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Püspöki látogatás a hagyományos felsőőri 
pásztorjátékokon 

 
A hagyományos karácsonyi ének „Nagykarácsony éccakája“ 

adta a nevét a 2010. évben ismét megrendezett őri pásztorjáté-
koknak. Ez a hagyomány 1968-ban indult, így 2010. december 11-
én a felsőőri kontaktcentrum ismét helyszínt tudott adni ennek a 
rendezvénynek.  

Dowas Katalin és Juhász Viktória vezetésével és Kovács 
Mónika segítségével egy színes program valósult meg, mely öröm-
teli hangulatot adott az adventi és a karácsonyi készülődéshez. A 
műsort Dowas Valéria vezette kétnyelvűen ezen a délutánon. 
Keresztfalvi Péter alsóőri plébános úr köszöntő szavai után  

Dr. Zsifkovics Ägidius püspök úr szólt a közönséghez.  
A köszöntő szavak után a Burgenlandi Magyar Kultúr-

egyesület gyermekcsoportja, az Alsóőri Elemi Iskola és a Felsőőri 
Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium tanulói énekeltek karácsonyi 
dalokat és mutattak be hagyományos pásztorjátékokat. A hegedűvel 
és trombitával előadott zenei művek és versek különösen megnyer-
ték a közönség tetszését.  

Színpadra lépett a BMKE énekköre is Dr. Villányi Eszter 
vezetésével. 

A délután fénypontját a gencsapáti táncegyüttes tagjai szol-
gáltatták, akik nem csak két magyar karácsonyi hagyományt mutat-
tak be, („lucázás, regölés“) 

hanem a nézők nagy örömére egy pásztorjátékot is előadtak. 
A Magyar Média és Információs Központ (UMIZ) egy jóté-

konysági cél érdekében könyveket adott el („Unser schönes Bur-
genland – Szép várvidékünk“), és ekkor került eladásra a négy új 
háromnyelvű gyerekkönyv is, amely sok csillogó szemű gyermeket 
várt a karácsonyfák alatt.  

A közreműködőknek és a segítőknek szóló köszö-
netnyilvánítás után (a Gaál, Dowas, Pöschl, Bács, Juhász, Kovács, 
Binder, Kecskés, Hubbes, Kelemen, és Liszt családok) egy ízletes 
büfére és kellemes beszélgetésre invitálták meg a jelenlévőket. 



Dr. Zsifkovics Ägidius, a mi kedves püspök urunk, és Pál 
László, magyar püspöki vikárius nagy érdeklődéssel hallgatták a 
magyar nyelvű közösségek tevékenységeit. 

Kétnyelvű ökumenikus dialógusok közepette telt el és 
fejeződött be ez a kellemes délután. 

 
A jövő évben is szeretettel várjuk minden kedves vendégün-

ket a hagyományos pásztorjátékokra! 
 
 


