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2021.  CSSP-ZENEOKTAT-2021-0044 

 

Kérjük, mutassa be, hogy jelen pályázat hogyan járult hozzá a támogatott tevékenység 
megvalósításához! 

A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület két népzenei együttest működtet, az egyik a felnőttekből és 
fiatalokból álló Csörge Népzenekar, a másik a Szélforgók Gyermek Népzenei Együttes. Magyar 
népzeneoktatás 2014 óta működik az Őrvidéken. A projekt a burgenlandi magyar népzenei 
hagyományok és népdalkincs ápolását tűzte ki célul. Az oktatásra minden héten egy alkalommal kerül 
sor a Kultúregyesület felsőőri székházában. A heti oktatást és a műhelyfoglalkozást három pedagógus 
végzi, Földesi János, Földesi Jánosné és ifj. Földesi János. Földesi János brácsán, Földesi Jánosné Rózsa 
hegedűn, míg ifj. Földesi János nagybőgőn tanítja a burgenlandi zenészeket. Földesi János és felesége 
Rózsa a burgenlandi Magyar népzene szakavatott ismerői.  

A támogatásból a Kultúregyesület továbbra is biztosítani tudta a népzenei oktatást. Az oktatás hetente 
másfél órában zajlik, amíg a műhelyfoglalkozások lehetőséget adnak az intenzív fejlődésre, az elmélyült 
tanulásra. A zenei fejlődéshez ezenkívül rendkívüli módon hozzájárul a nyári Boglya népzenei tábor is, 
ahol öt napon keresztül a népzene és a hangszerek vannak a középpontban. A támogatásból az őrvidéki 
zenészeknek lehetőségük volt a még intenzívebb fejlődésre. Mivel a hangszeren való játék együtt jár a 
hangszerek amortizációjával is, a támogatásból folyamatosan megvalósulhatott a brácsák, hegedűk 
valamint a nagybőgő és a koncertcimbalom javítása és karbantartása, valamint kiegészítő kellékek 
megvásárlása. (pl. citerahúr, bőgővonó, vonógyanta). Az érdeklődő zenészeknek Szombath Robin 
János hangszerkészítő és - javító mester egy kisebb bemutatót is tartott, hogy a hangszerek 
karbantartásához szükséges ismereteket maguk is elsajátíthassák. 

A támogatásból megvásárolt ritmushangszerek, úgy mint a metallofon, maracas, ritmusfa, 
kasztanyetta stb. elősegítik és fejlesztik a hangszer-, ritmus- és ritmikatanulás alapjait.  

A támogatás jelentősen hozzájárult a népzenei csoportok folyamatos további fejlődéséhez.  

 

 

Kérjük, mutassa be a támogatás kapcsán elért legfontosabb eredményeket! Írja le, hogy 
a megvalósított támogatás célja és eredményei a tervezettekhez képest módosultak-e, 
ha igen mennyiben és miért (az eltérés módja és indoka)!” 

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

 

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

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

A Felsőőri Kétnyelvű Gimnázium a tavalyi évben a 30. születésnapját ünnepelte. Ennek keretében 2022. 
szeptember 9-én nagyszabású iskolai ünnepséget szervezett, ahol a Szélforgók együttes muzsikája is 
színesítette a programot.  

2022. november 19-én a Felsőőri Kétnyelvű Gimnázium nyílt napot tartott, ahol a Csörge és Szélforgók 
együttes is bemutatkozhatott, népzenei repertoárjukat megszólaltatva. 

 

A rövid szöveges összefoglaló és a fényképes dokumentáció az egyesület honlapján (www.bukv.at) az 
alábbi linken található: 

 https://bukv.at/hu/linkek/ 

Hivatalok menüpont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bukv.at/
https://bukv.at/hu/linkek/
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Képek az eseményekről: 

2021. június 26-án „Burgenland és népcsoportjai 100 éve“ címmel kiállítás nyílt Szabadbárándon. A Burgenlandi Magyar 
Kultúregyesületet a Szélforgók és a Csörge képviselte. 
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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.  
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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 Ifjúsági Népzenei 
Együttes kapta a főszerepet. Az előadás 2021. november 5-én és 6-án volt látható a felsőőri OHO-ban (Offenes Haus 
Oberwart). 
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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 a 40 éves jubileumát ünnepelte az Alsóőri Kétnyelvű Színjátszóegyesület és Kultúrkör. Ennek 
alkalmából egy különleges alsóőri ünnepségre hívták meg fellépő művészeknek a Csörge és Szélforgók népzenei 
együtteseket.  
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A Felsőőri Kétnyelvű Gimnázium a tavalyi évben a 30. születésnapját ünnepelte. Ennek keretében 2022. szeptember 9-én 
nagyszabású iskolai ünnepséget szervezett, ahol a Szélforgó együttes muzsikája is színesítette a programot.  

