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Magyar bál Nagymartonban  
 
2008. szeptember 20-án ismét bálba hívta a 
táncoslábúakat a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület 
északi csoportja, a Magyar Kultúra Baráti Köre. A ren-
dezvényt négy évvel ezelőtt, hagyományteremtő céllal 
indították el. A bál azóta nemcsak a Nagymartonban 
és környékén élő magyarok, hanem az osztrák közön-
ség kedvencévé is vált.  
 A vendégeket Frau Raffaela Strauss (a kulturális 
ügyekért felelős nagymartoni képviselő), Frau Brigitte 
Schiebendrein (nagymartoni képviselő), Fábián Imre 
(kapuvári képviselő) és DI Dr. Plank József, a Bur-
genlandi Magyar Kultúregyesület elnöke köszöntötte.  
 Az estet, melynek idén is a Nagymartoni 
(Mattersburg) Kultúrközpont adott otthont, a Soproni 
Táncegyüttes 8 táncosa nyitotta meg erdélyi táncok-
kal. Az est további részében gazdag programot kínál-
tak a szervezők. Az Őriszigeti Magyar 
Néptáncegyüttes fellépése immár hagyománnyá vált. 
Az idén nagyon szép szatmári és rábaközi táncokkal 
lepték meg a vendégeket. A tánccsoportot a szombat-
helyi Jurta Zenekar kísérte. Az est folyamán fellépett 
a magyar származású, Nagymartonban élő Gandaf 
mágus.  
 Éjfélkor tombolahúzásra került sor, amelynek kere-
tében 90 nyeremény talált gazdára. Cégek, vállalko-
zások, magánemberek illetve politikusok nagyvonalú 
támogatásának köszönhetően sok vendég tért haza 
egy kis meglepetéssel. Ezúton mondunk köszönetet  
mindenkinek, aki fel-
ajánlásával támogatta 
rendezvényünket.  
 A talpalávalóról, a 
vendégek körében  jól 
i smer t  Spec t rum 
Együttes, a jó hangu-
latról a népes vendég-
sereg gondoskodott. 
Aki a táncban elfáradt, 
az az előtérben megte-
kinthette a magyar 
származású, Gálosban 
(Gols) élő Bottyán Ma-
riann festőművész képeit és meghallgathatta Lajtos 
Imre babóti méhész méhekről és mézről szóló érdekes 
ismertetőjét és megkóstolhatta az édes finomságokat.  

Szóforgató pedagógus fórum 
 
 2008. szeptember 26-27-én került sor a Burgenlandi 
Magyar Kultúregyesület Pedagógus Fórumának e tan-
évi első rendezvényére. A továbbképzés célja, hogy 
módszertani segítséget nyújtson a Burgenlandban ma-
gyar nyelvet ill. magyar nyelven oktató pedagógusok-
nak, és ezzel emelje az oktatás színvonalát. A fórum 
iránt, melyet 2005 óta évente többször, különböző hely-
színeken rendez meg a kultúregyesület, mindig nagy az 
érdeklődés. 

 A Pedagógus Fórum tagjai 
szeptember 26-27-én, pén-
teken és szombaton, a 
BMKE felsőőri székházában 
találkoztak.   
 A szakmai továbbképzést 
Nagyházi Bernadette, a Ka-
posvári Egyetem Magyar 
Nyelvi és Irodalmi tanszék-
ének oktatója tartotta, akit a 
résztvevők a korábbi évek-
ből jól ismernek. Péntek dél-

utáni előadásának címe „Szóforgató” volt. Ebben a ma-
gyar szórendi sajátságokat taglalta, ismertette a jelenle-
vőkkel az ezzel kapcsolatban kidolgozott elméletét és 
bemutatta a sajátságos magyar szórend tanításának 
módszertani lehetőségeit. Sok gyakorlati példát hozott 
arra, milyen módon közelítsen a tanár a gyerekekkel a 
magyar szórendhez, hogy azt könnyen el tudják sajátí-
tani. A Nagyházi Bernadette által kidolgozott tanítási 
modellt a pedagógusok ki is próbálták.  
 A szombat délelőtti program mottója „Betűről, betűre, 
szóról, szóra” az olvasás tanításának módszertani kér-
déseit takarta.  

