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„- A betűk barátok! 

Velük barangoljuk be a nagyvilágot. 

A könyvek visznek el, mintha szárnyuk lenne, 

űrutazásokra, erdőrengetegbe.”    (Osvát Erzsébet) 

Szeptemberben 5 csoportban kezdődött meg a magyar anyanyelvi oktatás 

Grácban. A tanórák rendje: Neue Mittelschule St. Andrä, Kernstockgasse 1 

(Hétfő: 16:00 - 16:50 2-4. osztályosoknak, 17:00 - 17:50 felsősöknek) és a 

Volksschule Geidorf, Muchargasse 23 (Csütörtök: 15:00 - 15:50 3-4. osztályo-

soknak, 16:00 - 16.50 2-3. osztályosoknak, 17:00 - 17:50 1. osztályosoknak). 

Mindenkit szeretettel várok és szívesen válaszolok a felmerülő kérdésekre 

emailben vagy telefonon! 

Info: Söls-Varga Katalin v.kati@utanet.at 0680/2112 236 

Ugyancsak megkezdődött a magyar oktatás a BRG Petersgasse és a BG/BRG 

Seebacher iskolákban is a 4-9, 10-13 és 14-18 évesek korcsoportjainak Dr. Veit 

Zitánál. A BG/BRG Seebacher gimnáziumban minden 2. szombaton magyar 

anyanyelvi foglalkozás és angolnyelvű tornaóra a 4-9 évesek számára. 

Tanévnyító október 16-án 18 órakor Info: zita.veit@uni-graz.at 

Magyar anyanyelvi oktatásra lehet még jelentkezni Birkfeldben, 

Deutschlandsbergben, Kapfenbergben és Wolfsbergben. Még bizonytalan 

Murauban. A jelentkezéshez szükséges formanyomtatványt annak az iskolának 

az igazgatójától lehet igényelni, és oda is kell leadni, ahova a gyerek jár. 

Az űrlapot le is lehet tölteni: 

http://www.schule-mehrsprachig.at/index.php?id=15 

Éljünk a lehetőséggel és járassuk gyerekeinket az iskolai anyanyelvi órákra! 

MAGYAR ANYANYELVI OKTATÁS 

GRÁCBAN ÉS KÖRNYÉKÉN 

Szerkesztőségünk örömest ad hírt a városban vagy annak környezetében élő ma-

gyarságot érintő hírekről, eseményekről, valamint rendezvényekről. Akár szemé-

lyes és családi eseményekről (esküvő, születés, évforduló stb.), szakmai eredmé-

nyekről, személyes sikerekről is. Szívesen fogadjuk hozzászólásaikat, vélemé-

nyüket bármilyen, a magyar közösségünket érintő témában. Újságunkban a szer-

kesztési költségek fedezésére felajánlott anyagi hozzájárulás ellenében hirdethet. 

Többször tapasztaltuk, hogy újságokat ad vissza a posta „címzett ismeretlen” 

megjelöléssel, vagy elégtelen címzés, rossz postai irányítószám, esetleg lakcím-

változás miatt. Ha eddig kapta az újságot, vagy tud valakiről aki eddig kapta, de 

az esedékes számot nem kapta meg, kérjük értesítse a szerkesztőséget. 

Az értesítéseket, hozzászólásokat és apróhirdetéseket az alábbi postafiók címre, 

illetve e-mail címünkre várjuk. 

8011 Graz, Pf. 89 vagy office@meoek.net 

A SZERKESZTŐSÉG FELHÍVÁSA 

 
Gyermekklub a Tarisznyásokkal 

Bővebben a 2. oldalon 

 
Római katolikus egyházi hírek és családi mise 

Bővebben a 3. és 8. oldalon 

 
Magyar oktatás a Seebacher iskolában 

Bővebben itt 

 
Útban Máriacell felé 

Bővebben a 7. oldalon 

http://www.gracimagyarujsag.at
mailto:v.kati@utanet.at
mailto:zita.veit@uni-graz.at
http://www.schule-mehrsprachig.at/index.php?id=15
mailto:office@meoek.net
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A GYERMEKKLUB HÍREI  

Őszi mondóka: Elmúlt a nyár, itt 

az ősz, szőlőt őriz már a csősz. 

 

Június végén a szombathelyi Tarisz-

nyások zenekar fergeteges koncertjét 

élvezhettük. Kicsik és nagyok is jól 

szórakoztak, nagy élmény volt! Kö-

szönjük Attiláéknak, hogy eljöttek 

hozzánk! 

Örömmel jelentjük, hogy az ősszel is 

folytatódnak magyar nyelvű foglalko-

zásaink: 

Szeptember 29-től indult a ZENEBO-

NA zenés foglalkozás Orgován Bog-

lárka zenepedagógus 

vezetésével óvodás 

korú gyermekek ré-

szére. A foglalkozás-

sal egy időben egy 

másik teremben foly-

tatódik a mondókás-

csoport babák és kis-

gyerekek részére 

óvodáskorig.   

 

 

 

Egy harmadik teremben Tóth Zsuzsan-

na Napsugár elegendő jelentkezés ese-

tén kézműves foglalkozást fog tartani. 

