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Az Alsóőri Kétnyelvű Színjátszóegyesület és  
Kultúrkör fennállásának 40 éves jubileumát ünne-
pelte, az alsóőri Felső Malom szabadtéri színpadán, 
június 26-án, vasárnap délután. Szabo Ferdinandot, 
a Magyar Örökség-díjas Színjátszóegyesület elnökét 
kérdeztük múltról és jövőről.

1982-ben alapították az egyesületet. Ön már ak-
kor is közreműködött az alsóőri színjátszásban?
1982-ben Bécsben dolgoztam és megkérdez-
tek, van-e kedvem színdarabozni. Mondtam, 
hogy amíg Bécsben vagyok és Bécsben dolgo-
zom nem szeretnék, fociztam az akkori időkben 
még és gondoltam, hogy ez együtt sok lesz. De  
megígértem az akkori rendezőnek (Farkas József), 
aki a nagybátyjám volt, ha hazaköltözöm és itt lesz 
munkahelyem, akkor fogok színdarabozni és ez tíz 
évre rá megtörtént. 1992-ben fogadtam el az első 
szerepemet és most 28 év óta vagyok elnök.
Ki volt az egyesület első elnöke?
Az első elnök Szabó András volt, aki alapította a szín-
játszóegyesületet, ő hat évig volt elnök. Ő utána kö-
vetkezett Balika Alfred, ő is hat évig volt elnök. Én a 
harmadik elnök vagyok.
Mi volt az első színdarab, amit bemutattak?
Kutattam a krónikát, már mindent leírtam és kinyom-
tattam és akkor megtaláltam a kézzel írt feljegyzése-
ket. Kibontottam azt a csomagot és hirtelen megtalál-
tam az első plakátot. A ’82-es évből az első színdarab, 
A kintornás család és ki is akasztottam, berámáztuk 
és kint lóg. Nagyon örültem neki. 
A színjátszás Alsóőrött nagyon régre nyúlik visz-
sza, még a Dalárda kezdte el.
Ezt mindig hangsúlyozom, mert sokan kérdezik. A 
színjátszóegyesület negyven év óta működik. 1919-
ben alapította Horváth János plébános úr a Dalárdát, 

de egy évre rá, már 1920-ban két színdarabot játszot-
tak. Tehát 102 év óta már van Alsóőrött színjátszás. 
Ön közel harminc éve elnök. Milyen értékek men-
tén dolgoztak az elmúlt években?
Népszínművek voltak játszva és láttam, hogy a fiatal-
ságot nem úgy érdekli, hanem szeretné a modern da-
rabokat. Akkor kezdtem kutatni és keresni és találtam 
rá, én úgy nevezem, hogy a pesti darabokra, ezekre 
a komédiákra. Nem tisztán magyar darabok voltak, 
fordítva lettek franciából, olaszból, de mindenki ma-
gyar volt, aki fordította és ezekkel kezdtük. Ez volt az 
első munkám, itt szerettem volna az újítást. Szeret-
tem volna, hogy a fiatalság is jöjjön színdarabozni, 
mint néző is. És ez sikerült. Nem mindjárt, de öt-hat 
év alatt megindult a változás. Öt évvel ezelőtt például 
egy krimikomédiát játszottunk és az is nagyon jól si-
került. Így próbálunk az idővel menni. Az én legfőbb 
szívügyem, hogy azt a tüzet, ami bennem van, to-
vábbadjam a fiataloknak. 
Korábban gyerekdarabot is bemutattak.
Igen, mondtam is, egy év felnőtt színdarab, másik 
év karácsony táján, akkor könnyebb is a darabokat 
megtalálni, a gyerekekkel szeretnék. Legkésőbb min-
den második évben a gyerekekkel, iskolásokkal és 
fiatalokkal is. Ez nagyon jó és szép, ha a kicsik az 
idősebbekkel felnőttek rendezése alatt együtt dolgoz-
nak. 
Az elmúlt negyven évből mi volt a legemlékezete-
sebb darab, ami siker volt?
A szekrény titka jutott eszembe vagy az utolsó idők-
ben a Pszichopaták, a krimikomédia, ezek elég fris-
sek az emlékeimben és ezek igazán sikeresek voltak.
Hogyan látja a jövőt? Milyen tervei vannak az 
egyesületnek?
A legfontosabb szerintem az, és az én legfőbb vá-
gyam, hogy fiatalokat hozzak. A fiatalság a jövő. 
Nemcsak a komputer és a mozi a fontos, hanem a 
kultúra is nagyon fontos.
A következő évben számíthatunk bemutatóra? 
Bár gondolom a koronavírus miatt ez még kérdé-
ses.
Igen, ez nagy probléma. Sokan nem is tudják elkép-
zelni, hogy milyen nagy munka és sok munka egy 
színdarab. És akkor talán felkészülsz és fel akarsz 
lépni és akkor megint minden leromlik.

