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16. évfolyam 2. szám 2015. április - májusA MEÖK információs lapja
www.gracimagyarujsag.at

Közismert tény, hogy Grazban és tartományunkban egyre több magyar gyermek él és jár iskolába. 
Nem minden szülő ismeri a lehetőséget, hogy gyermeke anyanyelvű oktatásban is részesülhet. Az 
alábbiakban a minisztérium hivalatalos honlapjáról közlünk ismertetőt. 

Ausztria iskolái  lehetőséget nyújtanak arra, hogy a nem német anyanyelvű 
tanulók, vagy kétnyelvű családban felnövő  gyerekek heti 2-6 óráig terjedő  
anyanyelvi oktatásban részesüljenek.

MINDEN NYELV EGY TOVÁBBI ESÉLY! IRASSA BE GYERMEKÉT ANYANYELVI OKTATÁSRA!
                                 Miért járjon a gyermekem anyanyelvi oktatásra? 
                                 Otthon ugyis az anyanyelvőnkön beszélünk.
Persze, de olvasni és írni, vagy sok más dolgot, mint pl. sok új szót, az iskolában  
tanulnak meg a gyerekek és nem otthon.
            De hiszen Ausztriában a német fontos, a mi nyelvünkre itt nincs szükség.
Ez nem így van, mert két nyelv több, mint egy és gyermeke könnyebben 
tanul meg németül, ha egyidejüleg az anyanyelvét is fejleszti.

Az anyanyelvi oktatásról részletes ismertetőt a gyermeke által átogatott iskola igazga-
tóságánál , vagy a következő honlapon kaphat:
http://www.schule-mehrschprachig.at / index.php?id=66  (hirdetés a BM honlapjáról )
     ●

Lássuk, mi a véleménye minderről  egy anyanyelvet oktató pedagógus nak?
Nyelvtudományilag igazolt tény, hogy az anyanyelvüket biztosan használó gyerekek 
nagyobb sikereket érnek el a számukra második nyelvként beszélt német nyelvben 
is. Azok a tanulók, akiknél elmarad az első nyelven történő alfabetizálás (írás-olva-
sás elsajátítása), elöbb vagy utóbb, de sajnos elmaradhatatlanúl „elakadnak“ a német 
nyelv elsajátításában. Ezért indokolt és nagyon nagy jelentőségű a kétnyelvű gyere-
kek, az otthonbeszélt hétköznapi nyelvhasználaton túlhaladó nyelvfejlesztése. 

Cserepes Judit, tanárnő felvételei a Deutschlandsbergi órákról
Tartományunkban Kapfenbergben, Grác több iskolájában, Murauban, Wolfsberg/
Sinabelkirchenben és Deutschlandsbergben van magyar anyanyelvi oktatás.

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk ! 

SZÜLŐK FIGYELMÉBE! 
Az anyanyelvi oktatásra még április közepéig lehet leadni a 

kitöltött jelentkezési ívet az iskola igazgatójánál.

t

Keresztút Cserháti Ferenc püspükünkkel
 
 Bővebben a 3. oldalon

 †

Mi, gráci magyar tisztelői szeretettel és
hálával őrizzük emlékét.
 
 Bővebben a 2. oldalon

        
Pesti egyetemisták, táncházi vendégeink
a Schlossbergen
 
 Bővebben az 5. oldalon

QuizNight Grácban
 Bővebben az 5. oldalon

Gyermekklub hírek
 Bővebben az 5. oldalon 

A TARTALOMBÓL

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK 2015. JÚNIUS ELEJÉN JELENIK MEG!



2

IN MEMORIAM Gráci Magyar Újság
2015. április - május

  .... GOTT UNSEREM HERRN
 GEFALLEN HAT, UNSERE
      GELIEBTE    MUTTER,   ...   UND
      GROSSMUTTER ETC.

      IHRE HOCHWOHLGEBORENE
      MADELEINE FREIFRAU
      VON STEEB GEB. GRÄFIN
      VON ZICHY  DE ZICH
      ET VÁSONYKEŐ
      STERNKREUZORDENSDAME              
      ZU SICH ZU RUFEN.”

