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Újra hallható volt a Radio Burgenland Magyar Maga-
zin című műsorában az Alsóőri Kétnyelvű Népiskola 
színjátszó csoportja. A gyerekek a Lucifer és a cser-
készek című színdarab hangjátékra tervezett átiratát 
adták elő. A színjátékot Leitner Edit tanítónő készí-
tette Czakó Gábor A sátán konferenciát tartott című 
írása alapján. Az Alsóőri Népiskola színjátszóköre 
két évvel ezelőtt alakult Rácz András iskolaigazgató 
kezdeményezésére, Leitner Edit tanítónő vezetésével.

A csoport megalakulásakor elsősorban magyar anya-
nyelvű diákok jelentkeztek, de a színjátszókör eddi-
gi sikerei hatására a német anyanyelvű gyerekek is 
kedvet kaptak a színjátszáshoz és a magyar nyelv 
tanulásához. "A történet arra szeretné rádöbbente-
ni az embereket, hogy forduljanak a természet felé, 
egymás felé, egymással több időt töltsenek és ne az 
anyagiakkal legyenek elfoglalva, ne az anyagi érté-
kek domináljanak, ami már sajnos a gyerekeknél is 
érezhető." – mondta Leitner Edit tanítónő a színda-
rabról. A koronavírus miatti korlátozások nem tették 
lehetővé, hogy a gyerekek színpadon, közönség előtt 
mutassák be a színdarabot, ezért hangjáték formá-
jában a rádióhallgatóknak mutatták be. "A gyerekek 
többsége nem magyar anyanyelvű és nekik ez ko-
moly kihívást jelentett, hogy akár egy pár mondatos 
szöveget is megtanuljanak." – tette hozzá a tanítónő. 
Tavaly előtt a koronavírus-járvány miatti korlátozások 
szintén megakadályozták, hogy a gyerekek színpa-
don mutassák be Charles Dickens Karácsonyi ének
című művét, ezért rádiójáték formájában juttaták el a 
közönséghez.

KARÁCSONYI HANGJÁTÉK AZ ALSÓŐRI NÉPISKOLÁSOKKAL

FELÚJÍTOTTÁK AZ ALSÓŐRI TEMPLOM BETLEHEMÉT

Advent utolsó napjai a készülődéssel teltek Alsóőrött. 
A plébánia világi tagjai Gáspár Adalbert plébánossal 
közösen állították fel a Szent Katalin templom betle-
hemét. Ez egy régi tradíció a magyarok lakta faluban, 
egyesek már több, mint 50 éve vesznek részt rajta. 
Gáspár Adalbert plébános számára ez a hagyomány 
egy fontos összekötő kapocs az alsóőri katolikus hit-
község tagjaival. Megújultak a betlehem fi gurái és 
történeti kulisszái is, emellett új háttér készült hozzá. 
Horvath József, egykori polgármester izraeli utazása 
során úgy döntött, hogy egy nagyméretű háttérképet 
fest a megújult betlehem kiegészítésére. A betlehem 
épületi részeit Rába Reinhard egyházközségi tanács-
tag újíttatta fel, aki minden évben segít a templom bet-
lehemének a felállításában. A betlehem egy porondon 
állt, ennek szerkezetét Pós Ferenc építette. 
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Egy mérföldkő a Burgenlandban élő népcsopor-
tok történetében: Hans Peter Doskozil Burgenland 
tartományfőnöke január 21-én aláírta Felsőőrött 
a tervezett Népcsoportok Háza projekthez szük-
séges alapmegállapodást. Az ötlet a 100 éves  
Burgenland jubileumi évének keretében született meg.  

Hans Peter Doskozil tartományfőnök és Georg  
Rosner Felsőőr polgármestere közös szándéknyilat-
kozatot írtak alá a Népcsoportok Házának megvalósí-
tása érdekében. Burgenland tartomány a népcsopor-
tok képviselőivel közösen az egykori városi kollégium 
épületében alakítja ki a létesítményt. 
"Ezzel szeretnénk méltatni a népcsoportok 
hozzájárulását tartományunk történelméhez, 
identitásához és kultúrájához. Megvalósít-
juk az évszázad projektjét Burgenland 100. 
jubileuma alkalmából, hisz a jubileumi év az 
összetartozásról szólt." – mondta Doskozil. 
A Népcsoportok Háza a Burgenlandi Magyar 
Kultúregyesületnek, a Burgenlandi Horvát  
Kultúregyesületnek (HKD), a Roma Service- 
nek, a Horvát Kulturális- és Dokumentációs 
Központnak (hkdc) valamint a Burgenlan-
di Romák Népfőiskolájának és a Burgen-
landi Magyarok Népfőiskolájának ad majd  
otthont. 

