság nagy 
örömére felcsendültek jól is-
mert dallamok, többek között 
Kálmán, Strauss és Ábrahám 
Pál operettjeiből. Újdonság 
volt Rossini Macska-duettje, a 
három tenor repertoárjának 
olaszul előadott részletei, a bohóc jelenet és moder-
nebb zenei darabok.  

A jókedvű művészek nemcsak énekkel és táncbeté-
tekkel, hanem humoros színpadi jelenetekkel is szó-
rakoztatták a jelenlevőket.      

Ülve vagy állva, a közönség hálásan hallgatta végig 
a tarka zenei csokrot és szívesen dúdolta és énekel-
te a dallamokat.   

A nagysikerű est végén Plank József és Tölly Juliana 
virágcsokorral és borral köszönték meg a művészek-
nek a hangulatos előadást.   

Kétnyelvű bábszínház  

Rekordot döntött a Tarka Zenés Est 



 

 Magyar nyelvi 
 tábor diákoknak  

2008. augusztus 25-29. 
 

a BMKE-nél 
 

Jelentkezés az egyesület irodájában 
2008. augusztus 10-ig 

 
------- 

 

Ungarische Sprachferien 
für Schüler 

beim Burgenländisch-Ungarischen 
Kulturverein 

 

Anmeldung im Vereinsbüro  
bis 10. August 2008 
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Adj`Isten, Magyarok! 
2008. szeptember 14.  13:05 h 

 
 

 
 

Servus-Zdravo-Szia-
Deltuha! 

 

   négynyelvű népcsoport adás 
 

2008. augusztus 10. 14:20 h 

Óriási siker az első tavaszi koncerten 
 

Április 19-én, szombaton került megrendezésre a BMKE első tavaszi 
koncertje a felsőőri Református Egyházteremben. Teltház volt, nagyon 
sok környékbeli és felsőpulyai zenekedvelő volt kíváncsi az Őrségi Fan-
tázia fellépésére. Az egyesület zenekara ezen az estén felsőőri és szlo-
vákiai magyar vendégművészekkel szalonzenekarrá bővült. 
A szóló-
hegedűs, 
Reiter Ist-
ván nem-
csak vezé-
nyelte a 
zenekart, 
hanem ze-
nélt is és jó 
humorral 
moderálta 
az estét. A 
zenekar a 
koncert 
első felé-
ben Johann Strauss dallamokkal - keringővel, polkával, operett melódi-
ákkal - szórakoztatta a közönséget. A szünet után Kálmán, Lehár és 
Brahms műveiből összeállított színes csokor várta a hallgatókat, akik el 
voltak ragadtatva és nem tudták megállni, hogy ne énekeljék az ismerős 
dallamokat. A fantasztikus hangulatú est után mindenki így búcsúzott: 
„Máskor is szívesen jövünk.“ 

Az Őriszigeti Magyar Néptáncegyüttes sikerei 
 

A BMKE néptáncegyüttese nyár elején többször is eredményesen szere-
pelt. Pünkösdkor a szabari (Zuberbach) búcsúban táncoltak felvidéki, 
szatmári, felcsíki, moldvai majd burgenlandi és vasi táncokat.   
Június elsején a Kismartoni Misszió ünnepelte fennállásának 40 éves 
évfordulóját. Dr. Paul Iby püspök meghívására több száz hazai és külföl-
di vendég érkezett a Fertő-tó partjára, hogy szentmisével, hajókirándu-
lással és színes kultúrprogrammal emlékezzen az elmúlt évekre.  Az őr-
vidéki magyarokat az Őriszigeti Magyar Néptáncegyüttes képviselte. 
Felvidéki és vasi táncokat mutattak be.  
Június 3-án a labdarúgó Európa-bajnokság keretében Tarcsafürdőre 
várták Horvátország foci csapatát. A délután folyamán zenei együttesek, 
tánccsoportok, köztük az őriszigetiek, és egyéb kulturális program szóra-
koztatta a várakozó lelkes focirajongókat.  
Július 9-16. között a magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány szerve-
zésében Burgenlandi Ifjúsági Találkozóra került sor Pinkafőn. Július 12-
én Zsótér Íris bemutatta a BMKE sokoldalú tevékenységét, este pedig 
táncházba várták az érdeklődőket az őriszigeti tánccsoport tagjai.  
További sikeres fellépéseket kívánunk! 