40 ÉVES AZ ALSÓŐRI SZÍNJÁTSZÓEGYESÜLET
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Ernő bácsi – Alsóőr 90 éve címmel dokumentumfil-
met mutattak be az alsóőri Kultúrházban május 22-
én, vasárnap. A film Szabó Ernő életét, a burgen-
landi magyarságért végzett munkáját, ezzel együtt 
szülőfalujának, Alsóőrnek a történeteit is elbeszéli. 
A dokumentumfilmet az Alsóőri Otthon megbízásá-
ból Vass Jennifer és Medgyessy Tamás készítették.  

Szabó Ernőt nem kell bemutatni az Őrvidéken élő 
magyarságnak. Közéleti tevékenysége széleskör-
ben ismert: alapító tagja volt a Burgenlandi Magyar 
Kultúregyesületnek, polgármesterként dolgozott 
Alsóőr fejlődéséért, tagja volt a színjátszócsoport-
nak, az Alsóőri Dalárdának, a Vízügyi Intézmény-
nek, az Alsóőri Önkéntes Tűzoltóegyletnek. A leg-
többen az Alsóőri Otthon múzeum alapítójaként 
ismerik, aminek több mint harminc éven keresztül 
az elnöke is volt. 
A BMKE 2021-es Őrség magazinja bemutatta 
életútját és munkásságát. A történeteit, elbeszélé-
seit és a mai napig kiváló énekhangját dokumen-
tumfilmben is megörökítették az utókornak. Ezzel 
teljesült Ernő bácsi kívánsága: "Szívügyem, hogy 
a mai fiatalok is megismerjék a burgenlandi ma-
gyarság történetét és ne feledkezzenek el Alsóőr 
múltjáról sem.", mondta a 90. életévét betöltött le-
gendás személyiség. 

Az alsóőri Kultúrház megtelt nézőkkel a dokumen-
tumfilm bemutatójára. Szabo Joachim, az Alsóőri 
Otthon elnöke köszöntötte Ernő bácsit. A filmvetí-
tés előtt Zsótér Iris, a Felsőőri Kétnyelvű Szövet-
ségi Gimnázium igazgatónője és a Burgenlandi 
Magyar Kultúregyesület alelnöke magyar és né-
met nyelven beszélgetett a film készítőivel, Vass  
Jenniferrel, Medgyessy Tamással, és Prascsaics 
Carmennel. Vass Jennifer, a film rendezője, a 
BMKE legutóbbi Őrség című folyóiratához fotókat 
készített Szabó Ernőről, ekkor ismerkedett meg 
vele és határozta el, hogy történeteit mindenkép-
pen filmen örökíti meg. "Olyan sok mondanivalója, 
olyan sok mesélnivalója volt, és annyi értékes gon-
dolata, hogy kár lett volna nem megmutatni a vi-
lágnak". Hozzátette: "Ami legjobban megfogott az, 
amikor Ernő bácsi énekelt. Elképesztő, mennyire 
gyönyörű hangja van és mennyire szívből énekel." 
Medgyessy Tamás, a film operatőre is lelkesedett 
Ernő bácsi egyéniségéért: "Az volt a feladatom, 
hogy azokat a dalokat, gondolatokat, érzéseket, 
másoknak is megmutassuk, ami igazából Ernő 
bácsi. Itt mindannyian ismerik őt, de talán a film 
alapján jobban megismerik. Számomra ez fontos 
volt." Prascsaics Carmen, a BMKE irodavezetője 
elmondta, hogy az elmúlt években több közös pro-
jekten is dolgoztak Ernő bácsival. "Remélem, hogy 
a jövőben is továbbvisszük ezt az együttműködést 
és a barátságot. A legfontosabb, ami Ernő bácsi 
szívügye is, hogy az egyesületekkel közösen a fia-
taloknak is továbbadhatjuk az örökségét." 
A film megörökíti Alsóőr háborús történeteit, az  
Alsóőri Otthon legérdekesebb tárgyait és bepillan-
tást nyújt a főszereplő legszemélyesebb családi 
emlékeibe is. Az Ernő bácsi - Alsóőr 90 éve című 
dokumentumfilm megtekinthető a Burgenlandi  
Magyar Kultúregyesület youtube csatornáján.