Helyszín: Robert-Stolz Gasse 3, az 

Andritzba vezető 4-es és 5-ös villamo-

sok megállójának közvetlen közelé-

ben. 

Időpont: keddenként 16:00 - 16:45-ig, 

utána még egy fél óráig mesét olva-

sunk, beszélgetünk. 

Az érdeklődők jelentkezését mihama-

rabb várják a gyermekklub szervezői: 

 

Komon Erika: 

erika.komon@gmail.com 

és Horváth Zuzana 

Tel: 0699/1852 6726 

valamint a foglalkozások vezetői 

Orgován Boglárka: 

orgovanboglarka@gmail.com 

Tel: 0681/8184 8483 és 

Tóth Zsuzsanna Napsugár: 

egszin.jatekmuhely@gmail.com 

Tel: 0664/3642 546 

Október 11-én vasárnap délután 15 

órától Kovács Dénes vezetésével ismét 

GYEREKTÁNCHÁZAT tartunk. 

Helyszín a Kávláriahegyi-plébánia 

nagyterme, Kalvarienbergstrasse 155. 

A költségek fedezésére adományokat 

elfogadunk. Kérdés esetén bátran ke-

ressetek bennünket: 

Horváth Zuzana: 0699/1852 6726 

Komon Erika:  

erika.komon@gmail.com 

Minden gyereknek megfázásmentes 

szép őszi napokat kívánunk!  
Támogatónk az Osztrák Kancellári 

Hivatal. 

2  www.gracimagyarujsag.at 

MEÖK HÍREK 

Köszönet az adományokért 

A Magyar Egyetemisták és Öregdiá-

kok Klubja ezúton köszöni meg a 

GMÚ előző számában megjelent tá-

mogatási kérésére június végéig át-

utalt adományokat: Csoknyay  Wilhel-

mine, DI.Fábián László és Mag. F. 

Katalin, Gergo Edith, Heidenwolf 

Julius, Mag. Holló István, DI. 

Horvath Csaba, DI. Horváth Miklós, 

Dr. Hribik Ferenc, Mag. Molnár And-

rás, Dr. Németh Nándor, Neubrand 

Bernadette, Mag.Petritz Judit, Popi 

Rosalia és Popi Ionel-Mircea, Riegler 

B.,DI. Strausz Károly, Dr.Tanay Ildi-

kó, Tropacher Franz, Dr. Vadon Má-

ria, Wiedner Anna 

Grácban 1957 óta októberben min-

den évben megemlékeztünk az ´56-

os forradalom és szabadságharcról, 

koszorú letétellel róttuk le kegyele-

tünket a hősök, az áldozatok és a 

megtorlás áldozatai emlékére. 

Résztvételeddel az idei rendezvénye-

ken segítsed, hogy e nemes hagyo-

mány tovább éljen városunkban. 

AZ ´56-OS SZABADSÁGHARC 59-

.ÉVFORDULÓJÁN 

a Magyar Egyetemisták és 

Öregdiákok Klubja  

és a Magyar Katolikus Közösség 
emlékezni hívja a gráci és stájerországi 

magyarokat: 

OKTÓBER 18-án (vasárnap) a 17.00 

órai szentmisén 

 HAZÁNKÉRT IMÁDKOZUNK 
a Kálvária templomban 

(Kalvarienbergstr.155) 

KÖRMEND VÁROS VEGYESKARA 
is énekel,  

vezényel: Sabáli Lászlóné, orgona: 

Sabáli László (Körmend)  

és Zavaczki Róbert (Grác) 

mise után a plébánia nagytermében 

KÖRMEND VÁROS VEGYESKARA 

AD EMLÉKMŰSORT 
Sabáli Lászlóné /karnagy/, Sabáli László/ 

zongora / 

Rainer Ágota /szavalat, ének gitár/, 

Rainer Tibor (amatőr színjátszó), 

 Csendes Máté és Csillag Mátyás 

( gimnázisták) / szavalat 

Október 22-én, (csütörtökön) 18.30 

órakor 

A KEGYELET KOSZORÚJÁT 

HELYEZZÜK EL 

A DÓMNÁL 

Gyülekezés 18.15-kor a főkapunál 

Táncház hírek. 
Örvendetes fejlődés tapasztalható a  

MEÖK  Magyar Táncház – rendezvé-

nyein. Kovács Dénes táncoktatót ta-

lált Dr. Simon Péter személyében. 

Dénes és Péter célul tűzték ki egy 

tánccsoport létrehozását, gyakoribb 

TH- estek megtartásával. Az őszi ren-

dezvények időpontjai és helyei: Ok-

tóberben 14-én szerdán és 27-én ked-

den, 

novemberben 4.-én szerdán és 17-én 

kedden 19:30 órakor Leechgasse 24 

sz. (Katholische Hochschulgemeinde) 

A részvétel díjtalan, de hozzájárulást 

kérünk kiadásaink fedezésére, mivel a 

rendezvényeknek egy részét támogat-

ja csak az Osztrák Kancellári Hivatal. 

Aus Mitteln der 

Volksgruppenförderung. 

„Szent suhancok” bátor tettei sokkolták a 

Világot! Ámultak közel és távol… Mert elszok-

tak már az ilyen csodáktól: hogy Dávid ismét 

legyőzi Góliátot! 