A közös hely megkönnyíti majd az új projek-
tek létrehozását. Az egykori városi kollégi-
um átépítése meghaladja a 17 millió eurót, a  
Népcsoportok Háza projektrész pedig 5 millió euró lesz.  
Burgenland tartomány támogatja majd a népcsopor-
tokat a rezsiköltségek finanszírozásában, az admi-
nisztrációban valamint a szervezésben is. Frauer Lud-
wig, a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület elnöke a  
Népcsoportok Házának megvalósulásában elsősor-
ban az intenzív együttműködést látja az iskolákkal, 
azok közvetlen környezete miatt, ezzel együtt pedig a 
könnyebb pozícionálást a nyilvánosság felé. "A projekt 
végrehajtása felbecsüli a munkánkat és megalapozza 
Burgenland sokszínűségének fennmaradását és a to-
vábbi fejlődést!" – hangsúlyozta az elnök. Zsótér Iris, 
a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület elnökhelyette-
se, a Magyar Népcsoporttanács alelnöke a kezdetek-
től fogva támogatja a kezdeményezést. "Nagyon jó 
helynek bizonyul szerintem itt ez a régi kollégium is, 
mert körülötte vannak az iskolák és szerintem nagyon 
sok szinergia fog itt még létrejönni, hogy együttmű-
ködjünk szorosabban nem csak az egyesületekkel, 
hanem az iskolákkal is." – tette hozzá. 

Somogyi Attila, a Burgenlandi Magyarok Népfőisko-
lájának elnöke szerint  Felsőőr a megfelelő telepü-
lés a Népcsoportok Háza létrehozására. "Itt jobban 
el tudunk jutni a népcsoport tagjaihoz, a többségi 
társadalomhoz és azokhoz, akik a népcsoport prog-
ramjai iránt érdeklődnek." – hangsúlyozta az elnök.  
Emmerich Gärtner-Horvath, a Roma Népcsoporttanács 
elnöke a következőképpen összegezte a projektet:  
"Burgenland egy európai mintaprojektet valósít meg. 
Ez lehetőséget ad az őshonos burgenlandi népcso-
portoknak a közös projektek fejlesztésére és bemuta-
tására." Ivancsics Martin, a hkdc elnöke szerint: "Az 

MEGVALÓSUL A NÉPCSOPORTOK HÁZA FELSŐŐRÖTT
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 MEGVALÓSUL A NÉPCSOPORTOK HÁZA FELSŐŐRÖTT

évszázad projektje lesz itt létrehozva, ami a  
burgenlandi népcsoportok identitásadó 
szerepét hangsúlyozza és ezzel egy-
idejűleg konkrét előnyöket ad a nép-
csoporti munkánknak. Ez a projekt  
Ausztria-szerte egyedülálló!" 
Buranits Josef, a HKD elnökhelyettese sze-
rint: "A Népcsoportok Házának a találkozás 
és a kulturális csere helyszínének kell len-
ni, és támogatnia kell a békés együttélést 
Ausztriában és Európában." A projektet 
konstruktív beszélgetések előzték meg, a 
népcsoportok képviselői több megbeszélé-
sen vettek részt Doskozil tartományfőnök-
kel közösen. Együtt döntötték el, hogy a 
Népcsoportok Háza a kulturális sokszínű-
ség és a találkozások helyszíne legyen.
A közös rendezvények és ünnepségek  
megszervezése mellett az új központban az ifjúsági 
munkára és integrációra is hangsúlyt fektetnek majd. 
"Ez a ház egyrészt egy koordinációs központ lesz 
az egyes népcsoportok között, másrészt egy mél-
tó példa a békés együttélés valamint a tisztelet és  

megbecsülés szempontjából. Ezért az épület bárki 
számára nyitva áll majd, aki közösen akar tanfolya-
mokat szervezni vagy ünnepeket tartani." – mondta 
Hans Peter Doskozil tartományfőnök. A Népcsopor-
tok Háza várhatóan 2024-ben áll majd a népcsopor-
tok rendelkezésére.
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KIHIRDETTÉK A SPRACHEN-TROPHY 2022 GYŐZTESEIT

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ KURZUS A ZBG LEENDŐ ELSŐSEINEK