Váratlanul ért minket a gyászhír, hogy  Steeb  Zichy Má-
ria – Magdolna grófnő, aki négy év óta leányánál Né-
metországban élt, március 8-án, vasárnap reggel 89 éves 
korában elhunyt.  Bucsuztatására 11-én szerdán került 
sor Grácban a St. Leonhard templomban. A nemzeti tri-
kolórral letakart koporsót övező koszorúk között állt a 
család gyászában osztozó gráci magyaroké is.  A magyar 
Himnusz eléneklése után, annak orgona improvizációja 
kísérte a nagyszámú gyászoló, köztük mi gráci magyarok, 
csendes menetét. A Krasznahorka büszke vára hegedű sírta 
dallamát  lenge szellő,  vitte kelet felé, amikor koporsóját 
leeresztették sírjába. Korábban elhunyt férje mellé temet-
ték, ahol együtt várják a feltámadást. A sírtól való távo-
zásuk előtt elénekeltük még a Boldogasszony Anyánk-at.

R.I.P.

 Zichy Mária-Magdolna szüleivel és testvérével 
együtt a szovjet meg-szállás elől menekült 1945-ben Ma-
gyarországról, hátra-hagyva birtokaikat. Szülei és testvére 
Amerikába kerültek, ő itt maradt, férjhez ment  Wolfgang 
Steeb  horvát származású báróhoz. Frigyükből három gyer-
mek született. (Első gyermeke kilenc éves korában elhunyt.)
 Nagy múltú, nemes családjának Isten -  király és - 
haza iránti  hűsége, végig kísérte őt egész életén keresztül. 
Segítőkész lelkülete 1956-ban tettekre késztette, segélyszál-
lítmányokat vitt át a határon, majd a menekültügyi szolgá-
latban találta meg szociális feladatát. Összeköttetései, férje 
és saját ismeretségi körében is a menekültek megsegítését 
szolgálták, amelyhez szülei is csatlakoztak. A hivatalok-
ban is hősiesen küzdött magyarjai jövőjéért, védte őket. 
Amikor irodáját az alakuló diákszövetség rendelkezésére 
bocsátotta, diákjai szégyenkezve álltak és nézték az iroda 
padlóját súroló grófnőt. Szerepe volt a kaiserwaldi telepü-
lés létrejöttében, ahol menekült családok kaptak otthont. 
 Lelki nagysága különösen a családi megpróbálta-
tásokban mutatkozott meg, amelyek nem kímélték boldog 
házaséletüket. Magára vette keresztjét melynek hordozá-
sához mélységes hite adott erőt. Hitéről és a magyarság 
szeretetéről tett bizonyságot amikor a magyarnyelvű mi-
sékre járt, közösségünket szolgálta  hosszú éveken keresz-
tül, mint a MKK pasztoráls taná-csának ügyvezető majd, 

örökös tiszeteletbeli elnöke, aki szorgalmasan teljesített 
konyha szolgálatot a Welsche templomban a magyar  mi-
sék utáni agapén. A GMÚ 4. évfolyamának 6. számában 
Csicsey Tamás  mutatta be  a grófnőt olvasóinknak. Bol-
dogkőváraljai kastélyukat, a fogyatékos gyermekek ottho-
nát, „egyéb hasznosítás” elől mentette meg a bentlakók ré-
szére, amiért szülőfalujában még nagyobb tisztelet övezte.
 Az idő az ő egészségét is kikezdte, csak rö-
vid időre segített a gerincoperáció. A Sackstrasséban 
és a Főtéren  görnyedt testtel közlekedett tolókocsijá-
val, amíg bírta a sok lépcsőt. Egyszercsak hallottuk, 
hogy leánya magához vette Németországba. Egy dara-
big még fel-felhívta egyik-másik magyar ismerősét, majd 
elmaradtak a telefonok. Leánya családja  és uno-
kái körében adta vissza  nemes lelkét Teremtőjének.
 Mi gráci magyar tisztelői szeretettel és hálával 
őrizzük emlékét.           R.i.P.
 
A Kőszegi verbiták missziós házból értesültünk:

február 25-én rövid szenvedés után elhunyt
Dinya Vince SVD.

Lelkésznélküli időnkben
1996 – 2000 között 13 alkalommal misézett nálunk 

a Welsche templomban.  Isten jutalmazza meg szolgálatáért 
R.i.P.

Legalább a nagy évfordulókon emlékezzünk azokra, 
akik  közöttünk éltek,  de  emlékük  egyre halványabban 

él szívünkben.

1975-ben kísértük Mindszenty József bíboros, herceg-
prímás, esztergomi érsek  holttestét máriacelli ideigle- nes 
nyughelyére, majd 1991-ben az esztergomi bazilikába.

