
HÉT HEGEDŰ HAZÁT ÉPÍT
Kossa Lajos, Aba város polgármestere, a Bartina Ze-
nekar, valamint Bakos Géza erdélyi hangszerkészítő 
mester kezdeményezésére az összetartozás jegyé-
ben 2019. szeptember 21-én Bonyhádon hét darab 
hegedűt adtak át a Kárpát-medence magyar nyelvte-
rületein élő tehetséges zenészeknek. 
Így indultak útjukra a mesterkézből való hegedűk 
Magyarországra, Kárpátaljára, Erdélybe, Felvidékre, 

Délvidékre és az Őr-
vidékre azzal a kül-
detéssel, hogy hasz-
nálatuk által őrizzék 
és a határon túl is 
terjesszék a magyar 
népdalkincset. 
A népzenei berkek-
ben nagy elismerés-
nek örvendő Földesi
házaspár ajánlására 
a Vasvörösváron élő 
Tieber Hannát érte 
a megtiszteltetés és 
ő vehette át ünnepé-
lyes keretek között 
a szászrégeni hang-
szerkészítőtől a he-
gedűt. 

Hanna a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület népze-
nei tanfolyamának növendéke és tagja a Szélforgók 
Népzenei Együttesnek.

Az átadáson a bonyhádi Vörösmarty Mihály Művelő-
dési Központban zenekarával együtt színvonalas be-
mutatóval képviselte a burgenlandi magyarságot.

250 ÉVES AZ ALSÓŐRI TEMPLOM
1769-ben az alsóőri nemesi közbirtokosság dönté-
se alapján építették meg a falu katolikus templomát, 
1833-ban kibővítették, és akkor nyerte el mai formáját.  
A templom építésének 250 éves évfordulóját ünnepel-
te az őrvidéki magyarság szeptember 21-én. Ez al-
kalomból számos egyházi képviselő és hívő érkezett 
a szentmisére, amelyet Székely János szombathelyi 
megyéspüspök celebrált. Prédikációjában Zsifkovics 
Ägidius kismartoni püspök kihangsúlyozta, hogy a 
templomnak óriási szerepe volt a történelem során az 
anyanyelv és a kultúra megőrzésében. 

A templom előtti téren került sor az agapéra, amely-
hez a BMKE népzenei együttesei, a Csörge és a Szél-
forgók szolgáltatták a muzsikát.

100 ÉVES AZ ALSÓŐRI ÉNEKKAR
Fennállásának 100 éves évfordulóját ünnepelte az Al-
sóőri Énekkar október 26-án az alsóőri Kultúrházban.
A kórus 1919 őszén alakult Dalárda néven. A háborús 
évek után az egyház és a község nevelő célzattal ala-
pította a kizárólag férfi akból álló énekkart.
A ma Alsóőri Énekkar néven működő kórus Szabo Ta-
más elnöksége idéjén alakult vegyeskarrá. Repertoár-
jukban egyházi és világi énekek egyaránt találhatók, 
így résztvevői az egyházi szertartásoknak, állandó fel-
lépői a helyi magyar kulturális rendezvényeknek. 
A jubileumi összejövetelen köszöntőt mondott az 
egyesület elnöke, Baloghné Weber Mónika, Liszt Kla-
ra polgármester, Nagy Andor bécsi magyar nagykövet 
és Drobits Christian parlamenti képviselő. Színpadra 
léptek az alsóőri óvodások, a Németciklényi Egyházi 
Kórus tagjai – akik magyar nyelven is énekeltek –, va-
lamint az Őrállási Egyházi Kórus tagjai és a Burgen-
landi Magyar Kultúregyesület népzenészei.
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GYÓGYNÖVÉNYEK NYOMÁBAN
Gyógynövénytúrát szervezett a BMKE október 5-én 
délután Őriszigeten. A program az idei Pannon Kuli-
náris Sorozat harmadik állomása volt. 