Nyelvtanfolyamra vár-
ja márciustól leen-
dő elsőseit a Felsőőri  
Kétnyelvű Szövetségi 
Gimnázium. A magyar 
és horvát nyelvi kurzu-

sokat elsősorban azoknak a gyerekeknek ajánlják, 
akik nem tanulták iskolai keretek között a népcso-
portok nyelveit, illetve ismereteik még nem elegen-
dők a felvételihez. A gimnázium közel egy évtizede 
kínál előkészítő kurzusokat, márciustól ismét vár-
ják a felvételizőket tíz héten át heti egy alkalom-
mal.
Zsótér Iris, a Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gim-
názium igazgatónője elmondta: "Ahogy korábban 
is, idén tavasztól is várjuk majdani elsőseinket 
felkészítő tanfolyamainkra. Elsősorban azoknak 
ajánljuk, akik érdeklődnek a magyar vagy a horvát 
nyelv iránt, azonban még nem érzik kielégítőnek 
tudásukat, vagy korábban a népiskolában nem 
adódott lehetőségük tanulni. Célunk, hogy azok-
nál a családoknál is fókuszba kerüljünk, ahol ott-

hon már kevésbé használják a második nyelvet, 
mégis jó lenne megtanulni azt. Szükség esetén 
első osztályban plusz egy óra áll rendelkezésre 
a felzárkózásra." A gyerekek nem csak a nyelvvel 
ismerkednek meg a 2022/2023-as tanév megkez-
dése előtt, hanem egymással, későbbi tanáraikkal, 
őszre már otthonosan mozoghassanak az iskola 
épületében is. Seper Marianne pedagógus a ma-
gyar kurzust vezeti: "Azokra is számítunk, akiknek 
egyáltalán nincs előképzettségük, kapcsolatuk a 
magyar nyelvvel, esetleg heti egyszer vettek részt 
nyelvórán. Azt javaslom nekik, hogy bátran jelent-
kezzenek. A kurzust a jelentkezők számától füg-
getlenül elindítjuk. A tanévkezdésre sikerül olyan 
szintre hozni a tudást, hogy szeptemberben már 
nem a nulláról indulnak." Azok a felvételizők, akik-
nek az általános iskolában nem volt magyar órájuk, 
júniusban felvételi elbeszélgetésen adnak számot 
tudásukról.

A Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium és a 
Boldogasszonyi Közgazdasági Szakközépiskola 
diákjai szereztek dobogós helyezést a Burgenlan-
di Pedagógiai Főiskola és az Oktatási Igazgatóság 
közös nyelvi versenye, a Sprachen-Trophy magyar 
kategóriájában. A nyolc nyelven meghirdetett ver-
senyben idén összesen mintegy 100 tanuló vett 
részt. A járvány miatt éppúgy mint már az elmúlt 
évben, idén is az online térbe költözött a különben 
közönség előtt megrendezendő verseny. Magyar 
nyelvből összesen négy burgenlandi iskola diákjai 
indultak. Az indulók többsége nem magyar anya-
nyelvű volt, hanem iskolai keretek között tanulja a 
nyelvet. A diákoknak legfeljebb 5 perces videóbe-
szédet kellett tartaniuk. A magyar kategória témája 
ez alkalommal a szabadidő volt. A versenyen álta-
lában egy beszélgetés alakul ki a versenyző és az 
egyik zsűritag között. Erre most nem volt lehetőség, 
ez egy új kihívást jelentett azoknak, akik már részt 
vettek a Sprachen-Trophy versenyén. A magyar 
nyelvű beszédeket Istvanits Kerstin angol-magyar 
szakos tanár és Hütler Andrea a burgenlandi álta-
lános iskolák szakfelügyelője értékelte. A zsűri a  
nyelvhelyesség mellett a szókincsre is figyelt. Minden 
versenyző 30 percet kapott a felkészülésre, ezt köve-
tően került sor a legfeljebb 5 perces videók felvételére. 

A magyar nyelvi kategória végeredménye:

I. helyezett: Szabó Laura 
Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium

II. helyezett: Pradl Jana 
Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium

III. helyezett: Falb Sarah 
Boldogasszonyi Közgazdasági Szakközépiskola

Jelentkezni a következő címeken lehet:
posta      Badgasse 7, A-7400 Oberwart 
e-mail                s109036@bildung.gv.at 



 ŐRVIDÉKI HÍREK        5. OLDAL       2022 / 1.