1985-ben búcsúztunk Dr. Vadon Pál cserkésztisztünktől. Ő 
vezette 1. gyalogos-zarándoklatunkat -  Mindszenty  József 
máriacelli sírjához. Emlékét őrzi 32. zarándoklatunk. 

1995-ben hunyt el P. Nyers János S.D.B.  1960-től 
halá- láig a  stájerországi magyar menekültek lelkésze.

2000-ben Mag. Szépfalusi István ev. lelkésztől búcsúztak 
felekezeti hozzátartásuktól függetlenül, ausztriai magyarok, 
erdélyi írók, a magyar irodalmi élet nagyjai, egyházi és világi 
elöljárók, mindazok, akik értékelték sokirányú munkásságát. 
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Gráci Magyar Újság
2015. április - május Egyházak oldala

Kedves Olvasó!

Újra szeretnék egy-két lelki gondolatot írni a kö-
vetkező időszakra. A virágvasárnaptól húsvét nagy 
ünnepéig, Krisztus ünnepélyes jeruzsálemi bevonulá-
sától egy nagy ív rajzolódik a szenvedésen keresztül 
a feltámadásig. A nagyhét napjainak megünneplése 
hitünk központi tartalmának tudatosítása, ezért fon-
tos, hogy időt szakítsunk virágvasárnap, nagycsütör-
tök, nagypéntek és húsvét vasárnap megünneplésére.

Már a virágvasárnap is olyan feszültséget foglal 
magában, mint semmilyen más nap. Jézus bevonu-
lása Jeruzsálembe – körülvéve ünneplő emberse-
reggel, akik örömmel hozsannát énekelnek, amely 
a szentmisébe is helyet kapott mind a mai napig az 
átváltoztatás előtt, emocionális ellentétben áll a pas-
sióban hallható „Feszítsd meg!“ agresszív kiáltással. 
Nagy elvárásokat és reményeket fűztek sokan Jézus-
hoz, miközben nem vették észre Krisztus igazi kül-
detését. Az ünneplő tömegtől körülvett Jézus egyedül 
kénytelen védekezni a bíró Pilátus előtt és egyedül, 
magára hagyottan szenved és hal meg a keresztfán.

A passió végén Jézus kiáltása hallható, amely egyben 
az elmagányosodás és fájdalom, a sötétség és az elha-
gyatottság kiáltása is. Az emberi élet e két oldal között 
mozog. A virágvasárnap megnyitja szemünket az élet 
realitására. Mi is megéljük az emberek nagy elvárásai-
val való konfrontálódást, de a szenvedés, betegség, el-
hagyatottság hétköznapi valóságát is. Az angyal, Isten 
hírnökének húsvéti üzenete teszi e sok kiáltást („Ho-
zsánna“, „Feszítsd meg!“) egésszé: „Nincs itt: feltámadt!“

A feltámadás örömét és isteni erejét kí-
vánom minden olvasónknak, minden ma-
gyarnak és magyarul beszélő barátainknak! 

 

 Mag. Holló István  Plébános 
  

PROTESTÁNS MAGYARNYELVŰ 
ISTENTISZTELETEK 

ÁPRILIS 12-ÉN ÉS MÁJUS 3-ÁN  16 ÓRAKOR
A HEILAND TEMPLOMBAN

(KAISER-JOSEF-PLATZ 9)
utánna agapé  a gyülekezetei teremben

CSERHÁTI FERENC SEGÉDPÜSPÖK LÁTOGA-
TÁSA GRÁCBAN.

