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GRAZI-MAGYAR BÁL 2016 

 
Táncház hírek 

Bővebben a 2. oldalon 

 
Egyházi hírek és ökumenikus istentisztelet 

Bővebben a 3. oldalon 

 
Mikulás a gyerekklubban 

Bővebben a 7. oldalon 

Január 23.-án tartottuk a 128. Grazi Magyar Bált a Puntigamer sörgyár nagyter-

mében. Több, mint 580 vendég lelkesen táncolt a reggel fél ötig tartó táncmulat-

ságon. A székelyföldi tánczenekar Nándi és Bandája szinte megállás nélkül húz-

ta a talpalávalót. A Grázi Magyar Egyesület elnöke Mag. Molnár András különö-

sen örült annak, hogy több mint húsz év szünet után újra egy grázi néptánccso-

port nyitotta meg a rendezvényt. Ezúton is gratulálunk a néptánccsoportnak és 

vezetőinek a szép bemutatóhoz. Különösen szeretnénk megköszönni mindazok-

nak, akik segítettek abban, hogy ilyen jól sikerüljön a bál! 

Köszönjük szépen! Jövőre újra találkozunk! További képeket a Grazi Magyar 

Egyesület honlapján láthatnak: www.grazimagyaregyesuelet.at 

Molnár András 

Új munkatársakat 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 vagy a MEÖK (Magyar Egyetemisták és 

Öregdiákok Klubja) postacímére - Ziegelstraße 11/c/10, 8045 Graz - várjuk. 

KELLEMES HÚSVÉTÜ ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK 

KEDVES OLVASÓINKNAK 

http://www.gracimagyarujsag.at
http://www.grazimagyaregyesuelet.at
mailto:office@meoek.net
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Szerkesztőségünk örömest ad hírt a 

városban vagy annak környezetében 

élő magyarságot érintő hírekről, ese-

ményekről, valamint rendezvényekről. 

Akár személyes és családi események-

ről (esküvő, születés, évforduló stb.), 

szakmai eredményekről, személyes 

sikerekről is. Szívesen fogadjuk hoz-

zászólásaikat, véleményüket bármi-

lyen, a magyar közösségünket érintő 

témában. Újságunkban a szerkesztési 

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 lak-

címváltozás miatt. Ha eddig kapta az 

újságot, vagy tud valakiről aki eddig 

kapta, de az esedékes számot nem 

kapta meg, kérjük értesítse a szerkesz-

tőséget. 

Ziegelstraße 11/c/10, 8045 Graz vagy 

office@meoek.net 

MEÖK ÉS TÁNCHÁZ HÍREK 

A SZERKESZTŐSÉG FELHÍVÁSA 

Örömmel tekinthetünk vissza a 2015. 

évre! 

 

A MEÖK által szervezett táncházak 

egyre népszerűbbek és a munkánk 

gyümölcsét bemutathattuk a magyar 

bálban is. A rendszeres résztvevők 

közül kikristályosodott egy kis kör, 

akik szívesen vállalták a plusz mun-

kát, az intenzívebb gyakorlást. 

Így végre eljuthattunk arra a szintre, 

hogy két táncot is bemutathattunk a 

grazi magyar bálban. Tóth Zsuzsanna 

Napsugár egy mátyusföldi és Dr. Si-

mon Péter pedig egy széki koreográfi-

át dolgozott ki. 

Napsugár a Gráci Magyar 

Egyesület ruháit átalakította 

erre a célara, Horváth Piros-

ka néni meg táncos csizmá-

kat ajándékozott a csoport-

nak. 

A sok próbák, a szép ruhák 

és a tánctanítók, a lelkes tán-

cosok áldozatos munkája 

gyümölcsét bemutathattuk a nagykö-

zönség előtt a bálban. 

A siker nem maradt el és mindannyian 

örömmel fogadtuk a lelkes tapsot! Ez-

úton is szeretném megköszönni táncta-

nárainknak és a táncosoknak a kitartó 

munkát! 

Mindazokat, akik szeretnének bekap-

csolódni, még akkor is, ha eddig még 

sose táncoltak néptáncokat, szeretettel 

várjuk! A kialakult külső és belső kört 

(akik csak néha tudnak eljönni, és akik 

szinte mindig jelen vannak) szeret-

nénk tovább éltetni! 

A facebookon kialakított csoportunk 

oldalán megtaláljátok a legújabb infor-

mációkat és időpontokat: https://

www.facebook.com/

groups/613593532108882/?fref=ts 

 

Az idei táncház tervet most dolgozzuk 

ki erről a következő Gráci Magyar 

Újságban olvashatnak. 