 

Hangszerjavítás és oktatás Szombath Robinnal 
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Boglya tábor  
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Népzenemühely és zeneoktatás 
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Ritmushangszerek 
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Publikációk 

Kismartoni Egyházmegye 60 éves jubileumi ünnepsége 

https://www.meinbezirk.at/oberwart/c-regionauten-community/gemeinsame-ausstellung-der-
volksgruppen-in-der-kuga_a4732157 

„Burgenland és népcsoportjai 100 éve“ című kiállítás Szabadbárándon 

https://burgenland.orf.at/stories/3111601/ 

„Musikalische Zeitreise – Zenei időutazás” című produkció ORF cikk és youtube videó 

https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3128969/ 

https://www.youtube.com/watch?v=-ddYjZutWW4  

https://www.meinbezirk.at/oberwart/c-regionauten-community/oho-offenes-haus-oberwart-
musikalische-zeitreise-des-burgenlaendisch-ungarischen-kulturvereins-zu-100-jahre-
burgenland_a4982422 

https://www.meinbezirk.at/event/oberwart/c-konzert-buehne-kino/musikalische-zeitreise-des-
bukv_e747916 

https://burgenland.orf.at/magazin/stories/3129892/ 

https://ms-my.facebook.com/events/307784760800877/309930060586347/?active_tab=about 

Őrvidéki Hírek 2022/4.  https://bukv.at/wp-content/uploads/2022/04/H2021_Nr6-6.pdf 

 

Special Olympics 

https://www.meinbezirk.at/oberwart/c-leute/nationale-sommerspiele-in-oberwart-offiziell-
eroeffnet_a5433046#gallery=null 

Őrvidéki Hírek 2022/3.  https://bukv.at/wp-content/uploads/2022/09/H2022_Nr3.pdf 

40 éves jubileumát ünnepelte az Alsóőri Kétnyelvű Színjátszóegyesület és Kultúrkör 

https://rolunk.at/nepcsoportunk/jubileumot-unnepeltek-az-alsoori-szinjatszok/ 

Felsőőri Kétnyelvű Gimnázium 30. születésnapját ünnepelte, ahol a Szélforgó is felléptek 

https://rolunk.at/nepcsoportunk/30-eves-a-felsoori-ketnyelvu-szovetsegi-gimnazium/ 

Boglya tábor 

https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3163962/ 

https://rolunk.at/nepcsoportunk/csorge-es-szelforgok-a-boglya-nepzenei-taborban/ 

Őrvidéki Hírek 2022/4.  https://bukv.at/wp-content/uploads/2022/09/H2022_Nr4.pdf 

https://www.meinbezirk.at/oberwart/c-regionauten-community/musiker-des-bukv-auch-heuer-
wieder-beim-boglya-camp_a5461375 

 

https://www.meinbezirk.at/oberwart/c-regionauten-community/gemeinsame-ausstellung-der-volksgruppen-in-der-kuga_a4732157
https://www.meinbezirk.at/oberwart/c-regionauten-community/gemeinsame-ausstellung-der-volksgruppen-in-der-kuga_a4732157
https://burgenland.orf.at/stories/3111601/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3128969/
https://www.youtube.com/watch?v=-ddYjZutWW4
https://www.meinbezirk.at/oberwart/c-regionauten-community/oho-offenes-haus-oberwart-musikalische-zeitreise-des-burgenlaendisch-ungarischen-kulturvereins-zu-100-jahre-burgenland_a4982422
https://www.meinbezirk.at/oberwart/c-regionauten-community/oho-offenes-haus-oberwart-musikalische-zeitreise-des-burgenlaendisch-ungarischen-kulturvereins-zu-100-jahre-burgenland_a4982422
https://www.meinbezirk.at/oberwart/c-regionauten-community/oho-offenes-haus-oberwart-musikalische-zeitreise-des-burgenlaendisch-ungarischen-kulturvereins-zu-100-jahre-burgenland_a4982422
https://www.meinbezirk.at/event/oberwart/c-konzert-buehne-kino/musikalische-zeitreise-des-bukv_e747916
https://www.meinbezirk.at/event/oberwart/c-konzert-buehne-kino/musikalische-zeitreise-des-bukv_e747916
https://burgenland.orf.at/magazin/stories/3129892/
https://ms-my.facebook.com/events/307784760800877/309930060586347/?active_tab=about
https://bukv.at/wp-content/uploads/2022/04/H2021_Nr6-6.pdf
https://www.meinbezirk.at/oberwart/c-leute/nationale-sommerspiele-in-oberwart-offiziell-eroeffnet_a5433046#gallery=null
https://www.meinbezirk.at/oberwart/c-leute/nationale-sommerspiele-in-oberwart-offiziell-eroeffnet_a5433046#gallery=null
https://bukv.at/wp-content/uploads/2022/09/H2022_Nr3.pdf
https://rolunk.at/nepcsoportunk/jubileumot-unnepeltek-az-alsoori-szinjatszok/
https://rolunk.at/nepcsoportunk/30-eves-a-felsoori-ketnyelvu-szovetsegi-gimnazium/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3163962/
https://rolunk.at/nepcsoportunk/csorge-es-szelforgok-a-boglya-nepzenei-taborban/
https://bukv.at/wp-content/uploads/2022/09/H2022_Nr4.pdf
https://www.meinbezirk.at/oberwart/c-regionauten-community/musiker-des-bukv-auch-heuer-wieder-beim-boglya-camp_a5461375
https://www.meinbezirk.at/oberwart/c-regionauten-community/musiker-des-bukv-auch-heuer-wieder-beim-boglya-camp_a5461375