DOKUMENTUMFILM ERNŐ BÁCSIRÓL  
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 DÖDÖLLE A PANNON KULINÁRIS SOROZATBAN 

A Pannon kulináris sorozat soron következő prog-
ramjának témája a magyar konyha hagyományos 
étele, a dödölle volt. Kozorics Zsolt a nagyma-
mája receptje alapján mutatta be a paraszti étel 
fortélyait a résztvevőknek május 21-én, szomba-
ton az alsóőri Klubházban. A Burgenlandi Magyar  
Kultúregyesület gasztrosorozata borkóstolóval 
folytatódik majd az őszi évadban.

Dödölle, gánca, sterc. Ahány tájegység, annyiféle 
néven ismerik és készítik ezt az egyszerű, de még-
is nagyszerű ételt. Az alapanyagok mindig ugyan-
azok: burgonya, liszt, zsír, vöröshagyma és só. 
Az elkészítés módja szerint azonban különböző 
ételeket kapunk. Az Őrvidéken a babgánica vagy 
"borsógánica" és a krumplis vagy a krumplis-darás 
gánica tartozik a magyarság kulináris értékei közé. 
Az elmúlt évszázadban ez a krumplis lisztes étel 
többfajta változatban is megjelent, és továbbra is 
kedvelt maradt az osztrák-magyar határ mindkét 
oldalán. 
Kozorics Zsolt, a határ melletti településen, Doz-
maton többek között vendéglátással foglalkozik. 
A dödölle receptjét nagymamájától tanulta, ezt a 
tudást osztotta meg a Pannon kulináris sorozat 
résztvevőivel. A hagyományos paraszti ételek lé-
nyege az alapanyagokban rejlik, mivel a mező-
gazdasággal foglalkozó családokban mindig volt 
a háznál liszt és burgonya. Ezért a dödölle is egy 
könnyen és gyorsan elkészíthető étel volt, ami 
megállta és a mai napig megállja a helyét főétel-
ként és köretként is. A dödölle elkészítése során a 
burgonyát annyi sós vízben főzzük meg, amennyi 
ellepi, a lisztet megpirítjuk. Majd a főtt krumplit, a 
főzőlével együtt összetörjük. Ezután az összetört 
burgonyát adagoljuk a liszthez és masszává dol-
gozzuk. Azért, hogy a dödölle igazán jó ízt kapjon, 
a hagymát zsíron üvegesre pirítjuk, az elkészült 

lisztes krumplis masszát kiterítjük, a tetejét pedig 
megkenjük a hagymás zsírral. Kanállal tepsibe 
szaggatjuk és fél óra alatt 180 fokon aranybarnára 
sütjük. A résztvevők egy rövid bemutató után saját 
maguk is gyakorolták az elkészítés lépéseit. Míg 
a dödölle a sütőben pirult, megfőtt a sertéspörkölt 
és a lelkes önkéntesek salátát is készítettek az  
estebédhez, amit közösen fogyasztottak el. 
A Pannon kulináris sorozat szeptember 17-én foly-
tatódik a szüreti időszaknak megfelelően borkós-
tolóval. Wawrzsák László Burgenlandban kedvelt 
szőlőfajtákból készült borokkal ismerteti meg a kö-
zönséget.
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MAGYAR PROGRAMOK FELSŐPULYÁN
Az egyesületi élet újra ébredezik az Őrvidé-
ken. A koronavírus-járvány miatti korlátozások 
feloldásával a magyar népcsoport egyre több 
rendezvényt szervezett az elmúlt hetekben. 
A Közép-burgenlandi Magyar Kultúregyesület  
(KBMKE) is eseményekben gazdag időszakot tud-
hat maga mögött és már új terveik is vannak a jövőre. 