 2015. március 15-e pirosbetűs ünnepként 
került be a  Magyar katolikus Közösség történeté-
be. DR. CSERHÁTI FERENC, a külföldön élő ma-
gyarok lelkipásztori ellátásával megbízott eszter-
gom-budapesti  segédpüspök  a pasztorális tanács 
meghívására ekkor tette első hivatalos látogatását 
gráci híveinél. A látogatás első programpontjaként 
Ő vezette a keresztutat a Kálvária-hegyen keresz-
tül. A püspök nyomában  imádkozó, éneklő csoport, 
köztük Molnár Ottó prelátus és gyerekek haladtak 
 A keresztút folytatásaként  a püs-
pök atya nagyböjti elmélkedést tartott a plé-
bánia nagyter- mében, amely után lehetősé-
ge volt a híveknek  főpásztorukkal  beszélgetni. 
 A cselló és orgonaszóval kezdődő   ünnepi 
szentmise  prédikációjában  a celebráns  főpap a böjti 
idő és  nemzeti ünnepünk  jegyében buzdította a temp-
lomot betöltő hívő sereget  az Istennel való kapcsola-
tunk elmélyítésére, egyházunk és magyar hazánk iránti 
hűségre, közösségi életünk szeretetben való megélésé-
re.  Amíg az elmélkedés elején Ugri Mihály köszöntöt-
te a püspököt, a szentmise végén Gjecajné  Solymos 
Erzsébet  mondott köszönetet a látogatásért.  Böjtben 
lévén,  a püspöki áldás után,  nemzeti  imánk a  Him-
nusz és még egy  nagyböjti ének hangzott fel a hívek aj-
kán, akik  orgonistánk Zavaczky Róbert művészi imp-
rovizációjának kíséretében hagyták el a templomot. 
 A szentmisét  a szokásos agapé követ-
te a plébánián, amelyen a püspök atya is részt-
vett.  Köszönet mindenkinek, aki tevéke-
nyen segítette a püspöki látogatás programját. 

TOVÁBBI HÍREK A MKK ÉLETÉBŐL
CSALÁDI SZENTMISÉK   IFJÚSÁGI ÉNEKEKKEL

 április  26-án- és május 31-én 17 órakor 
a  Kálvária templomban.
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Rendezvények Gráci Magyar Újság
2015. április - május

MAGYAR TÁNCHÁZBA HÍVUNK!
TÁNCHÁZRENDEZVÉNYEINK 

ÁPRILISBAN

15-én szerdán  19 órakor Leechgasse 24 
28-án kedden  19 órakor  Leechgasse 24

(Katholische Hochschulgemeinde)
MÁJUSBAN 

10-én vasárnap 14órakor  a Kálvária
plébánián Belépés díjtalan, hozzájárulási

adományokat  kérünk kiadásaink fedezésére.  
Rendező a MEÖK

Támogatónk az Osztrák Kancellári Hivatal  
aus Mitteln der Volksgruppenförderung

MINDENKIT SZERETETTEL HÍVUNK
ÉS VÁRUNK A RENDEZVÉNYEKRE.

2015. április 19-én, vasárnap 18 ó.
irodalmi estet rendezünk

a kálváriahegyi plébánia nagytermében

A 12 LEGSZEBB MAGYAR VERS c.
Bevezeti:Dr.Fűzfa Balázs irodalomtörténész,
A verseket mondja: Prof. Dr. Pusztay János

Prima Primissima-díjas nyelvész
Rendező:

a Magyar Katolikus Közösség
Pasztorális Tanácsa.

Támogatónk az Osztrák Kancellári Hivatal
Aus Mitteln der Volksgruppenförderung

2015. május 10-én vasárnap 18 ó.
a kálváriahegyi plébánia

nagytermében
Mag. Kovács Dénes

Egzisztenciaanalitikus pszichotherapeuta 
előadása:

EGY TELJESEBB ÉLETÉRT.
(egzisztenciaanalizis és önmegismerés,.

pszichotherápia mindenkinek.)
  Rendező:

a Magyar Katolikus Közösség Pasztorális
Tanácsa.

2015. május 17-én, vasárnap 18 ó.
a kálváriahegyi plébánia nagytermében

Dr. Dőry István
biofizikus és géntechnikus  tart előadást:

SZÉLKERT ÉS MEGÚJULÓ ENERGIA 
A MAGYARORSZÁGI 

MEZŐGAZDASÁGBAN.
Belépés díjtalan, kiadásaink fedezésére hoz-

zájárulási adományokat  kérünk 
Rendező:

a Magyar Katolikus Közösség Pasztorális
Tanácsa.

Támogatónk az Osztrák Kancellári Hivatal  
aus Mitteln der Volksgruppenförderung

KEDVES FILMKLUBLÁTOGATÓ!
Április 17-én

Herendi Gábor: Valami  Amerika 2
Május 29-én

Schubel Rudolf: Szomorú vasárnap c.
filmjét vetítjük  19 órai kezdettel,

szükség esetén  angol, vagy német felirattal. 
Helyszín: az Europäisches Fremdsprachen-

zentrum  földszinti terme. Nikolaiplatz 4.