A szeszélyes időjárás ellenére számos érdeklődő 
gyülekezett a szigeti templom előtt, hogy Liszt Eveline 
vezetésével összegyűjtsék, illetve megismerjék a falu 
határában található gyógynövényeket. 
Liszt Eveline, a BMKE vezetőségi tagja minden egyes 
gyógynövénynek 
tudja a magyar és 
német nevét, kivá-
lóan ismeri hatásu-
kat az emberi szer-
vezetre. Hasznos 
tanácsokat adott 
a „túra” résztve-
vőinek, hogy miről 
ismerik fel a növé-
nyeket, hogyan és 
mikor szedjék le azokat és melyik részt használják fel. 
Egy órás séta után az egyre erősödő eső miatt az 
őriszigeti evangélikus gyülekezeti teremben folytató-
dott a rendezvény. Ez nem okozott problémát, hiszen a 
jól felkészült előadó számos növényt hozott magával, 
így az érdeklődők a fekete nadálytő, a bíbor kasvirág, 
az édesköménymag, a lestyán, a csalán, a csipkebo-
gyó, a kökény és a komló mellett a galagonya, a dió és 
a vadgesztenye jótékony hatását, alkalmazási módjait 
is megismerhették. Ötleteket kaptak a növények gyö-
kerének, magjának, levelének, vagy akár szárának 
felhasználására. Megtekinthették a csalángyökeret 
szárított és ledarált formájában. Mindenkinek újdon-
ságot jelentett, hogy a vadgesztenye a számos gyógy-
hatása mellett tisztítószerként is megállja a helyét.
A tapasztalat- és receptcsere alatt sütőtökös pizzát, 
süteményeket, kenyérre kenhető pástétomokat, vala-
mint gyógyteákat és gyógynövényekből készült ször-
pöket kóstolhattak a népi gyógyászat iránt érdelkődők.

25 ÉVES A BURGENLANDI
KISEBBSÉGI ISKOLATÖRVÉNY

Október 17-én „Nyelvek és kultúrák tere“ mottóval ün-
nepi tanácskozást rendezett a Burgenlandi Pedagó-
giai Főiskola és a Forum4Burgenland Kismartonban, 
a kisebbségekre vonatkozó iskolatörvény elfogadásá-
nak évfordulójára. 
1994-ben látott napvilágot a Burgenlandban – kisebb 
módosításokkal – máig is érvényben levő jogszabály, 
amely biztosítja tartományszerte a népcsoporti nyel-
vű és a kétnyelvű iskolák és osztályok létrehozásának 
lehetőségét, valamint egy kétnyelvű gimnázium mű-
ködését. Előírja, hogy minden diáknak jogában áll a 
népcsoporti nyelveket, így a magyar, a horvát vagy a 
roma nyelvet iskolai keretek között elsajátítani. 

A jubileumi pódiumbeszélgetésen részt vett Neuwirth 
Jürgen, az Oktatási Igazgatóság Pedagógiai Szak-
szolgálat vezetője, Weisz Sabine, a Burgenlandi Pe-
dagógiai Főiskola rektora, Gärtner-Horvath Emmerich 
a Roma Népcsoporttanács elnöke, Zsótér Iris, a Ma-
gyar Népcsoporttanács elnökhelyettese és Ivancsics 
Martin, a Horvát Népcsoporttanács elnöke. Jelen vol-
tak a magyaroktatás tartományi szakfelügyelői is.

KULTURÁLIS ÉVADZÁRÓ
A burgenlandi kulturális élet szereplőinek munkáját 
köszönte meg november 12-én Doskozil Hans Peter 
tartományfőnök. A vasvörösvári kastélyban rendezett 
fogadásra a burgenlandi magyar népcsoport képvise-
lői is hivatalosak voltak. 
Az ünnepi alkalom jó lehetőséget adott, hogy az 
azonos területen tevékenykedők találkozzanak, kap-
csolatot teremtsenek egymással, kötetlen formában 
értékeljék az elmúlt kulturális évadot, és előre tekint-
senek a következő évek együttműködéseire. A foga-
dás meghívottai között a kulturális szférában működő 
intézmények, egyesületek vezetői, a díjnyertes művé-
szek, menedzserek valamint a népcsoportok vezetői 
szerepeltek.
A magyar népcsoport képviseletében Zsótér Iris, a 
Burgenlandi Magyar Kultúregyesület elnöke, Seper 
Mariann és Frauer Ludwig a BMKE elnökhelyette-
sei, valamint Somogyi Attila, a Burgenlandi Magyarok 
Népfőiskolájának elnöke vett részt az eseményen.
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1994-ben Mesmer Enikő és Ottó alapította a Burgen-
landi Magyar Kultúregyesület égisze alatt működő 
Őriszigeti Magyar Néptáncegyüttest. 