Legszebb téli élményeim címmel hirdetett 
rajzpályázatot a Közép-Burgenlandi Magyar  
Kultúregyesület (KBMKE) még az elmúlt év végén.  
Az elkészült pályamunkákat a zsűri elbírálta és ki-
hirdette a nyerteseket. A szervezők nagy örömére 
kimondottan kreatív alkotásokat küldtek be a fiatal 
művészek. 

A rajzpályázatra olyan burgenlandi általános  
iskolákból érkeztek alkotások, ahol a magyar nyelv 
oktatása zajlik: Récény, Alsóőr, Felsőőr, Felsőpu-
lya, Haracsony. A zsűri Kántor Christian, a Közép- 
Burgenlandi Magyar Kulúregyesület elnöke,  
Riegler Ildikó és Szalai Alice elnökségi tagok-
ból állt, akik számára nagyon nehéz volt a dön-
tés, hisz a rajzok sokesetben igazi műalkotások 
voltak. A zsűri döntése alapján a rajzverseny 
első helyezettje Alsóőrből a kilenc esztendős  
Allerbauer Miley lett. A második helyezést  
Noah Wiedemann a récényi általános iskola 3. 

osztályos tanulója szerezte meg. Míg a harma-
dik helyezést két versenyző is elnyerte: Lara  
Bosnjak harmadik osztályos tanuló Haracsony-
ból, valamint a 10 éves Paula Benedek Felsőőr-
ből. A kultúregyesület zsűrije olyan díjakat oszt ki 
a fiatal résztvevőknek, amelyeket a magyar nyelv 
tanulásához vagy a burgenlandi magyar kultú-
ra megismeréséhez tudnak majd felhasználni. "A 
könyvdíjak közt van a Vörös köpeny, amely Szent 
Márton ünnepére került kiadásra a Burgenlandi  
Magyar Kultúregyesület magyar fordításában 
vagy az Őrvidéki értéktár, egy társasjáték, amely 
a burgenlandi magyarokról és kultúrájukról szól." 
– mondta Szalai Alice tanítórnő és a pályázat szer-
vezője.

A koronavírus-járvány miatt immár közel két éve 
nem tudott programokat szervezni gyermekcso-
portjának a Közép-Burgenlandi Magyar Kultúr- 
egyesület. Az egyesület vezetősége ezért még 
tavaly decemberben úgy döntött, hogy rajzpályá-
zatot hirdet a magyarul beszélő, vagy magyarul 
tanuló gyermekek számára. A járványhelyzet mi-
att kizárólag online formában tudták lebonyolí-
tani a rajzok fogadását és a beküldött képekből 
jelenleg csak virtuális kiállítás készül. Azonban 
amennyiben a járványhelyzettel kapcsolatos elő-
írások engedik, akkor a közeljövőben kiállítást 
szerveznek Felsőpulyán, az egyesület székházá-
ban, az Augasseban. Jelenleg az egyesület face-
book oldalán lehet látni és megcsodálni a képeket.

A Közép-burgenlandi Magyar Kultúregyesület
facebook oldala a Mbu KV cím alatt található 

meg a közösségi médiában.

SIKERREL ZÁRULT A KBMKE RAJZPÁLYÁZATA
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ELNÖKVÁLTÁS AZ ALSÓŐRI OTTHON MÚZEUMBAN
Új elnöke lett az Alsóőri Otthon múzeumnak: 56 
évig Szabó Ernő, vagy ahogyan sokan nevezik,  
Ernő bácsi ápolta és őrizte a néprajzi és kultúrtörté-
neti tárgyakat. Nemrég Szabó Joachim vette át ezt 
a feladatot. Az új elnök, aki szintén burgenlandi ma-
gyar és buzgón vesz részt Alsóőr magyar kulturális 
életében, továbbra is ápolni szeretné az egyedi kul-
túrtörténeti kincset, de új hangsúlyt is akar fektetni 
a múzeumra. Az Alsóőri Otthon múzeum 1965-ben 
alakult meg, amikor több helybeli idealista összefo-
gott és létrehozta az Alsóőri Otthon egyesületet az-
zal a céllal, hogy közösen ápolják és fenntartsák a 
helység kultúrtörténeti, művészeti értékeit. A gyűjtött 
és felkutatott tárgyakat több helyen őrizték, egy idő 
után az utolsó őrzőhely, egy alsóőőri parasztház mú-
zeummá alakult át. Nagy szerepe volt ebben Szabó 
Ernőnek, akit a múzeum létrejöttének napján válasz-
tottak polgármesterré. A 90 éves Ernő bácsi az el-
múlt évtizedekben több, mint 40.000 tárgyat gyűjtött 
össze, persze támogatók és lelkes gyűjtők, egyesü-
leti tagok segítségével. Szabó Ernő elnökségi köz-
gyűlés keretében adta át a vezetést Szabó Joachim-
nak, amit az elnökség egyhangúlag jóvá is hagyott. 