(Nagy Gáspár: Október végi tiszta lángok) 

mailto:erika.komon@gmail.com
mailto:orgovanboglarka@gmail.com
mailto:egszin.jatekmuhely@gmail.com
mailto:erika.komon@gmail.com
http://www.gracimagyarujsag.at
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Az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet új lel-

késznőjének MMag Juhász Réka ünnepi beiktatására 

szeptember 27-én került sor Bécsben. A beiktatási 

szolgálatot Dr.Michael Bünker püspök (Bécs) és 

Dr.Fabiny Tamás püspök (Budapest) végezték. 

 

Kedves Testvérek 

Kedves Gyülekezet, 

Ezúton is szeretettel köszöntöm minden kedves Testvé-

rünket, mint egy régi, de új feladattal felruházott isme-

rős. Örömmel várom a közös istentiszteleteket, alkal-

makat, beszélgetéseket és remélem, a szeptember 27-i 

beiktatás alkalmával együtt kérhetjük Istenünk vezeté-

sét, áldását az előttünk álló közös feladatokra, szolgála-

tokra. 

 

Szeptember 1-től átvettem 

Fónyad Pál Nagytiszteletű 

Úrtól a gyülekezetünk 

mobil telefonját és email 

címét, amelyen bármikor 

szívesen állok a Testvérek 

rendelkezésére. 

 

Tel: 0650-5877712 

Email: 

evang-ungarisch@aon.at 

 

Szeretettel 

Juhász Réka 

 

A gyülekezet idei istentiszteleti időpontjai Grazban: 

október 4., november 15. és december 20. 

délután 16:00 órakor 

Hely: Kaiser-Josef Platz 9. Heilandkirche 

 

Az Evangélikus Egyház élete Stájerországban c. kiállí-

tás még október végéig megtekinthető Murauban az 

evangélikus egyházi múzeumban. 

Elisabeth Kirche - Anna-Neumann-Straße 39 

Mag. Molnár Ottó prelátus, magyar lelkész 

gondolatai: Idegen Voltam 
 

Drámaian hasonlít a jelen Európája az ószövetségi választott 

nép 430 éves egyiptomi tartózkodásának idejére. Eleinte befo-

gadták őket, kellettek. Idővel túlságosan elszaporodtak, később 

egyre jobban féltek tőlük, majd rabszolgasorsra jutottak, s végül 

kiutasították őket, de azt is megbánták.  

A kellemetlen idegenektől jó volna szabadulni, de akkor sok 

derék embertől is meg kellene válnunk. Iskoláink nagy része 

bezárhatna, egészségügyi ellátottságunk kárt szenvedne, az épí-

tő és egyéb iparágak összeomolnának.  

Politikusaink, mint annak idején a fáraó, nem tudják, melyik 

lábukra álljanak. A népek harcának zajló tengerén senki sem 

szeretne a tengerbe fulladni. 

Mi magyarok is idegenként, egy népvándorlás következtében 

érkeztünk Európába, de Isten kegyelméből, Szent István király 

révén sikerült gyökeret vernünk, helyben maradnunk. Mégis 

több, mint jó száz év óta közülünk is egyre többen hazát cserél-

nek egy boldogabb élet reményében. Ne felejtsük, hogy ne-

künk, keresztényeknek a befogadó országunk sem végállomás. 

Mint földi zarándokútját járó Egyház tagjainak, a mi hazánk a 

mennyben van. Ahhoz, hogy oda is eljussunk, nem feledkezhe-

tünk meg Jézus szavairól: «Gyertek, Atyám áldottai, vegyétek 

birtokba a világ kezdete óta nektek készített országot… idegen 

voltam és befogadtatok… » (Mt. 25,34-36). 

Molnár Ottó 

 

A Magyar Katolikus Közösség (MKK) Pasztorális Tanácsa a 

további ökumenikus együttműködés reményében köszönti 

MMag. Juhász Rékát lelkészi beiktatása alkalmából, Isten áldá-

sát kérve munkájára! 

 

 

Ismét banki befizetési lap az újságban 

A magyar Katolikus Közösség Pasztorális Tanácsa kéri 

mindazokat, akik a GMÚ- nyomtatott vagy digitális kiadá-

sát olvassák, hogy segítsék adományukkal közösségi mun-

kánk kiadásainak fedezését, amely elsődlegesen a mi (itt élő 

magyarok) feladatunk. Ezt elvárja tőlünk az Osztrák Kan-

cellári Hivatal, melynek támogatása kulturális programunk 

kiadásainak csak mintegy felét fedezi. 

Azért kérjük az újság olvasóit, azokat is, akik különböző okok-

ból nem tudnak részt venni a rendezvényeken, hogy lehetősé-

gük szerint segítsék adományukkal közösségünk munkáját. Ké-

résünk azoknak is szól, akik az újság digitális kiadását olvassák, 

és így nem jutnak befizetési laphoz, hogy szíveskedjenek ado-

mányukat az alábbi bankszámlánkra „Spende” megjegyzéssel 

átutalni. 

Mag. Hollo Ungar.Kath.Gem. in Graz 

IBAN: AT93 3800 0000 0008 2578  BIC: RZSTAT2G 

Hálásan köszönünk minden segítséget! 

