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Az őrvidéki népzeneoktatás hat évvel ezelőtt kezdődött, az akkori növendékekből már két zenekar is 
alakult: a Csörge Népzenekar és a Szélforgók Gyermek Népzenei Együttes.  

A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület két népzenei együttese, a Csörge (vegyes korú) és a Szélforgók 
(ifjúsági) zenekar akár egy órás koncertműsorral is fel tudnak lépni. Így például 2019. június 21-én már 
önálló programmal mutatkoztak be a Magyarság Házában, Budapesten. Azontúl is többször biztosítják 
a talpalóvalót a helyi Virgonc Gyermek Néptánccsoport fellépésein állandó szereplői a Kultőregyesület 
rendezvényeinek, valamint az elmúlt években egyre kiemelkedőbb eredményekkel örvendeztetták 
meg burgenlandi magyarságot. Legalább kétszer évente a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület 
farsangi és gyermeknapi rendezvényein, amelyik vagy Alsóőrött vagy Őriszigetben kerülnek 
megrendezésre. Ezek a táncházak elsősorban azoknak a gyerekeknek szólnak, akik rendszeresen részt 
vesznek az egyesület foglalkozásain. 

A két zenekar repertoárja a következő térségekre terjed ki: vasi, somogyi, simonfai, rábaközi, tolnai, 
csajtai, délalföldi, bátai, szalafői, kisrákosi valamint széki, ördöngösfüzesi, mezőbándi, búzai, 
kalotaszegi muzsika. 

A résztvevők hetente egyszer magyar nyelvű oktatást kapnak hegedűre, brácsára és nagybőgőre. 
Autentikus burgenlandi magyar népzenét tanulnak Kertész Gyula és Gaál Károly gyűjtései alapján.  

A támogatásból tovább folytatódhatott az elmúlt évtized egyik legtöbb sikert elért projektje a Földesi 
zenészcsalád vezetésével. (Földesi János, Földesi Jánosné, ifj. Földesi János). A támogatásnak 
köszönhetően a Szélforgók viselete is bővült. Egy autentikus kékfestő viselettel, amit a több mint 100 
éve működő, Burgenlandban az utolsó kékfestő családi vállalkozás készített az együttesnek. Ezenkívül, 
mivel a Szélforgók tagjai gyerekekből az ifjúsági kategóriába értek, saját tervezésű, a fiatalabb 
generációt is könnyebben megszólító, ugyanakkor a nézenei hagyományokat népszerűsítő pólókat 
terveztek. 

2022. április 11-én a Szélforgók kiemelt arany minősítést nyertek a XIV. Vass Lajos Népzenei Verseny 
elődöntőjén gyermek- és ifjúsági kategóriában. Vass Lajos Népzenei Szövetség a versenyt a Kárpát-
medencében élő magyar népdalkörök, zenei csoportok, énekes és hangszeres szólisták számára 
rendezi meg "Hagyományos régiók, régiók hagyománya" címmel. A szervezők az idei évben a verseny 
elődöntőit bonyolítják le, a Kárpát-medencei döntőt 2023 őszén szervezik meg. 

2022. június 24-én ismét lehetőség adódott bemutatni a magyar népzenei kultúrát a Speciális Olimpia 
megnyitóján Felsőőrött. A két generáció, a Csörge és a Szélforgók közösen zenélt a nagyszabású 
ünnepségen, amit először szerveztek meg Burgenlandban. 

2022. június 26-án egy különleges alsóőri ünnepségre hívták meg fellépő művésznek a a Csörge és 
Szélforgók népzenei együtteseket. 40 éves jubileumát ünnepelte az Alsóőri Kétnyelvű 
Színjátszóegyesület és Kultúrkör. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 