Szabó Joachim számára az elnöki poszt egy meg-
tisztelő feladat, ő ezentúl nem csak iskolák vagy 
magyar turisták számára, hanem a helybeliek szá-
mára is vonzóbbá szeretné tenni az Alsóőri Otthon 
múzeumot. Az egyesület közgyűlésén Szabó Ernőt 
tiszteletbeli elnökké nevezték ki és mindenki örömé-
re a jövőben tartani fog még vezetéseket az Alsóőri 
Otthonban.

ÚJ ELNÖK A REFORMÁTUS IFJÚSÁGI OLVASÓKÖR FELSŐŐR ÉLÉN
Gangoly Éva személyében új elnököt választott a 
Református Ifjúsági Olvasókör Felsőőr. A fiatal ma-
gyar-német szakos pedagógus egyik kiemelt célja a 
fiatalok megszólítása. Az idén 133 éves Reformá-
tus Ifjúsági Olvasókör Felsőőr legrégebbi egyesüle-
te. A közgyűlésen a hat év után leköszönő Beham  
Judittól vette át az elnökséget Gangoly Éva. A 
közgyűlés szavazatai alapján az olvasókör el-
nökhelyettese Artner Izabella, a jegyző Seper 
Lukas, a helyettes jegyző Binder Ruth, a pénz-
táros Oswald Johann, a helyettes pénztáros 
Schößwendter Gerlinde, a megbízott könyvtáros 
Istvanits Kerstin, az eszköztár felelős Reichstädter 
Harald, a médiafelelős Zambo Kiss Zsuzsanna lett. 

Gangoly Éva egy nehéz, kihívásokkal teli időszak-
ban veszi át a nagy múltú Református Ifjúsági Ol-
vasókör Felsőőr vezetését. A járványhelyzet miatt 
a burgenlandi magyar szervezet is számos rendez-
vényét kényszerült lemondani az utóbbi csaknem 
két évben. "Terveztünk volna tavaly októberben 
egy délutánt énekkörös és tánccsoportos előadá-
sokkal, de sajnos nem jött létre a járvány miatt. A 
színdarabbal is úgy vagyunk, hogy terveztünk vol-
na tavaly és már tavalyelőtt is egy előadást, de az 
sem jött létre. Úgyhogy lehet, hogy márciusban vagy 
áprilisban megint lesz előadás, de ezt most még 
nem mondhatom biztosra." – mondta az új elnök.
Gangoly Éva a civil életben magyar-német szakos 
tanár, a pinkafői és a felsőőri szakközépiskolák-
ban oktat. Még Tölly Julianna elnökségének idején 
csatlakozott a felsőőri Református Ifjúsági Olvasó-
körhöz. "Többet akarunk csinálni a diákoknak. Le-
hetőleg valami olyat, hogy meg lehessen ismerni 
az olvasókört. Mert nem arról van szó, hogy közö-
sen olvasunk egy könyvet, hanem nekünk különbö-
ző projektjeink vannak, mint például a színdarab, 
vagy a hagyományőrző nap, a színes est, a nép-
tánccsoport, az énekkar. Nekünk is kell új ember 
a színdarabban, úgyhogy szükségünk lenne a fia-
talokra." – nyilatkozta kiemelt céljáról az új elnök.
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HANGSZERKÉSZÍTŐ MŰHELY NYÍLT DÉL-BURGENLANDBAN
Tizenöt éves korában elkötelezte magát a hang-
szerkészítés mellett. Szakképzését vonós és 
húros hangszerekre szakosodva kitüntetéssel 
végezte Hallstatt városában 2014-ben. Vizsga-
munkája egy koboz volt, amivel kiérdemelte a Leg-
jobb hangszer díját. Gyakorlati éveit Pozsonyban 
és Lipcsében töltötte, ahol 2020-ban kiváló minő-
sítéssel sajátította el a hegedű és a brácsa készí-
tés mesterségét. Ösztöndíjakkal bejárta Európát, 
de Kanadában is tanult. Nemrég érkezett haza 
Porto városából, Portugáliából, és megnyitotta 
önálló műhelyét Burgenlandban, Radafalván.  
Szombath Robin János hangszerkészítővel be-
szélgettünk.