A KATOLIKUS KÖZÖSSÉG HÍREI PROTESTÁNS 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
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2015. OKTO BER 

Rövidítések: MEÖK: Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja, MKK: Magyar Katolikus Közösség, Gy.klub: Gyermekklub 
 GME: Gráci Magyar Egyesület, AMEGY: Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet 

Az alábbi táblázatban lévő rendezvények minden héten, ugyanabban az időpontban vannak! 

További rendezvényeink októberben 

 Rendezvény Információ Hely Idő Dátumok 

O
któ

b
e

r 

Magyar Gyermekklub 
Horváth Zuzana 0699 1852 6726 

Komon Erika 0699 1901 6763 
Salvator plébánia 

Robert- Stolz-Gasse 3.  
16:00 

  6 13 20 27 

keddenként 

SZENTMISE 
utána agapé a plébánián 

Prel. Molnár Ottó 0316 682 124 21 
Mag.Holló  István 0676 874 267 11 

Kálvária templom 
Kalvarienbergstr. 155. 

17:00 
4 11 18 25   

vasárnaponként 

QuizNight Molnár Árpád 0650 662 42 11 
Café d`ART 

Zinzendorfgasse 1 
19:30 

  5 12 19 26 

hétfőnként 

2015. szeptember 28.-án, hétfőn 19:30-tól rajtol a népszerű 

kocsmakvíz, a QuizNight.hu 7. évadja a Café d`ART-ban. Öröm-

mel vettük, hogy a budapesti ötletgazdák és a QuizNight.hu játék 

jogainak birtokosai hozzájárultak a gráci színtér kiépítéséhez. Az 

elmúlt évadban 15-20 stabil fővel felálló 5 törzscsapat mellett 

(Baldog bajszok, Csak csajok, Fuciék, Sziporkák és Trükkös 

Ötös) szívesen látjuk az új csapatokat és egyéni jelentkezőket. A 

bajnokság alakulását a quiznight.hu weboldalon valamint a Gráci 

QuizNight facebook csopor tban lehet nyomon követni. Bő-

vebb információ a játék weboldalán: www.quiznight.hu vagy a 

helyszínen (Café d`ART, Zinzendorfgasse 1, 

8010, Graz). Hétfő esténként szeretettel látunk 

egy jó kis agytornára. 
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Dátum Idő Hely Rendezvény Rendező 

4. 
vasárnap 

16:00 
Heiland-templom 

Kaiser Josef-Platz 9. 
PROTESTÁNS ISTENTISZTELET utána agapé a gyülekezeti teremben. 
Info.Tel.:0650 5877712, E-Mail:evang-ungarisch@aon.at 

AMEGy 

9. 
péntek 

20:00 
ECLM nagyterem 

Nikolaiplatz 4. 
MAGYAR FILMKLUB - Amerikai Rapszódia 
Info: Komon Erika 0699 1901 6763 

MEÖK 

11. 
vasárnap 

15:00 
Kálvária plébánia 

Kalvarienbergstr. 155. 
GYERMEKTÁNCHÁZ Vezeti: Mag. Kovács Dénes 
Info: Horváth Zuzana 0699 1852 6726, vagy Komon Erika 0699 1901 

MKK 
Gy.klub 

14. 
szerda 

19:30 
Kath. Hochsch.Gem. 

Leechgasse 24 
MAGYAR TÁNCHÁZ ,  tánctanár: Dr. Simon Péter 
Info: Mag.Kovács Dénes 0650 831 2624 

MEÖK 

17. 
szombat 

20:30 
Kuntra Kávézó 

Feuerbachgasse 9. 
MAGYAR BULI 
Info: Mag. Kovács Dénes 0650 831 2624 

GME 

18. 
vasárnap 

17:00 
Kálvária templom 

Kalvarienbergstr. 155. 

SZENTMISE HAZÁNKÉRT, énekel Körmend Város Vegyeskara 
Info: Prel. Molnár Ottó 0316 682 124-21  és Mag. Holló István 0676 8742 6711, 
bővebben a 2. oldalon 

MKK 
& 

MEÖK 
18:00 

Kálvária plébánia 
Kalvarienbergstr. 155. 

56-RA EMLÉKEZÜNK Körmend Város Vegyeskara programjával 
Info: Ugri Mihály 0650 589 0066 

22. 
csütörtök 

18:30 
Gráci Dóm 

Burggasse 3 
KOSZORÚLETÉTEL A DÓMNÁL 1956 EMLÉKÉRE 
Info: Ugri Mihály 0316 683 508 

MKK & 
MEÖK 

25. 
vasárnap 

17:00 
Kálvária templom 

Kalvarienbergstr. 155. 
CSALÁDI SZENTMISE gyerek és ifjúsági énekekkel. Előtte 16.30-tól próba, utána 
agapé. Info: Horváth Zuzana 0699 1852 6726 bővebben: 8. oldal 

MKK 

27. 
kedd 

19:30 
Kath. Hochsch.Gem. 

Leechgasse 24 
MAGYAR TÁNCHÁZ ,  tánctanár: Dr. Simon Péter 
Info: Mag.Kovács Dénes 0650 831 2624 

MEÖK 

ŐSZTŐL MEGINT QUIZNIGHT.HU GRÁCBAN 

http://www.quiznight.hu
http://www.gracimagyarujsag.at
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Az alábbi táblázatban lévő rendezvények minden héten, ugyanabban az időpontban vannak! 