 Rövid elméleti bevezető után konkrét példákon, olvas-
mányokon keresztül 
gyakorlatban is 
tesztelték a mód-
szereket. A találko-
zó, melynek kereté-
ben ez alkalommal 
könyvbemutatóra is 
sor került, gyakorlati 
kérdések megvitatá-
sával és tapasztalat-
cserével zárult.  
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Emlékezés az I. világháborúban 
elhunytakra 

 
 Történelmi témájú könyv bemutatására invitáljuk 
kedves olvasóinkat. Dr. Bedécs Gyula történész „Az 
I. világháború emlékezete Galíciában, az Isonzó-
völgyben és a Doberdón.“ című könyve az első világ-

háborúban elhunyt 
katonáknak állít emlé-
ket. 
 2008. a Nagy Hábo-
rú utolsó évének év-
fordulója. A jubileum 
természetes módon 
az akkori történelmi, 
politikai és harci ese-
ményekre valamint az 
elhunyt katonák emlé-
kére irányítja a figyel-
met. A hadszínterekről 
a bevonult katonák 
ötöde nem tért vissza. 
Nekik tisztelegnek az 
I. világháborús emlék-

művek, melyeknek felállítását még 1918-ban törvény 
rendelte el. Felállításukra azonban már csak a hábo-
rú befejezése után került sor. 
 Burgenland és környéke ugyan nem volt hadszín-
tér, de innen is sok embernek kellett bevonulnia, a 
háború itt sem múlt el nyomtalanul. A környékbeli 
emlékhelyek Burgenland és Nyugat-Dunántúl törté-
nelmi együvé tartozásának utolsó emlékei. 
 Bedécs Gyulát több évtizedes kapcsolat fűzi tarto-
mányunkhoz és a kultúregyesülethez. Gyakorló ta-
nárként ő szervezte Galambos tisztelendő úrral és 
Szeberényi professzorral az első közös burgenlandi 
és győri diáktáborokat. Azóta is folyamatosan fárado-
zik a két terület közös emlékeinek felkutatásán és 
bemutatásán. Mind a mai napig tart előadásokat diá-
koknak és felnőtteknek, hogy kutatási eredményeit 
mások is megismerhessék. Többször volt már egye-
sületünk vendége 
is. Most megjelent 
könyvében bur-
genlandi emlék-
helyeket is bemu-
tat, elvezeti az 
olvasót Alsóőr, 
Felsőőr, Őrisziget 
és Sopronnyék 
műemlékeihez. 
 2008. november 
14-én Dr. Bedécs Gyula diavetítéssel egybekö-
tött előadásban mutatja be könyvét a Burgenlan-
di Magyar Kultúregyesület székházában. Min-
denkit szeretettel várunk! 

Sikeresen szerepeltek az  
egyesület tánccsoportjai  

 
 Az alsóőri Virgonc 
N é p t á n c c s o p o r t 
szeptember elején 
Bécsben, a Burgen-
landi Gazdaszövet-
ség hálaadó ünnep-
ségén szerepelt 
más burgenlandi 
csoportokkal közö-
sen. A Stephansdom- 
ban celebrált ünnepi mise előtt és után is felléptek a 
tánccsoportok, majd zenészek, táncosok és résztvevők 
közösen a Hősök terére vonultak, ahol folytatódott a 
hálaadó ünnepség. 
 Szeptember 21-én Willersdorfban (Villámos) járt a 
tánccsoport. A község délelőtti poharazgatásra 
(Frühschoppen) hívta lakóit. A vendégek szórakozta-
tásáról az alsóőri Virgonc néptánccsoport, a 
felsőpulyai Die Schürzenträger és a stájerországi Die 
Krieglacher gondoskodott. 
 2008. szeptember 28. és október 13. között került 

megrendezésre Pécsett 
a Határon Túli Magyarok 
XVII. fesztiválja. A több 
napos rendezvényre a 
Kárpát-medence vala-
mennyi magyarlakta ré-
giójából érkeztek vendé-
gek, akiket nagyon gaz-
dag program várt. A lá-
togatók színházi előadá-

sok, koncertek, kiállítások, könyvbemutatók és kirándu-
lások között válogathattak. Október 11-én került sor a 
„Népek tánca” című gálaműsorra, melyen az Őriszigeti 
Magyar Néptáncegyüttes és a Virgonc Néptánccsoport 
közös produkcióval lépett fel. 7 pár egy Vas megyei ko-

Kedves  
Olvasóink! 

 
Bízunk benne, hogy az Őr-
ség rendhagyó kiadását 
már valamennyien kézhez 
kapták. Ha az újság elnyer-
te tetszésüket, kérjük, 
ajánlják barátaik, ismerőse-
ik figyelmébe. A régi felső-
őri képeslapokat tartalmazó 
kiadvány megvásárolható a 
Burgenlandi Magyar   Kul-
túregyesület irodájában.  
Ára: € 5,- 
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 Sikeres könyvbemutató a  
kultúregyesület székházában 

 
 2008. szeptember 26-án a Burgenlandi Magyar Kul-
túregyesület dalos könyv bemutatójára hívta a tanáro-
kat, óvodapedagógusokat, szülőket, gyerekeket és 
minden más érdeklődőt. A nagyon kellemes hangulatú 
esten a Karal Viola és Lévay Erzsébet szerzőpáros 

Daloló évszakok 
című énekes 
füzetét ismer-
hette meg a kö-
zönség.  
A BMKE nevé-
ben Tóth Mária 
köszöntötte a 
szép számban 
megjelent ven-
dégeket, majd 
át adta a szót 
Karal Viola ze-
neszerzőnek és 
Lévay Erzsébet 
költőnőnek. 