Magyar felmenői vannak. Meséljen a családjáról!
A családom anyai ágról, édesanyám nagynénje 
és az ő testvérei Mosonmagyaróvárról származ-
nak. 1956-ban a magyar forradalom idején jöttek  
Ausztriába. A családom tagjai az egész világon, 
Angliától Svájcig mindenhol élnek, de mindig szíve-
sen jönnek vissza Burgenlandba. Az első szülőhazá-
juk Magyarország volt, így mondanám, ez azt ered-
ményezi, hogy a családból a legtöbben itt élünk. Én 
magam is sokat vagyok külföldön, ahogy ez egy bur-
genlandi hagyomány is, mert itt nincs sok munkale-
hetőség. Voltam Budapesten, Pozsonyban is műhe-
lyekben, Németországban, Portugáliában és most 
ismét visszajöttem, azzal az ötlettel, hogy a regio-
nális hangszerkészítést támogassam. A családom-
ban nincs mesterember egyébként, sem zenész, aki 
legalábbis a professzionális irányt választotta volna.

Ön miért választotta ezt a munkát? 
Sok gyakorlatot csináltam, különböző műhelyekben, 
különböző vállalkozásoknál, suszternél, színpadépí-
tőknél színházban, könyvkötőnél és természetesen 

hangszerkészítőnél is, majd megnéztem az iskolát 
és beadtam a jelentkezésemet Helge Murgg hang-
szerkészítő mester műhelyébe Grácban, és elkezd-
tem. Azt hiszem az első burgenlandi voltam ebben az 
iskolában. Tulajdonképpen Burgenlandban jelenleg 
három műhely van az enyémmel együtt, egy csak ja-
vítási munkákat vállal, a másik műhely egy hegedű-
készítő Nagymarton környékén, és az enyém. Tehát 
nagyon kevés és a múltban sem volt több. Romano 
Zölls úgy tudom egy autodidakta orgonaépítő volt, 
egy kicsit specializálódott a tamburára is, és körül-
belül száz évvel ezelőtt volt egy cimbalomkészítő 
műhely Felsőőrött. Vannak még hangszerek ebből a 
műhelyből, de ezek már muzeális darabok.

Ön is játszik hangszeren?
Nem játszom minden hangszeren… de egy kicsit 
mégis. Szóval ahogy a zenészek játszanak, de nem 
építenek hangszereket, én építek, de nem játszom 
rajtuk sokat. De alapvetően az összesen tudok egy 
kicsit játszani. (Kézbe vesz egy kobozt.) Ez nagyon 
elhasznált már… Össze van karcolva… Ezen példá-
ul sokat játszom.

Van kedvenc hangszere, amit szívesen épít?
Azt hiszem, hogy az építésnél a brácsa és a hegedű, 
mert ezek Észak-Itáliából jönnek, történelmi model-
lek. Ez a hegedű például egy régi hangszer másola-
ta 1641-ből, Nicolo Amati készítette, aki a 16. század 
fordulóján élt. Ezeket a modelleket nagyon szívesen 
építem, mert számomra ez a mesterség csúcsa, ez 
valóban a nívót jelenti. Évszázadokkal ezelőtt alkot-
ták meg, és ma is egy tökéletes darab. De a népi 
hangszerek építése is örömet okoz számomra. 

szombath-instruments.eu 
facebook.com/szombath.instruments

instagram.com/robin_szombath_luthier
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Adj' Isten Magyarok! 
magyarnyelvű magazinműsor

2022. március 13.  
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

Ez a szám részben az ORF honlapon  
megjelent cikkeket tartalmaz.

Pannon kulináris sorozat

Ismét kulináris élvezeteket kínálunk:

Tavaszi gyógynövénytúra
Binder Grete vezetésével

2022.04.02. | 14:00
Alsóőr

Dödölle készítés
Kozorics Zsolttal

2022.05.21. | 14:00
Klubház Alsóőr

Borkóstoló  
Burgenland ismert szőlőfajtáiból

Wawrzsák Lászlóval
2022.08.17. | 18:00

Klubház Alsóőr

Ünnepi sütés
Pomper Irmgard cukrásszal

2022.11.22. | 15:00
2022.11.25. | 15:00

Óbér

Bejelentkezés és 2G szükséges!