2015. NOVEMBER 

  Rendezvény Információ Hely Idő Dátumok 

N
o

ve
m

b
e

r 

Magyar Gyermekklub 
Horváth Zuzana 0699 1852 6726 

Komon Erika 0699 1901 6763 
Salvator plébánia 

Robert- Stolz-Gasse 3.  
16:00 

  3 10 17 24 

keddenként 

SZENTMISE 
utána agapé a plébánián 

Prel. Molnár Ottó 0316 682 124 21 
Mag.Holló  István 0676 874 267 11 

Kálvária templom 
Kalvarienbergstr. 155. 

17:00 
1 8 15 22 29 

vasárnaponként 

QuizNight Molnár Árpád 0650 662 42 11 
Café d`ART 

Zinzendorfgasse 1 
19:30 

2 9 16 23 30 

hétfőnként 
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További rendezvényeink novemberben 

Dátum Idő Hely Rendezvény Rendező 

1. 
vasárnap 

17:00 
Kálvária templom 

Kalvarienbergstr. 155. 
SZENTMISE HALOTTAINKÉRT utána agapé a plébánián. Info: Prel. Molnár Ottó 
031668212421 és Mag. Holló István 067687426711 

MKK 

4. 
szerda 

19:30 
Kath. Hochsch.Gem. 

Leechgasse 24 
MAGYAR TÁNCHÁZ ,  tánctanár: Dr. Simon Péter 
Info: Mag.Kovács Dénes 0650 831 2624 

MEÖK 

6. 
péntek 

20:00 
ECLM nagyterem 

Nikolaiplatz 4. 
MAGYAR FILMKLUB - Fehér Isten 
Info: Komon Erika 0699 1901 6763 lásd: 6. oldal 

MEÖK 

15. 
vasárnap 

16:00 
Heiland-templom 

Kaiser Josef-Platz 9. 
PROTESTÁNS ISTENTISZTELET utána agapé a gyülekezeti teremben. 
Info: Tel: 0650 5877712, E-Mail:evang-ungarisch@aon.at 

AMEgy 

17. 
kedd 

19:30 
Kath. Hochsch.Gem. 

Leechgasse 24 
MAGYAR TÁNCHÁZ, tánctanár: Dr. Simon Péter 
Info: Mag.Kovács Dénes 0650 831 2624 

MEÖK 

29. 
vasárnap 

17:00 
Kálvária templom 

Kalvarienbergstr. 155. 
CSALÁDI SZENTMISE gyerek és ifjúsági énekekkel. Előtte 16.30-tól próba, utána 
agapé. Info: Horváth Zuzana 0699 1852 6726 bővebben: 8. oldal 

MKK 

Decemberi előzetes 

Dátum Idő Hely Rendezvény Rendező 

5. 
szombat 

16:00 
Salvator plébánia  

Robert-Stolz Gasse 3. 
MIKULÁSVÁRÁS, élőzenés gyermektáncház 
Info: 0699 1901 6763 

Gy.klub 

18:00 
Salvator plébánia  

Robert-Stolz Gasse 3. 
MAGYAR TÁNCHÁZ ÉLŐZENÉVEL 
Info: Mag.Kovács Dénes 0650 831 2624 

MEÖK 

6. 
vasárnap 

16:00 
Heiland-templom 

Kaiser Josef-Platz 9. 
PROTESTÁNS ISTENTISZTELET utána agapé a gyülekezeti teremben. 
Info: Tel: 0650 5877712, E-Mail:evang-ungarisch@aon.at 

AMEgy 

18. 
péntek 

20:00 
ECLM nagyterem 

Nikolaiplatz 4. 
MAGYAR FILMKLUB - Macskafogó 
Info: Komon Erika 0699 1901 6763 

MEÖK 

Kedves Olvasók! 

Mint ahogy azt biztosan észrevettétek, a Gráci Magyar Újság folyamatos változásokon ment át az elmúlt hónapokban. A 

főszerkesztői teendőket októbertől Almási Dávid Zsolt vette át. Úgy érezzük, hogy érdemes folyamatosan új témákkal, akár 

új arculatokkal bővíteni az újságot, hogy az a Grácban élők többségének örömet és hasznos információt adhasson hónapról-

hónapra. Ezt a célt pedig Veletek, olvasókkal együtt szeretnénk megvalósítani! 

 

Új embereket keresünk, akik együttműködve a régi szerkesztőkkel és tisztelve az újság hagyományait, fontosnak érzik, 

hogy időről-időre megosszák ötleteiket, észrevételeiket a Grácban élő magyar nyelvet beszélő lakossággal. A szerkesztő-

ségbe is keresünk tagokat, akik tartósabban tudnának részt vállalni a cikkek, képek ellenőrzésében, ízléses elhelyezésében, 

esetleg adminisztrációs munkálatokban, mint például az újság postázásával kapcsolatos teendők. 

 

Ötleteket, jelentkezéseket és egyéb észrevételeket az office@meoek.net címre várjuk. 