 Karal assszony több évtizedes közös munkájukról és 
annak gyümölcseiről beszélt. Elmondta azt is, ho-
gyan született meg a Daloló évszakok ötlete és hogy 
lett belőle könyvecske.  
 Lévay Erzsébet arról beszélt, hogy mi motiválta 
őket a verses-dalos és egyben kifestő könyv elkészí-
tésében. Megfogalmazta, bíznak abban, hogy a gye-
rekek majd örömmel forgatják és hogy segítségükre 
lesz a nyelvtanulásban. 
 A bemutató azonban nem lett volna teljes, ha nem 
csendülnek fel dallamok a füzetből. A testvéreket, 
Bodó Tuzsont, Jutast és Zalánt, valamint Szabó Zsó-
fit és Kristófot, Dr. Villányi Eszter kérte és készítette 
fel a fellépésre. Az alsóőri gyerekekkel együtt énekel-
tek az édesanyák is.  
Az évszaknak megfelelően őszi dallamokat választot-
tak és egy kicsit előretekintettek a télre is. Az est kel-
lemes hangulatának köszönhetően a gyerekek prog-

ramon kívül más dalokat is elénekeltek. Végül – a 
vendégek kérésére - maga Karal Viola is zongorához 
ült és eljátszott még néhány dalt. A bemutató után 
büfé várta a vendégeket. Az est kötetlen beszélge-
téssel zárult. 
 A Daloló évsza-
kokat - a BMKE 
jóvoltából – vala-
mennyi Burgen-
landban magyart 
tanuló kisdiák és 
óvodás megkap-
ja. Elsőként a 
kultúregyesület 
gyermekcsoport- 
jának résztvevői 
vették át nagy 
örömmel a szí-
nes dalosköny-
vet. 

Magyar és horvát dallamok az  
Őrségi Fantázia előadásában 

 
 A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület zenekara, 
az Őrségi Fantázia újra hangversenyre hívja érdek-
lődő közönségét. 2008. november 28-án 19:30 óra-
kor Felsőőrben, a Református Egyház nagyter-
mében lépnek fel a zenészek. A programon két 
szerző, Prof. Dr. Franz Zebinger és Mag. art. 
Hannes Laszakovits művei szerepelnek. A Burgen-
landban élő 
P r o f . 
Z e b i n g e r 
őrségi nép-
daloktól ins-
pirálva kom-
ponált egy 
művet női 
énekkarra és 
zenekarra. A 
darabot Dr. 
Plank József 
elnök úrnak 
és az Őrségi Fantázia zenekarnak ajánlotta. 
Zebinger professzort és a kultúregyesületet több 
éves munkakapcsolat fűzi egymáshoz. Az ősbemu-
tatón a BMKE énekkara, Vajda András cimbalmos 
és az Őrségi Fantázia adja elő a művet.  
 A koncert második felében a magyar és burgenlan-
di horvát gyökerekkel rendelkező Hannes 
Laszakovits műveiből összeállított válogatást hallhat-
ja a közönség. A zeneszerző számos művet kompo-
nált már különböző stílusokban és hangszerelésre. 
Ezekből kap ízelítőt a közönség november 28-án 
pénteken. Mindenkit szeretettel várnak a közreműkö-
dők és a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület.  
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Adj`Isten, Magyarok! 
2008. november 9.  13:05 h 

 
 

 
 
 

Servus-Zdravo-Szia-
Deltuha! 

 

   négynyelvű népcsoport adás 
 

2008. december 14.  
 

VERSMONDÓ VERSENY 
a felsőőri Református Egyház nagytermében 

 

2008. november 27-e, 9 óra 
*    1011 éves diákoknak (12. osztályosok) 
*    1213 éves diákoknak (34. osztályosok) 
*    1418 éves diákoknak (58. osztályosok) 

 

2008. november 28-a,9 óra 
         *   óvodások                           
         *   67 éves diákok (12 osztályosok) 
         *   89 éves diákok (34 osztályosok) 

 

Jelentkezési határidő: 2008. november 14.  

JÁTÉKOS NÉPTÁNC 
GYEREKEKNEK 

 

Alsóőr, Öreg Iskola 
 

Időpontok: 
 

       2008. november 6 
2008. november 13. 
2008. november 20. 
2008. november 27. 

 
16-17 óráig kezdőknek 

 17-18 óráig haladóknak  
 

Tanfolyamvezető: Mag. Seper Marianne  
Információ: BUKV, 03352/ 38489 


