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A Burgenlandi Magyar Kultúregyesületnél tovább folytatódott a 2014 óta sikeresen működő 
rendszeres népzeneoktatás heti egy alkalommal. A népzenei körökben nagy népszerűségnek örvendő, 
magas szaktudással rendelkező népzenész család tagjai, Földesi János, Földesi Jánosné és ifj. Földesi 
János tanítják a résztvevőknek az őrvidéki népzenét. Ebben az évben mezőségi, széki, dél-alföldi, 
rábaközi, bátai, dél-dunántúli és őrségi (kisrákosi) dallamok elsajátítása volt a fókuszban. Az őrvidéki 
népzeneoktatás hat évvel ezelőtt kezdődött, az akkori növendékekből már két zenekar is alakult. A 
Csörge és a Szélforgók Zenei együttesek a BMKE égisze alatt működnek. A Szélforgók Ifjúsági Népzenei 
Együttes azóta kiemelkedő sikereket ért el. A heti oktatást és a műhelyfoglalkozást három pedagógus 
végzi, Földesi János, Földesi Jánosné és ifj. Földesi János. A támogatásból lehetőségünk nyílt arra is, 
hogy az elhasználódott, sérült hangszerek fel legyenek újítva. Orsós Tamás hangszerkészítő mester tett 
eleget a feladatnak, majd brácsán nyújtott zenei oktatást a Kultúregyesület népzenészeinek. A 
támogatásból lehetőségünk nyílt továbbá gyantát és hegedűhúr készletet vásárolni. 

A Csörge Népzenekar a Kismartoni Egyházmegye 60 éves jubileumi ünnepségén mutatkozott be. 

2021. június 26-án „Burgenland és népcsoportjai 100 éve“ címmel kiállítás nyílt Szabadbárándon. A 
Burgenlandi Magyar Kultúregyesületet a Szélforgók és a Csörge képviselte. 

2021. nyarán a koronavírus miatt a Boglya népzenei tabor elmaradt, ahol a Kultúregyesület zenészei 
rendszeres résztvevőnek számítanak. Földesi János az elmaradt népzenei tábort internzív egyéni 
foglalkozásokkal pótolta, amin a Széforgók tagjai is részt vettek 2021. július 3-án. 

A Csörge és a Szélforgók egy különleges burgenlandi süteményes könyv bemutatóján is részt vettek 
2021. július 4-én. A könyv különlegessége, hogy a burgenlandi népcsoportok receptjeit is tartalmazza.  

A 100 éves Burgenland jubileumi ünnepségsorozathoz a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület is 
csatlakozott a „Musikalsche Zeitreise – Zenei időutazás” című nagyszabású összművészeti 
produkciójával, amihez a Kultúregyesület csoportjai mellett más burgenlandi magyar szervezetek is 
csatlakoztak. A zenés-táncos előadás egyik jelenetében a Szélforgók Gyermek Népzenei Együttes kapta 
a főszerepet. Az előadás 2021. november 5-én és 6-án volt látható a felsőőri OHO-ban (Offenes Haus 
Oberwart). 

  



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


