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A Salzburgi Magyar Egyesület 2020-as célkitűzésében a helyi magyarság nemzeti és
kulturális  kötődésének  megerősítése  mellett  központi  helyet  foglalt  el  a
közösségépítés és a kulturális hidak  építése a magyarok  és a befogadó osztrákok
között. Nagy hangsúlyt fektettünk a magyar oktatás erősítésére és a magyar kultúra
ápolására is. 

Az idei salzburgi  bálszezonhoz mi  is csatlakoztunk, január 18-án első alkalommal
megrendeztük  a   Salzburgi  Magyar  Bált.  Az  elegáns  bálnak  az  illusztris  Seifert
Tánciskola bálterme adott otthont, ahol mintegy 100 magyar és osztrák vendég ün-
nepelt együtt.

Január 26-án megünnepeltük a Magyar Kultúra napját a Zene-szóval című előadás-
sal, melyen Taskovics Judit színművésznő lépett fel.

Havi rendszerességgel tervezett programjaink közül a Kvíz-estekből és a Lélekkuckó
néven  futó  pszichológiai  tanácsadásból,  interaktív  előadássorozatból  a  korona-
helyzetig megvalósíthattunk néhányat.

A  2019  őszén  megtartott  Határtalan  című  magyar  képzőművészeti  alkotótábor
képeiből a salzburgi Berchtoldvillában megszervezett  és március 13-án ünnepélyes
megnyitóval induló hathetesre tervezett kiállítás a koronavírus okozta helyzet miatt
sajnálatos módon elmaradt, de a virtuális térben, online bemutatókkal mégis hoz-
záférhetővé tettük az érdeklődők számára. 
Ugyanígy a  koronahelyzetre  való  tekintettel  elmaradt  a  Magyarország Innsbrucki
Főkonzulátusának fővédnökségével szervezett Jazz estünk is.
A koronahelyzet áldozatául esett a Mattseere tervezett Március 15-i,  az 1848- as
magyar  forradalom  és  szabadságharc  évfordulójára  tervezett  megemlékezés  és
történelmi előadás, továbbá a március 28-ra szervezett magyar református isten-
tisztelet is.

Magyar nyelvű katolikus szentmisékre hagyományosan a hónap harmadik szombat-
ján került sor.



A Trianoni  megemlékezést  a  koronaszabályok szigorú betartásával június 4-én,  a
salzburgi Preuschen parkban tartottuk, ahol méltón, kedvesen megünnepelhettük és
megélhettük, hogy összetartozunk. 

Június 24-én Határtalan címmel kultúrestet szerveztünk a salzburgi Berchtoldvillába,
ahol a kétnyelvű társaság a magyar és az osztrák irodalom gyöngyszemeit hallhatta,
illetve  a  klasszikus  Joseph  Haydn  és  a  kortárs  Martin  Gasselberger  zeneműveit
élvezhette a  Salzburgban  élő  magyar orvos-művész házaspár, Lukács  Adrienn és
Papp Olivér előadásában.

Szeptemberben,  új  tanévvel  indult  a  magyar  oktatás  és  a  magyar  óvodai
foglalkozás,  ami  néhány  hagyományos  osztálytermi  alkalom  után  online  térbe
kényszerült.

Október  24-én  Merre  száll  a  Szabadmadár  címmel  minikonfereciát   és  meg-
emlékezést tartottunk az október 23-i nemzeti ünnep kapcsán. A koronahelyzetre
való  tekintettel  a  rendezvényen  korlátozott  számban  személyesen,  valamint  élő
közvetítés által online vehettek részt az  érdeklődők. A rendezvény a Salzburgi Ma-
gyar Egyesület  “Magyar Oktatás” című projektje keretében, a Magyar Kormány tá-
mogatásával valósult meg. 

A  minikonferencia  kapcsán  videópályázatot  hirdettünk  “Merre  száll  a  szabad
madár?”  címmel,  melyre  jónéhány  alkotás  érkezett  és  melyet  az  Innsbrucki
Főkonzulátussal  karöltve értékeltünk ki.  Első  díjazott a  tízéves Braunstein  Benett
lett.
 
Novemberben megalakult a Salzburgi Magyar Minikönyvtár  és Könyvklub, melynek
tagjai  kétheti  rendszerességgel  (egyelőre  online)  találkoznak.  A  Salzburgi
Minikönyvtár vendége volt Lackfi János író, akivel egyesületünk elnöke beszélgetett
a virtuális térben.

November  végén  az  Egyesület  Cipősdoboznyi  karácsony  Esztelnekre  hívószóval
jótékénysági akciót szervezett, melyben közösségünk tagjai nagy lelkesedéssel vet-
tek részt.

A decemberre tervezett Magyar Ádventi Vásár a helyzetre való tekintettel elmarad,
de  egyesületünk  karácsonyi  ajándékként,  kortárs  írók  könyveivel  kedveskedik  a
magyar gyerekeknek. A könyvek átadására a koronaszabályok szigorú betartásával
kerítünk sort.

A 2020-as évre visszatekintve megállapíthatjuk, hogy a rendkívüli helyzet ellenére a
SalzUng tervezett  és megvalósult programjai sikeresek voltak, a találkozók, iskolai
oktatás,  minikonferenciák,  megemlékezések  és  ünnepségek  szervezésével,  az
együttműködés ösztönzésével a salzburgi magyar közösség erősödött és aktívan nyi-
tottunk a befogadó osztrák nemzet felé.