Almási Dávid 

VÁLTOZÁSOK A GRÁCI MAGYAR ÚJSÁGBAN 

http://www.gracimagyarujsag.at
mailto:office@meoek.net
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Gjecajné Solymos Erzsébet és Winkler 

Eszter fáradságos munkával és odafi-

gyeléssel szervezte meg a május 30-i 

kirándulást, melyért köszönettel tarto-

zunk! 

 

A résztvevő kis csoport lelkesedéssel 

indult az első állomásra. Először Ve-

lem községen keresztül mentünk a 

Szent Víd Kápolnához. Utunk során 

egy kedves hölgy ismertette a község 

és a kápolna történetét. Velem község, 

Vas megye észak-nyugati részén, a 

Kőszeg hegység lábánál helyezkedik 

el, az Írottkő Naturpark része. A Szent 

Víd kápolna kedvelt kirándulóhely, a 

Kőszegi-hegység 568 méter magassá-

gában. 1828-ban épült kicsiny épület. 

A kápolnán belül látható szép festmé-

nyeket a 20. században készítették. 

Már a 13. századból származó lőrés-

alapokat is találtak a feltárások során. 

Korábban jelentős búcsújáró hely volt. 

Itt részt vettünk egy szentmisén. 

Ezután Novákfalvára mentünk. 2001. 

októberében a keresztény magyar ál-

lam alapításának ezredik évében nyílt 

meg. Sétánk során honfoglalás és 

avarkori emlékeket ismerhettünk meg. 

A faluban szabadtéri templom, jelen-

tős szoborgyűjtemény, mini állatkert 

és vadaspark is látható. Éhségünket a 

"Lakj jól velem" étteremben csillapí-

tottuk vidám beszélgetés közben. 

 

Kirándulásunk utolsó állomása az 

1328-ban lett királyi város Kőszeg 

volt. A Jurisics vár legismertebb ostro-

ma 1532-ben volt. A Bécs felé vonuló 

Szulejmán török 

szultán ellen a várat 

Jurisics Miklós vár-

kapitány védte. A 

vár felújítása 2011 

és 2013 között tör-

tént. 

 

A belvárosban meg-

csodálhattuk a szép 

történelmi épülete-

ket, templomokat. 

A fáradságos sétá-

kat ki fagylaltozás-

sal, ki helyi finom-

ságok elfogyasztá-

sával pihente ki. 

Említésre méltó a "CsokiSzeg" bolt 

"megrohamozása" volt. A város szívé-

ben található boltban, mely korábban 

vasbolt volt, ebből lett a "CsokiSzeg". 

Ritka-különleges édességeket láttunk, 

melyekből vásároltunk is bőven. 

 

A kirándulás után kissé fáradtan, de 

sok-sok élménnyel tele indultunk visz-

sza. Jól éreztük magunkat, szívesen 

vennénk részt hasonló eseményeken 

máskor is. 

Dr. Vincze Lászlóné 

MKK MAGYARORSZÁGI KIRÁNDULÁS 

Örömmel jelenthetjük, hogy filmklu-

bunk 2015-ben is havi rendszeresség-

gel folytatódik. 

Helyszín továbbra is az Europäisches 

Fremdsprachenzentrum földszinti ter-

me, Nikolaiplatz 4, a Griesplatz köze-

lében. 

Este 8 órától a parkolás ingyenes!  
Érdeklődni változatlanul az 

erika.komon@gmail.com illetve a 

david.zs.almasi@gmail.com e-mail cí-

meken, vagy privát a 0699/19016763-

as, telefonszámon lehet. 

Még mindig abba a nehézségbe ütkö-

zünk, hogy sajnos kevés olyan magyar 

filmet találunk, amelyet német felirat-

tal is vetíthetnénk, és ezáltal osztrák 

barátaink is szívesebben csatlakozhat-

nának. Aki ilyen filmről tud, kérnénk, 

hogy jelezze nálunk. Ennek hiányában 

a filmeket angol felirattal vetítjük. 

Az időpontok megtalálhatók az aktuá-

lis programkínálatban valamint vetítés 

előtt számos facebook csoportban, de 

mivel az ördög sem alszik, az új ér-

deklődőket újfent arra biztatjuk, hogy 

adják meg e-mail címüket vagy az 

adott héten érdeklődjenek telefonon.  

Lehetőség szerint a terembérlet fede-

zésére adományokat örömest elfoga-

dunk. 

Továbbra is szeretettel várunk min-

denkit, minden korosztályból! A film-

klub természetesen beszélgetésre, a 

Grácba újonnan érkezett magyarok 

megismerésére is remek alkalom. 

 

Komon Erika 

& Almási Dávid  

FILMKLUB FILMEK 
 

Szeptember 18 – péntek 19:30 

Deák Krisztina 

Aglaja 
 

Október 9 – péntek 20:00 

Gárdos Éva 

Amerikai rapszódia 
 

November 6 – péntek 20:00 

Mundruczkó Kornél 

Fehér Isten 
 

December 18 – péntek 20:00 

Ternovszky Béla 

Macskafogó 
 

Január 22 – péntek 20:00 

Kocsis Ágnes 

Pál Adrienn 
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Kedvezett az időjárás a 32. Zarán-

doklatnak. 
Valakinek kell mögötte lenni, hogy a 

cserkészvezető Vadon Pál által Mind-

szenty bíboros emlékére 1979-ben 

elindított Grác- Máriacell-i gyalogos 

zarándoklat Pali tragikus halála után 

az ő emlékére is, máig is él. A zarán-

dokok immár 32. alkalommal rótták 

négy napon keresztül hegyen-völgyön 

át az utat Grácból Máriacellbe a ma-

gyarok Nagyasszonyához. Nem tagad-

ható, hogy a vallási motiváció mellett 

a sport, a fizikai teljesítmény is szere-

pet játszik. 