Belépődíj nincs, de adományokat  lehetőség 
szerint a terembér fedezésére kérünk. Kérdé-
sek az erika.komon@gmail.com, vagy  david.
zs. almasi@gmail.com címre küldhetők, illetve 

érdeklődni lehet a
0699 19016763 telefonszámon. 
Komon Erika és Almási Dávid

2015.április 19-én  15.00 órakor
GYERMEKTÁNCHÁZ

a kálvária plébánia  közösségi
termében. 

Vezeti:
KOVÁCS DÉNES 

Szeretettel várunk kicsiket és
nagyokat :

a  Magyar Gyermekklub rendezői.
Belépő: adományok, előzetes
jelentkezés nem szükséges.

Info: K. Dénesnél 06508312624
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Gráci Magyar Újság
2015. április - május Három hír

GYERMEKKLUB HÍREK
A gyerekek szorgalmasan látogatják a kedd délutáni mondókáscsoportot. Nagy öröm látni, ahogy a nemrég 

még mászó babák egyre ügyesebben mondókáznak. 
 Február 10-én tartottunk egy kis farsangi mulatságot, ahol nagyon jól éreztük magunkat. A gyerekek 

és az anyukák Tóth Zsuzsanna Napsugár vezetésével készítettek farsangi álarcokat.
 A keddi foglalkozásokat kéthetes húsvéti szünettel június végéig tartjuk.
 Április 19-én vasárnap délután 15h-16h30 között Kovács Dénes vezetésével

GYEREKTÁNCHÁZRA kerül sor, amit izgatottan várunk.
Helyszín: Kálváriahegyi-plébánia közösségi terme, Kalvarienbergstrasse 155.

 Kérdés esetén bátran keressetek bennünket: Horváth Zuzana tel: 069918526726
Komon Erika E-mail:  erika.komon@gmail.com

QuizNight Grácban
Május közepéigtart Grácban  a Café d´ART-ban a népszerű kocsmakvíz, a QuizNight.hu. 

 Csoportos agytorna két órán keresztül amihez a keretet a kávézó adja, a hangulatot pedig a kvízmester 
Dr.Bálint Zoltán és a játékosok biztosítják. Hétfőnként este a Café d´ART-ban (8010 Graz, Zinzendorfgasse 
1. szám) Ha tudod mi lehet a kapcsolat egy földrajzi tájegység és a Micimackó irójának nővére között akkor 
jó helyen jársz. Ha pedig nem, az sem baj, mert az játék végére kiderül. Örömmel vettük, hogy a budapesti 

ötletgazdák és a QuizNight.hu játék jogainak birtokosai hozzájárultak a gráci színtér kiépítéséhez.
4-5 fős csapatok mérik össze tudásukat.

A helyi gráci nyertes csapat részt vesz május végén a budapesti döntőben  
 A játékhoz minden kötelezettség nélkül, akár a játék közepén is lehet csatlakozni (csupán egy csapat-

nevet kell kitalálni, vagy egy csapathoz beszállni), így a későn érkezőknek is remek szórakozást jelent. 
 Bővebb információ: http://quiznight.hu/, avagy inkább gyere el bármelyik hétfő este 19:30 körül a 

Café d´ART-ba egy játékra. ( Zinzendorfstr. 1. szám)  
        / Részletek Bálint Zoli leveléből

TÁNCHÁZ
Felejthetetlen  élmény 

marad a farsangi táncház!
Nagy sikere volt  febru-

árban a farsangi táncház-
nak, amelyen  Leechgasse 
24-ben a KHG épületében  
ötvenhat budapesti egye-
temista ropta velünk a tán-
cot. A terem alig tudta be-
fogadni  a néptáncra éhes 
fiatalokat.   Vajda András 
bandájának élő zenéjére 
Kovács Dénes fáradha-
tatlan vezette a táncokat, 
amelyektől rezgett az épü-
let.  A gráciaknak megle-
petés volt a sok vendég, 
nekik meg az, hogy  itt 
Grácban bucsuztathatták 
a farsangot.

(többet a Magyar Kurírban)

Változások a Magyar Táncház programjában:
 A februári sikeren felbuzdulva   megpróbálunk gyakrabban tánzhá-

zat rendezni Leechgasse 24-ben a KHG, Katholische Hochschulge-
meinde nagytermében. A táncház időpontját is megváltoztattuk hét-
közben 19 órára. Reméljük, hogy a hely és időpont változás többek 
részére megfelelőbb és több egyetemista is résztvesz az estéken. 

