Őrvidéki értékláda
A burgenlandi magyarok játéka

k
é
d
i
v
r
Ő
z
a
g
Ismerkedj me
!
l
a
v
á
l
a
d
l
o
r
a
magy
l
é
n
E
K
a BM
kapható

ŐRVIDÉKI ÉRTÉKLÁDA társasjáték
Újabb kiadvánnyal gazdagodott a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület oktatási segédeszközkínálata. 2016-ban megjelent Őrvidék értékei brosúra és a hozzá kapcsolódó roll-up sorozat a
négy burgenlandi magyarlakta település, Alsóőr, Felsőőr, Felsőpulya és Őrisziget kulturális és
építészeti jellegzetességeit ismerteti. Azóta már számos iskolában kiállították a tablókat és
használják a füzetet a tanítás során.
Kiegészítésként nemrég készült el az Őrvidéki értékláda elnevezésű játék, amelynek
használata 11 éves kortól ajánlott két vagy több játékos számára.
A dobozban található 40 színes kártya egyik oldala a burgenlandi magyarok népzenéjével,
hagyományaival, szokásaival, egyesületeivel, a népcsoporttal és a magyarok lakta településekkel kapcsolatos információkat tartalmazza, a hátoldalon pedig a hozzájuk tartozó
kérdések találhatók.
Az Őrvidéki értékláda kiváló szabadidős elfoglaltság az egész család számára a koronavírus
idején is! Megrendelhető a BMKE irodájában a +43 3352 38489-as telefonszámon.
(18 € + postaköltség)
ŐRVIDÉKI ÉRTÉKLÁDA Gesellschaftsspiel
Das Angebot des Burgenländisch-Ungarischen Kulturvereins an unterstützendem
Lehrmaterial wurde um eine Facette reicher. Die 2016 erschienene Publikation „Schätze der
Wart“ samt dazugehöriger Roll-up Ausstellung behandelt die kulturellen und architektonischen
Besonderheiten der vier ungarischen Siedlungen im Burgenland Unterwart, Oberwart,
Oberpullendorf und Siget in der Wart. Gerne werden die Ausstellung und die Publikation im
Ungarischunterricht verwendet.
Ergänzend dazu erschien vor Kurzem das ungarischsprachige Gesellschaftsspiel „Őrvidéki
értékláda“, welches für 2 oder mehr Spieler ab 11 Jahren geeignet ist.
Auf den Vorderseiten der 40 farbigen Spielkarten befinden sich Informationen über die
Volksmusik, Traditionen, Bräuche, Vereine, Volksgruppe und die Siedlungen der
burgenländischen Ungarn, auf den Rückseiten findet man diesbezügliche Fragen.
Das Spiel „Őrvidéki értékláda“ ist ein hervorragender Zeitvertreib für die ganze Familie, auch
in Zeiten des Coronavirus! Telefonische Bestellungen richten Sie bitten an den BUKV unter
+43 3352 38489.
(€ 18,- zzgl. Versandkosten)