A kezdeti négy főről évente 25-30 főre 

nőtt baráti nemzetközi csoport idővel 

családdá forrt össze. Eddig több mint 

150-en járták meg az utat. 

Egyesek egyszer-kétszer, 

mások több mint 10, vagy-

20-nál is többször. Az örök 

hazába költözöttek helyét 

újak, helybeli és magyaror-

szági fiatalok töltik be. A 

reményteli jövő hordozói a 

résztvevő családok gyer-

mekei. 

A csoportot augusztus 20-

án a korai, 5-órai szentmi-

sével a szeretet jegyében 

indította a „Vadon- Mind-

szenty” útra István atya. Útközben, 

pap hiányában, a résztvevők tárták fel 

önmagukat nyílt, őszinte gondolataik-

kal, amelyek a szeretet, akarás-akarat 

és az egyéni indítékok mellett, a hegy-

re-menés bibliai példáiról és a zarán-

dokok segítőjéről Szt. Ja-

kabról szóltak. 

A meglepetések, mint Ti-

mi és Gábor látogatása, 

János atya miséje, az étke-

zés módja- időpontja, Ist-

ván atya jelenléte a pén-

tekesti ünnepi vacsorán, a 

Hohe Veitschre való felju-

tás öröme, mentális élmé-

nye, felejthetetlenek. 

Máriacellben a célba érés 

a kisbusszal érkezők je-

lenléte a záró szentmisén, 

István atya szavai, a kenyerek megál-

dása és búcsú-vacsora maradandó em-

lékek. 

Köszönet a szervezőknek: Évának a 

tempót adó vezetésért, Tamásnak az 

előkészítés és a csomagok szállításá-

ért, Csabának az utóvéd szerepért, 

Tündének és családjának péntek esti 

gazdagon terített asztalért, mindenki-

nek az asztalra adott madárlátta finom-

ságokért, István és János atyáknak a 

szentmisékért. Külön köszönet Noémi 

és András hosszú élménybeszámolójá-

ért. András Zarándokút c. írása a Ma-

gyar Krónika szeptemberi számában, 

világszerte hírt ad rólunk. Sajnos a 8 

oldalas GMÚ-ban helyszűke miatt 

egyiket sem tudjuk megjelentetni. Más 

módot keresünk a publikálásra. 

Zarándok 
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ZARÁNDOKLAT 

A résztvevők lelkesedésének köszön-

hetően meg tudott újulni, mindez az 

elkészített témákban, tárgytípusokban 

nyilvánult meg. Azért a következő 

évben is jut még újdonság bőven a 

haladó csoport számára. Témáink az 

egykori gyermekkor népművészetéből, 

a középkori kézműves mesterségek 

világából, valamint a magyar kultúr-

történeti korszakokból keletkeznek. A 

hagyomány alapú foglalkozások lé-

nyege az, hogy a gyerekek és felnőttek 

minél több alapanyagtípust használ-

hassanak fel, valamint rögzítési eljárá-

sokat gyakoroljanak. Ezáltal a kihívás 

is érdekesebb, és a feladat sokkal iz-

galmasabbá válik. 

 

 

Továbbra is találkozhatunk a Kálvária 

Plébánián az Ünnepi Alkotó rendezvé-

nyeken, ahogyan az elmúlt évben kará-

csonykor, farsangkor és húsvétkor. 

Köszönöm a Bütykölde látogatóinak 

is, ők a legfiatalabbak, akik rendszere-

sen érkeztek a kurzusra. Biztatom a 

vállalkozó anyukákat és apukákat, 

hogy hozzák el gyermekeiket a fejlesz-

tő foglalkozásokra, hiszen az alkotás a 

gyermek térlátását, esztétikai érzékét, 

tervezői és technikai gondolkodását 

ösztönzi, ami számos további iskolai 

területen pozitívan hat. Várom a je-

lentkezőket a következő évi magánjel-

legű Iparkodó foglalkozásokra, rend-

szeres találkozók során hobbivarrást 

tanítok az otthonomban. Folytatódnak 

a magán rajzórák a következő tanév-

ben. Amennyiben továbbra is szükség 

van a születésnapos gyermeklátogatók 

energiájának lekötésére, a pöttyös háti-

zsákom szívesen készül ügyességi já-

tékokkal, amelyek elkészítésére garan-

táltan lesz jelentkező. Köszönöm a 

visszajelzéseket, valamint a kéréseket, 

felkéréseket, hiszen ez hozza műkö-

désbe az Égszínkék Játékműhelyet, és 

teszi alkalmassá, hogy a graziaknak 

vagy az ide érkezőknek örömet okoz-

zon. Minden kedves érdeklődő kérdés-

re szívesen válaszolok az alábbi email 

címen: 

egszin.jatekmuhely@gmail.com 

 

Tóth Zsuzsanna Napsugár 

ELTELT A GRAZI ÉGSZÍNKÉK JÁTÉKMŰHELY MÁSODIK ÉVE 

http://www.gracimagyarujsag.at
mailto:egszin.jatekmuhely@gmail.com
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A GRAZI MAGYAR EGYESÜLET 

 

Október 17-én 20.30 órai kezdettel 

MAGYAR BULIT 
szervez 

a Kuntra Kávézó rendezvénytermében 

Feuerbachgasse 9 

 

A belépés díjtalan adományokat további 

programok szervezésére 

szívesen fogadunk. 