Örülnénk, ha lennének zenészek, akik beállnának muzsikálni. 
Érdeklődés és jelentkezés Kovács Dénesnél tel: 0650 831-2624
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FIGYELEM!
A táblázatban hiányoznak a rendszeresen ismétlődő rendezvények adatai.
Ezek helyét, időpontját és a szükséges információkat csak itt adjuk meg. 

 
SZENTMISE MINDEN VASÁRNP 17 órai kezdettel a KÁLVÁRIA TEMPLOMBAN

szentmisék után mindenkit agapera hívunk a plébánia nagytermébe
Info:  Prel. Molnár Ottó tel: 0316/682-124-21 és  Mag. Holló István tel: 0676 8742 6711

  
MAGYAR GYERMEKKLUB MINDEN HÉTEN KEDDEN  16 órakor a SALVATOR PLÉBÁNIÁN 

Info. Horváth Zuzana tel.: 0699 1852 6726, vagy Komon Erika tel.: 0699 1901-6763

ÁPRILIS
Datum idő hely rendezvény rendező

5.
Húsvét

17.00 Kálvária templom
Kalvarienbergstr.155.

ÜNNEPI SZENTMISE 
Utánna agapé a plébánián

MKK

12.
vasárnap

16.00  Heiland-templom
Kaiser-Josef-Platz 9.

PROTESTÁNS magyarnyelvű istentisztelet, utána agapé
a gyülekezeti teremben.  Info: 0650 587-7712 

AMEGy

13.
hétfő

19.30 Operaház KAMMERKONZERT: Klänge aus Ungarn ( Liszt, Kodály, Erkel , 
Bartók) Szécsi István (bariton), Mohl Gergely
(cselló) Tikets u. Info: 0316 8000 /www.oper-graz.com

 OPER
GRAZ

15.
szerda

19.00 Kath. Hochschulgemeinde 
Leechgasse 24/1. em.

TÁNCHÁZ 
info: Mag. Kovács Dénes 0650 831-2624

MEÖK

17.
péntek

19.30 ECML nagyterem
Nikolaiplatz 4.

FILMKLUB  Herendi Gábor: Valami Amerika 2
info: K. Erika /0699 19016763 

MEÖK

19.
vasárnap

15.00 Kálvária plébánia GYERMEKTÁNCHÁZ  Mag. Kovács Dénes vezetésével
info: Mag. Kovács Dénes 0650 831-2624

MKK

19.
vasárnap

18.00 Kálvária plébánia IRODALMI EST: a 12 legszebb magyar vers
Bevezeti: Dr. Fűzfa Balázs, verseket mondja  Prof. Dr. Pusztay 
János Info: Ugri 0316/ 68-35-08

MKK

26.
vasárnap

17.00 Kálvária templom CSALÁDI SZENTMISE ifjúsági és gyerek énekekkel
Utánna  agapé. Info: Zavaczki Róbert 0664 5646433

MKK

28.
kedd

19.00 Kath. Hochschulgemeinde
Leechgasse 24/1. em.

TÁNCHÁZ
info: Mag. Kovács Dénes 0650 831-2624

MEÖK

MÁJUS
03.
vasárnap

16.00  Heiland-templom
Kaiser-Josef-Platz 9.

PROTESTÁNS magyar nyelvű istentisztelet, utána agapé
a gyülekezeti teremben.  Info: 0650 587-7712 

AMEGy

10.
vasárnap

14.00 Kálvária-plébánia TÁNCHÁZ
info: Mag. Kovács Dénes /0650  831-2624

MEÖK

10.
vasárnap

18.00 Kalvarienbergstr.155. KOVÁCS DÉNES: Egy teljesebb életért. Egzisztenciaanalízis
és Önmegismerés. Pszichoterápia mindenkinek.(Info a T. háznál)

MKK

17.
vasárnap

18.00 Kálvária-plébánia Dr. DŐRY ISTVÁN: Szélkert és megújuló energia a magyar-
országi mezőgazdálkodásban.Info: Ugri 0316 683508

MKK

29.
péntek

19.30 ECML nagyterem
Nikolaiplatz 4.

FILMKLUB  Schubel Rolf:Szomorú vasárnap
info:  / Komon Erika /0699 19016763

MEÖK

30.
szombat

08.00
20.00

Velem - 
Kőszeg

EGYNAPOS KIRÁNDULÁS KŐSZEG KÖRNYÉKÉRE
info: G.Solymos. E.: 0316 846 967, Winkler E.:0316 691 322