A hosszú kényszerszünet után először a hagyo-
mányos programjait szervezte meg újra az egye-
sület, és a pulyaiakkal találkozhattunk a Dél-bur-
genlandi magyar egyesületek rendezvényein is. 
A Gyertyafényes kamarakoncert hagyománya tíz 
éves, a klasszikus zenei program öt évvel ezelőtt 
került át Kőszegről Felsőpulyára. Kezdeménye-
zője és művészeti vezetője Stuller Géza, hege-
dűművész. Várallyay Ágnes zongoraművésszel és  
Karasszon Dénes csellóművésszel Joseph Haydn 
39. G-dúr zongoratrió, valamint Felix Mendelssohn 
1. d-moll zongoratrió műveit adták elő. 
A felsőpulyai anyák napi ünnepség húszéves 
múltra tekint vissza. Az édesanyák és nagy-
mamák köszöntését idén az önkormányzat-
tal közösen rendezték meg. Az előadáson ma-
gyarul és németül hangzottak el versek, az 
ünnepséget a felsőpulyai népiskola magyar  

néptánccsoportja, és osztrák fúvószene is színe-
sítette. Színes kavalkádból nem volt hiány a felső-
pulyai regionális heti piacon sem. Magyar borral, 
tepertős pogácsával, zsíros kenyérrel várták az 
egyesület tagjai a piacozókat. A kulináris élmények 
mellett a népiskola tánccsoportja ezen a rendezvé-
nyen is bemutatkozási lehetőséget kapott.
A KBMKE az elmúlt hetekben új kórust alapított. Az 
első próbákat már megtartották az egyesület fel-
sőpulyai székházában. Az énekkar vezetője Antal  
Imola Réka, aki elsősorban Szombathelyen és kör-
nyékén tanít hangképzést. A kórus először magyar 
népdalokkal foglalkozik, a hosszú távú tervek között 
filmzenék és gospel is szerepel. Az új énekkar mel-
lett az egyesület nagy hagyományokkal rendelkező 
kórusa továbbra is működik és várja régi-új tagjait. 

A felsőpulyaiak az éves egyesületi ünnepségü-
ket is megtartották június 25-én, szombaton. 
Magyar mulatságtól volt hangos az egyesület 
székháza az Augasse 21-es szám alatt. A han-
gulatot az egyesület kórusa magyar dalokkal ala-
pozta meg, de a legnagyobb mosolyt a felsőpu-
lyai népiskola magyar gyermektánccsoportja és a  
Colorful Dancers csapata csalta a vendégek arcá-
ra. Az egyesületi ünnep nemcsak a tagoknak nyújt 
lehetőséget a kikapcsolódásra, hanem egyben al-
kalmat kínál a találkozásra Felsőpulya lakosságá-
val, akik megismerkedhetnek az egyesület tagjai 
által képviselt értékekkel. 
A KBMKE a jótékonyságról sem feledke-
zett meg és tavasszal két adománycsek-
ket nyújtott át Nyíregyházán a kárpátaljai  
Nagydobrony településének. A tagok összesen 
1800 eurót adományoztak, a pénzösszegből pedig 
élelmiszert vásároltak annak a háromszáz ember-
nek, akik Kelet-Ukrajnából, az orosz-ukrán hábo-
rú elől menekültek a magyarok lakta Kárpátaljára, 
Nagydobrony településére.
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A Kismartoni Kulturális Központban rendezték 
meg a Raum4Sprache und Kultur című pedagó-
giai konferenciát, amelynek témája a népcso-
porti nyelvek oktatásának jelene és jövője volt. A  
konferencia a Forum4Burgenland szervezésében 
valósult meg, a szervezet tagjai beszámoltak mun-
kájukról és célkitűzéseikről is.

A Raum4Sprache&Kultur / Mjesto za jezik i kulturu 
/ Nyelvek és kultúrák tere / Than la tschibtschake 
taj kulturake – Burgenländische Lebenswelten 
című konferenciára a tartomány egész területé-
ről, így Alsóőrről, Felsőőrről és Felsőpulyáról is 
érkeztek népcsoporti nyelveket oktató pedagó-
gusok. A rendezvényen Daniela Winkler oktatá-
sért felelős tartományi tanácsos, Sabine Weiss a 
Burgenlandi Pedagógiai Főiskola rektora és Heinz 
Josef Zitz a Burgenlandi Oktatási Igazgatóság ve-
zetője köszöntötte a résztvevőket. A program az  
Ausztriában államilag elismert népcsoportok ve-
zetőivel folytatott, kétnyelvű interjúkkal kezdődött. 
A színpadon a műsorvezetők – Hausmann-Farkas 
Elizabeth és Marin Berlakovich – kérdéseit Zsótér 
Iris a Magyar Népcsoporttanács elnökhelyettese, 
Hollós József a Magyar Népcsoporttanács elnö-
ke, Emmerich Gärtner-Horvath a Roma Népcso-
porttanács elnöke, valamint Martin Ivancsics a  
Horvát Népcsoporttanács elnöke válaszolták meg. 
A népcsoporti vezetők egyöntetűen azon a véle-
ményen voltak, hogy Ausztriában országos szinten 
is lehetővé kell tenni a népcsoporti nyelvek okta-
tását. A népcsoporttanácsok együttműködnek és 
azon dolgoznak, hogy a kormány minél előbb tör-
vénybe iktassa ennek lehetőségét.
 A konferencián a többnyelvű oktatásban résztvevő 
diákok mutatták be a "100 év Burgenland" jubileumi 