Mindenkit szeretettel várunk! 

BEINDULTAK A RENDSZERES 

TALÁLKOZÓK 

A Café d`ART-ban 

Zinzendorfgasse 1. 

Általános infó: 

Molnár Árpád: 0650 662 4211 

 

BESZÉLGESSÜNK! 

NŐI TÖRZSASZTAL 

A nyári szünet után ismét beindult 

 a női tracssparti: Gyertek! 

Söls-Varga Katalin: v.kati@utanet.at 

 

A QUIZNIGHT.HU 7. ÉVADJA 

HÉTFŐNKÉNT 19:30-TÓL. 

CSALÁDI MISÉRE HÍVUNK 

Minden hónapban egy vasárnap családi 

misét tervezünk. Szeretettel hívjuk és 

várjuk a családokat, különösen az isko-

láskorú fiatalokat és gyermekeket. 

Kapcsolódjanak be tevékenyen zenéjük-

kel és modern ifjúsági énekekkel a szent-

mise liturgiájába. 

A kisgyerekeket Horváth Zuzana  

(0699 1852 626) hívja, 

 a hangszeren játszó fiatalok előzetes 

jelentkezését várja 

Zavaczki Róbert (0664 5646 433). 

Próbák 16:15 órakor: október 25-én 

és november 29-én. 

 

ÖNKÖLTSÉGES MIKULÁS 

ÉS TÁNCHÁZ! 

December 5-én 

MIKULÁSI DÉLUTÁNT rendezünk 

a Salvator plébánián 

(Robert- Stolz-Gasse 3) 

 

16 órától gyerekek részére 

MIKULÁSVÁRÁS 

A gyerekek előzetes bejelentésére vár: 

Horváth Zuzana (Tel: 0699 1852 6726) 

A szülőktől 5.-Eurot kérünk csomagmeg-

váltásra, hogy a gyerekek egységes cso-

magot kaphassanak. 

 

18 órától 20 óráig 

MAGYAR TÁNCHÁZ 

Zenét a Huzdrá együttes szolgáltat. 

Kovács Dénes vezetésével 

Moldvai csángó körtáncokat tanulunk 

 

Szeretettel várjuk a gyerekeket szüleikkel 

együtt, illetve a táncolni vágyókat. 

 

Kovács Dénes (MEÖK) 

és a Gyermekklub szervezői. 

Tricskó Timea és Pintér Gábor számá-

ra hatalmas csoda és öröm első kisba-

bájuk, Lilien születése, aki szeptember 

17-én látta meg a napvilágot. Örülünk, 

hogy megosztják velünk boldogságu-

kat. Isten éltesse az újszülöttet! 

Timeának és Gábornak kívánjuk, hogy 

Lilien mosolya és kacagása varázsolja 

családi otthonná új lakhelyüket. 

 

Mag. Szeitl Zita és Dr. Eibinger 

Gerald szeptember 25-én tartották es-

küvőjüket Grácban a Jézus Szíve 

templomban. Gratulálunk, Isten áldása 

kísérje őket az új életútjukon. 

Bara Domonkos 75. születésnapját 

ünnepeltük augusztus 2-án a szentmi-

sén és utána a plébánián. Isten éltesse! 

Az ünnepien megterített asztalért és a 

rajtalevő finomságokért ezúton mond 

köszönetet családjának és a háziasszo-

nyoknak a MKK. 

 

DDr. Hribik Ferencet és Pusztai Zsol-

tot 50. születésnapjuk alkalmából fel-

köszöntötték a gyalogzarándoklat 

résztvevői. Isten éltesse őket és min-

den kerek-éves ismerősünket! 

 

Füzesséry Zoltán szerezte meg a KUG 

magyar hallgatói közül elsőnek a 

Dr.artium címet. A GMÚ olvasói ne-

vében megkésve ugyan, de szívből 

gratulálunk. 

 

Veit Monika osztrák bajnoki címet 

szerzett az Osztrák Vitorlás Szövetség 

szeptemberben megrendezett osztrák 

bajnokság egyik olimpiai kategóriájá-

ban (RS: Női osztály) Gratulálunk, 

csak így tovább. 

 

A gráci gyerekek tavaly a burgenlandi 

szavalóversenyen négy dobogós és két 

első helyen végeztek. Az idei verseny-

re Veit Zitánál lehet jelentkezni. 

CSALÁDI ÉS EGYESÜLETI HÍREK 

Absender: 

Club ungarischer Studenten und Akademiker in Graz, 

8011 Graz, Pf. 89 
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