Október 20-án a 25 éves jubileum alkal-
mából a táncosok zenés délutánra hívták a 
barátokat és ismerősöket az őriszigeti köz-
ségterembe. Zsótér Iris elnök köszöntötte 
a szép számban megjelent bel- és külföld-
ről érkező vendégeket, médiaképviselőket, 
majd konferálta a műsorszámokat. Mesmer 
Enikő tekerőlant játéka után a Virgonc Nép-
tánccsoport utánpótlása lépett színpadra 
Seper Mariann vezetésével. Ezután a BMKE 
legifjabb népzenészei somogyi, a Csörge 

Népzenei Együttes tagjai pedig őrvidéki muzsikát ad-
tak elő. Az ünnepséget megelőző kétnapos népzenei 
műhely résztvevőitől ördöngösfüzesi (Erdély) dalla-

mokat hallhatott a közönség.
Őket a felsőpulyai Közép-burgenlandi Magyar 
Kultúregyesület táncosai, a Csárdás lányok 
követték lendületes bemutatójukkal. Fellép-
tek még a délután folyamán a Szélforgók és 
a Hangyaboly ifjú zenészei is, ők bátai, illetve 
keménytelki muzsikát játszottak. 
A színes program az Őriszigeti Magyar Nép-
táncegyüttes és az alsóőri Virgonc Néptánc- 
csoport közös produkciójával, vasi táncok be-
mutatójával zárult. Az ezt követő táncházban 
a publikum soraiból is sokan táncra pendültek.
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November 8-10-ig Szent Márton-napi Országos Nagy-
vásárt tartottak a szombathelyi Falumúzeumban, ahol 
az ország minden részéből érkező árusok kínálták a 
portékájukat. A kézművességet kedvelők és népha-
gyományok iránt érdeklődők számtalan elfoglaltságot 
találhattak maguknak. Nem maradt el a Márton napi 
szokáshoz híven az újbor kóstolása, terítékre került 
az Őrség ízei közül a dödölle, a langalló, a „hőkünsütt” 
perec, a kukoricaprósza és a pirított tökmag.
A színpadon a nagykoncertek mellett a térség ha-
gyományápoló zenekarjai, dalkörei mutatkoztak be. A 
zord időjárás ellenére sikerült jó hangulatot teremte-
nie a BMKE Énekkörének. Sokan bekapcsolódtak a 
magyar népdalok éneklésébe és visszatapsolták az 
őrvidéki együttest.
Már hagyománynak számít Szombathelyen a Szent 
Márton tiszteletére szervezett kórustalálkozó is, 
amelynek november 16-án a Szent Márton templom 
adott helyet. Schauermann János plébános a há-
zigazda szerepében köszöntötte a hangversenyre 
összegyűlteket és a fellépő négy kórust: az idén a 
hatvanéves jubileumát ünneplő Szent Márton Városi 

Kórust, a Burgenlandi Magyar Kultúr egyesület Ének-
körét, Nagykanizsa Város Vegyeskarát és a Tótszent-
mártonból érkezett kórust.  

A felsőőriek Zebinger Franz Éneklő Egyház című cik-
lusából szólaltatták meg a Burgenlandban ismert egy-
házi dallamokat. Zongorán a zeneszerző maga, klari-
néton Sylvestre Marie-France, fagotton Hérics Tímea 
kísérte a BMKE Énekkörét.  
A színvonalas koncert közös énekléssel zárult, a há-
rom összkari művet felváltva vezényelték a karnagyok.  

25 ÉVE HAGYOMÁNYŐRZÉS ŐRISZIGETBEN

MÁRTON NAPOKON AZ ÉNEKKÖR
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Adj’ Isten magyarok!
magyar nyelvű magazinműsor
2020. január 12. | 13.05 óra

  ORF 2

Radio Burgenland:
Hírek magyar nyelven

naponta 18.45-19.00
Színes kultúránk
hétfőnként 20.30

Magyar Magazin 
vasárnaponként 19.04

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

Népcsoportok videótára:
http://TVthek.ORF.at/history

5. Januar 2020, 18 Uhr
Gemeindesaal Siget in der Wart

Elővétel € 13,- 
2019. december 20-ig 

a Burgenlandi Magyar Kultúregyesületnél

2020
Híres operett dallamok

Neujahrsgala

Újévi Operett Gála

Berühmte Operettenmelodien

2020. január 5., 18 óra
Őrisziget, községterem

Vorverkauf € 13,-
bis 20. Dezember 2019 im Vereinslokal
des Burgenländisch-Ungarischen Kulturvereins 

Szabad helyválasztás |Szabad helyválasztás |

Helyszínen | Abendkassa € 15,-
Freie Platzwahl

Áldott 
karácsonyt 
és
boldog új évet 
kívánunk 
minden 
kedves
tagunknak 
és 
olvasónknak!

Gesegnete 
Weihnachten 

und 
ein frohes neues 

Jahr wünschen 
wir allen 
unseren

  Mitgliedern 
und 

Lesern!

JELMEZBÁL
KINDERMASKENBALL

2020.02.02. 14:00 h

Őrisziget | Siget in der Wart
Községterem | Gemeindesaal

SCHÄTZ-SPIEL