év kapcsán készült iskolai projektjeiket. A nagybá- 
rándi Kétnyelvű Középiskola diákjai a Romák Bur- 
genlandban című multimédiás előadásukat vitték 
színpadra. A Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium 
tanulói a Musiktheater Friedensland Burgenland 
című zenés, énekes színdarabjukból adtak ízelítőt 
a közönségnek. Az előadást Ilyés Márton zenepe-
dagógus rendezte és vezényelte. A szarvkői népis-
kola diákjai az Oj JE-rusa-LENA című, többnyelvű 
projektet mutatták be. A szakmai nap második fe-
lében ismertették az Életterek 2020 – az Ausztriá-
ban élő fiatalok értékrendje című tanulmány ered-
ményeit. Elhangzott, hogy a burgenlandi fiatalok 
többsége az iskolai oktatás és a későbbi pályavá-
lasztás szempontjából is pozitívumnak éli meg a 
többnyelvűséget. A pódiumbeszélgetésen kitértek 
arra is, hogy célszerű lenne beépíteni az országos 
tantervbe az őshonos népcsoportok történelmét. 
A szervező Forum4Burgenland a Burgenlandi Pe-
dagógiai Főiskola, a Burgenlandi Oktatási Igaz-
gatóság és a burgenlandi népcsoportok közös, 
oktatási fóruma, tagjainak  célkitűzése, hogy bur-
genlandi mintára, igény szerint, Ausztria bármely 
területén törvény biztosítsa a kétnyelvű oktatást. A 
programpontok között a Leon Berger Band roma 
zenekar muzsikája ragadta magával a közönséget. 
A konferencia kísérő programjaként vándorkiállítás 
mutatta be a népcsoportok történetét és hagyomá-
nyait.

KONFERENCIA A NÉPCSOPORTI NYELVEK OKTATÁSÁRÓL



 ŐRVIDÉKI HÍREK        6. OLDAL       2022 / 3.

Az elmúlt évek hagyományától eltérően, újév 
első napjai helyett, pünkösdhétfőn csendültek 
fel a legismertebb és legkedveltebb dallamok a  
Burgenlandi Magyar Kultúregyesület által szervezett 
operettgálán, az alsóőri Kultúrházban. A Pünkösdi 
Gála művészei a tőlük megszokott magas színvalon 
szórakoztatták a közönséget az operettirodalom leg-
népszerűbb szerzőinek műveivel. A százfős közön-
ség állva tapsolt az előadás végén.

"Húzd, mint régen! Húzzad nékem!" hangzott fel 
Debrei Zsuzsanna színművésznő előadásában  
Marica belépője, Kálmán Imre Marica grófnő című 
operettjéből. Két évet várt az őrvidéki magyarság, 
hogy újra felcsendüljenek a közkedvelt dallamok, 
kedvenc művészeik előadásában. A századfordu-
ló hangulata elevenedett meg az egyórás gálán.  
Csárdáskirálynő, Marica grófnő, Cirkuszherceg-
nő – Kálmán Imre népszerű operettjei mellett Foki  
Veronika és Hertelendy Attila előadásában elhang-
zott a Cintányéros cudar világ a Mágnás Miskából 
és Lehár Ferenc A három grácia című művéből az 
Apacs dal is. Bot Gábor színművész Mr. X belépőjé-
vel és az Ó, bajadérom című dallal lopta be magát a 
közönség szívébe.

A zenei program felelőse, a zenekar szervező-
je Hérics Tímea fagottművész, az Őrségi Fan-
tázia Zenei Együttes vezetője volt. A zenekar 
tagjai Pozsonyból, Zalaegerszegről és Grácból ér-
keztek a gálára, a zenekar különlegessége, hogy 
a zenészek csak ezen az előadáson játszanak 
együtt. A közönséget Frauer Ludwig, a BMKE 
elnöke köszöntötte. Az előadáson részt vett  
Beniczkyné Kozlik Erika, I. osztályú nagykövetségi 
tanácsos, Christian Drobits, parlamenti képviselő,  
Liszt Klara, az alsóőri képviselőtestület tagja,  
Szabo Joachim, az Alsóőri Otthon elnöke, Mesmer 
Ottó, őriszigeti evangélikus lelkész. Az Operettgála 
kiemelkedik a BMKE számos hagyományőrző és 
kulturális rendezvénye közül, mivel nemcsak az őr-
vidéki magyarság körében kedvelt program, hanem 
a Burgenlandban élők is szívesen látogatják a zenés 
programot.