Kovács Dénes 

KÖSZÖNJÜK AZ 

ADOMÁNYOKAT 
A Magyar Katolikus Közösség Pasz-

torális Tanácsa ezúttal mond hálás 

köszönetet a közösség kulturális mun-

kájára nyújtott adományokért 2015-

ben: Allwinger Judit, Anderle Johann, 

Dr.Bärnthaler , Bara Gábor, Mag-

.Berger Mária, Dr.Biró Oszkár,  

Dr.Bodó Zsombor, Conka Vince, 

DI.Fábián Laszló, Mag.Fábián-

Herzog Melinda, Gergó Edith, Gjecaj 

Erzsébet, DI. Horváth Csaba, Hor-

váth Piroska, Mag. Hutterer-Pogány 

Irén, Huszár Éva, DI. Jobban Tamás, 

Juhász Rózsa, Kanhäuser Aranka, 

Komon Erika, Kovacsics Nikolaus, 

Dr. Ludván Margit, Maurer Ildikó, 

Mixich Gertraut, DDr.Németh Nán-

dor, Neubrand Bernadett, 

Niederwieser Gabriella, DI. Pap 

László, Mag. Petritz Judit, Popi Rozá-

lia, Dr.Passl Rainer, Rákosy Ernö, 

Reinbacher Teréz Rita, Sáli Géza, DI. 

Sas János, Schager Josef, Schröcker 

Zita, Simonffy Erika, Prim.Dr. Tanay 

Ildikó, Prof. Tarcsay Csaba, Ugri 

Mihály és Ingrid, Dr. Vadon Mária, 

Vanyoczky Georg, DI. Winkler Alois, 

Ing. Zimics Júlia, Dr.Zimics Zsolt. 

Kedves Szülők!  

Éljenek a lehetőséggel, írassák be 

gyermeküket a magyar anyanyelvi 

oktatásra.  Info: Söls-Varga Kata-

lin: v.kati@utanet 0680/21012 236 

és Dr. Veit Zita: zita.veit@uni-

graz.at 

http://www.gracimagyarujsag.at
mailto:office@meoek.net
https://www.facebook.com/groups/613593532108882/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/613593532108882/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/613593532108882/?fref=ts
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Irgalmassàg éve 2016 
Kedves Magyar Testvéreim! 
Múlt év április 11-én a II. vatikáni 

zsinat emlékére Ferenc pápa rendkívü-

li szentévet hirdetett, majd 2015 dec-

ember 8-án, a mindig zárva tartott 

szent kapu kitárásával, ünnepélyesen 

megnyitotta az irgalmasság évét, 

amely 2016 november 20-ig, a szent 

kapu bezárásáig tart. 

 

Mit jelent a szent év? 

Ennek bibliai eredete van. Az idevo-

natkozó mózesi törvény lényege az 

újraelosztás (Lev 25,8 –55). Többek 

között szent évek alkalmával törölték 

el az adósságot, szabadították fel a 

rabszolgákat, vagyis egyszerre volt 

parancs és örömünnep. 

Az egyház ezt az ószövetségi öröksé-

get a késői középkorban fedezte fel 

újra, majd 25 éves ciklusként a szent-

év ismét hagyománnyá vált. 

 

A szentévet a kornak megfelelően ak-

tualizálták ugyan, de annak ősi üzene-

te homályba borult. Ezért Ferenc pápa 

e soron kívüli szentévvel az egyhá-

zunk eredeti identitására, az irgalmas-

ságra szeretné felhívni figyelmünket. 

 

A legszebb isteni parancs mindenkor 

az ember szabad akaratán áll vagy bu-

kik. Az irgalmasságnak számos vetü-

lete van, de annak legkifejezőbb neve 

és arca: az elítélt és keresztre feszített 

Jézus, vagyis maga az ember, aki fel-

támadásra, felemelkedésre vár és azt 

el is nyeri. Ennek ellenkezője az irgal-

mat nem ismerő, szívtelen ember. 

 

Rajtunk is múlik, hogy e szentév mi-

lyen mértékben válik az irgalmasság 

évévé, magunk és mások testi-lelki 

üdvére. 

Húsvét örömével és imádságos szere-

tettel köszöntök minden kedves olva-

sót: 

MOLNÁR Ottó, magyar lelkész 

A KATOLIKUS KÖZÖSSÉG HÍREI 

„Ti vagytok a föld sója, ti vagytok a 

világ világossága...“ 

A keresztyének egysége (ökumené) 

jegyében telt a januári 18-i ökumeni-

kus istentisztelet a Kálváriahegyi kato-

likus templomban. Együtt - egymásért 

– és egymással imádkoztak Molnár 

Ottó prelátus, katolikus lelkipásztor és 

Juhász Réka evangélikus lelkész veze-

tésével a gráci magyar katolikus és 

protestáns gyülekezetek tagjai a közös 

istentiszteleten. 