MKK

31.
vasárnap

17.00 Kálvária templom
Kalvarienbergstr.155.

CSALÁDI SZENTMISE ifjúsági és gyerek énekekkel
Utánna  agapé. Info: Zavaczki R. 0664 5646433 

MKK

JÚNIUS ELŐZETES
7.
vasárnap

16.00  Heiland-templom
Kaiser-Josef-Platz 9.

PROTESTÁNS magyarnyelvű istentisztelet, utána agapé
a gyülekezeti teremben.  Info: 0650 587-7712 

AMEGy
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MEGHÍVÓ A MKK EGYNAPOS KIRÁNDULÁSÁRA.
2015. május 30 –án, szombaton,   egynapos kirándulást  tervezünk autóbusszal az
Alpok lábához Velem - az üdülőfalú Novákfalva  -Szent Víd  - Kőszeg  útvonalon.

 Szeretettel hívjuk és várjuk a grácI és környéki magyarokat, egyéneket és családokat, a fiatal és 
idősebb generáció tagjait . Az egynapos  együttlét segít  majd egymást  megismerni  és erősíti bennünk  

az összetartozás  érzését magyarságtudatunkat.                         
A programról:

Indulás: 08.00 órakor az Ostbahnhof parkolójából. Először a Szt. Vid kápolnához érkezünk és tekintjük 
meg. Ezután megyünk le Novákfalvára. Ott ebédig nézelődéssel tölthetjük el az időt. 

Novákfalva múzeumában  gazdag  kiállítási anyag  vezet minket végig a Kárpát-medence néprajzi tájain 
a tárlat, ami a magyar tárgyi néprajz területi és történelmi múltját szemléli felnőttek, fiatalok és iskolás-

korúak számára. A gyerekek a kis állatkert állatait simogatva gazdagíthatják természet és magyar nyelv 
ismeretüket. A helyi, kipróbáltan jó kosztot elfogyasztva útunk Kőszegre vezet, ahol megtekintjük a várat 
és a Hősök  kapuját. Mielőbbi jelentkezést kérünk  személyesen, vagy telefonon Winkler Eszternél 0316 
/ 691-322, vagy Gjecaj- Solymos Erzsébetnél  0316 / 846 - 967. Részletes informácó  költségekről, stb. 

jelentkezésután! Számos jelentkezőre számítva a  Magyar Katolikus Közösség  Pasztorális Tanácsa

MEGHÍVÓ A 32 MINDSZENTY – VADON NÉGYNAPOS  EMLÉKZARÁNDOKLATRA.
Augusztus 20-án hajnalban, immáron 32. alkalommal Mariatroston, a Gotscheer kápolnában szentmisével veszi kez-
detét a hagyományos „Mindszenty - Vadon emlékzarándoklat”. Kérjük azokat, akik a négynapos zarándoklaton idén 
is velünk tartanának lehetőleg mielőbb,de  legkésöbb 2015 június végéig jelezzék részvételi szándékukat!
A hazautazásról a résztvevőknek maguknak kell gondoskodni! 
Jelentkezés 2015.06.28- ig misék után a jelentkezési lap személyes leadásával, vagy drótpostán: Graz.Mariazell@gmail.
com való beküldésével lehetséges. Jelentkezéskor kérjük személyenként 20.- Euró költséghozzájárulási adomány befi-
zetését,  illetve átutalását a következő bankszámlára:
IBAN: AT93 3800 0000 0008 2578, BIC:  RZSTAT2G Ung. Kath. Gemeinde  Graz , Verwendungszweck:  Wallfahrt 
2015. Akik más országból vesznek részt a zarándoklaton, azok az út során is befizethetik a költség hozzájárulást.
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GRATULÁLUNK   
	 Szívből	gratulálunk	Varga	Ilonka	néninek,	aki	március	8-án	ünnepelte		99.	születésnapját.	Isten	éltesse!
Az Örök hazába költözött
	 Steeb	Zichy	Mária-	Magdolna	grófnő		89	éves	korában	március	8-án	hunyt	el	Arnstorfban.		(Németország)	
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VÁLOGATÁS A FEBRUÁR-MÁRCIUSI KÉPEKBŐL