"CINTÁNYÉROS CUDARVILÁG" PÜNKÖSDI OPERETTGÁLA
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A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület író-olva-
só találkozót szervezett Devecsery László, József  
Attila-díjas író, költővel az Őriszigeti Evangélikus 
Gyülekezeti Teremben június 11-én, szombaton. 
Az őrvidéki gyökerekkel rendelkező költő legújabb, 
Fényidő című verseskötetét is bemutatta a közön-
ségnek. Devecsery László az elmúlt években egy-
re nagyobb ismertségre tett szert a magyar nyelvű 
irodalom iránt érdeklődő őrvidéki közönség körében. 
A gyermekek számára készült könyveit - A jövőlá-
tó madár és az Őrvidék-járó - Alsóőrött is bemutat-
ták. A szerző ezúttal életútját végigjárva mutatta be 
a versek születésének hátterét: mi ihlette képpel 
írt verseit, miért használt álnevet csupán egyetlen 
kötetéhez, és hogyan lettek kanadai élményeiből 
Bársonyka kalandjai. Az őrvidéki közönség volt az 
első, akinek legújabb Fényidő című kötetéről is be-
szélt, mivel a könyv az író-olvasó találkozó előtti na-
pon került ki a nyomdából. Különlegessége és ér-
dekessége, hogy a versek egy-egy csillagkép vagy 

üstökös fotójához íródtak, amelyek a szerzőtárs,  
Farkasréti György asztrofotós fényképei. Az égi 
jelenségekről a kötet végén pedig tudományos in-
formációkat is olvashat az érdeklődő. Az irodalmi  
délután egy családias hangvételű beszélgetéssel ért 
véget.

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ DEVECSERY LÁSZLÓVAL

A népcsoportok is bemutatkozási lehetőséget kap-
tak a Speciális Olimpia megnyitóján a felsőőri MEZO 
vásár- és rendezvényközpontban, június 24, pén-
teken. A magyar népcsoportot a Csörge Népzenei 
Együttes képviselte, de az Olimpia lebonyolításában 
aktívan szerepet vállaltak a Kétnyelvű Szövetségi 
Gimnázium 5. és 6. osztályos tanulói és az önkén-
tesek között is találkozhattunk a magyar népcsoport 
tagjaival. A Speciális Olimpia Ausztria első alkalom-
mal szervezte meg Burgenlandban a Nemzeti Nyári 
Játékokat június 23. és 28. között. Közel 1800 spor-
toló vett részt a játékokon a környező országokból 
is. Az értelmi és testi fogyatékossággal élő sportolók 
a legkülönbözőbb sportágakban mérték össze tudá-
sukat, az atlétikától kezdve a lovas sporton keresztül 
a labdajátékokig.  

LEKÖSZÖNT AZ ELNÖK
Szabo Thomas harminc év után befejezi az Alsóőri 
Énekkar vezetését, a továbbiakban a jegyzői felada-
tokat látja el. Az énekkar tagjai Ilyés Mártont, a kó-
rus karnagyát választották meg új elnöknek. Szabo  
Thomas 1987-ben csatlakozott az akkor még 
férfiakból álló Alsóőri Dalárdához. Az elnökséget  
Szabó Mátyás halála után vette át 1992-ben. Az 
utóbbi három évtizedben sok változás történt a kó-
rus életében, 2003-ban az addigi kórus összeol-
vadt a női karral, ekkor változtatták meg a nevüket 
is Alsóőri Énekkarra. "Továbbra is tagja maradok 
az Alsóőri Énekkarnak és most átvettem a jegyzői 
posztot. Ugye az is nagyon fontos, hogy azokat a 
dolgokat amik történnek, le is írjuk a következő ge-
nerációknak.", árulta el Szabo Thomas a terveiről. 

SPECIÁLIS OLIMPIA FELSŐŐRÖTT
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Adj' Isten Magyarok! 
magyarnyelvű magazinműsor

2022. július 10.  
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 tartalmazza

NYÁRI 
ÉLMÉNYNAPOK

július 4.-szeptember 2.