Az alkalomnak ezúttal a magyar kato-

likus gyülekezet adott otthont. A „lelki 

táplálék“ mellett az istentiszteletet kö-

vetően a „testi táplálékról“ is gondos-

kodtak a házigazdák, bőséges büfével, 

magyar vendégszeretettel. 

A prédikáció alapigéjeként Jézus hegyi 

beszédének egy jól ismert mondata 

szolgált: „Ti vagytok a föld sója, ti 

vagytok a világ világossága...“. (Mt 5, 

13-16) 

 

„Világosság és só lenni egy sötét, ösz-

szezavarodott világban nem egyszerű 

feladat, de ugyanakkor Isten nem azt 

várja el tőlünk, hogy ember feletti em-

berek „Übermensch“-ek legyünk. Vi-

lágossággá, sóvá válni nem a külső 

dolgokkal kezdődik, hanem belül. Hit-

beli tartásommal, Istenbe vetett re-

ménységemmel – vagy ahogy Luther 

Márton fogalmazott – mindennapos 

megtéréseimmel. Azzal a belső tartás-

sal, amelyet na-

ponként, ha kell 

óránként erősítek 

önmagamban, 

Isten erejének, 

szeretetének, és a 

józanság lelké-

nek kérésével. 

Mert a belső lelki 

tartás ott kezdő-

dik, hogy nem 

feledkezem meg 

életem és hitem 

fény és erőforrá-

sáról, a Szentháromság Istenről“  – 

hangzott az evangélikus lelkész prédi-

kációjában. 

A következő ökumenikus istentisztelet 

2017-ben a belvárosi protestáns temp-

lomban, a Heilandskirche-ben kerül 

megrendezésre, amelyre ezúttal is sze-

retettel hívja és várja a gráci magyaro-

kat a protestáns gyülekezet. 

Juhász Réka 

Szeretettel hívunk mindenkit 

Nagyböjti lelkinapra 

a Kalvarienberg plébániára 

 

„Legyetek irgalmasok, amint 

mennyei atyátok irgalmas“ 

 

Vasárnap 

2016. Március 6-án 

Szent Ferenc Kisnővéreivel 

15.00 elmélkedés 

Szibig Marianna és Rétháti Ildikó  

azaz Ágnes és Bernadett nővérrel 

17.00 Szentmise 

18.00 szeretetvendégség,  

kötetlen beszélgetés a Kisnővérek-

kel 

ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET 

http://www.gracimagyarujsag.at
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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 februárban 
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Amikor ti itt az úti beszámolóm olvas-

sátok, az áprilisban történt borzasztó 

nepáli földrengés katasztrófáról szóló 

hírek a médiákban már régen háttérbe 

szorultak. Pont két héttel előtte egy 

német turistacsoporttal voltam földünk 

legmagasabb hegyi országában. A ti-

zenöt napos kaland több csúcsélményt 

nyújtott, mind pozitív, mind negatív 

szempontból. Az útvonalunk egyik 

gyöngyszeme az Annapurna-hegyóriás 

nyolcezresei voltak a Himalája nyugati 

részén, amiket közelről láthattunk. 

Fenségesek és leírhatatlanul gyönyörű-

ek! Némelyikünk külön korán kelt fel, 

hogy csak az első napsugaraktól meg-

világított hegycsúcsokat szemlélhesse 

pont a szállodánk mögött. Ez a látvány 

és a kis kirándulás 3800 m magasság-

ban egy kicsit kártalanított a szükséges 

Jeep-utazások hihetetlen megpróbálta-

tásaiért. Csak Jeepekkel érhető el ez a 

magas fekvésű régió. Ez a nyolc órás 

utazás Isten igazából nem volt fenékig 

tejfel! Alig járható erdei utak, amik az 

út nevet még távolról sem érdemlik 

meg. Fent a ritka levegővel kellett 

küzdenünk, de többszöri megállással 

illetve, hogy lassabban mentünk, ezzel 

is megbirkóztunk. A kirándulásainkon 

találkoztunk néhány Himalája néppel, 

itt is volt alkalmunk imaházat és budd-

hista templomot megnézni. Nepált, 

ami olyan nagy mint Svájc és Ausztria 

együtt, három részre oszthatjuk fel: 

Északon az óriási Himalája-hegylánc, 

tőle délre a Középhegység (2.000m-töl 

3.000m-ig) és egészen délen az Alföld, 

az ún. Terai. Mind a három régióval 

megismerkedhettünk. A Chitwan 

AZ ÉN NEPÁLOM 

 Rendezvény Információ Hely Idő Dátumok 

Fe
b

ru
ár 

Magyar Gyermekklub 
Horváth Zuzana 0699 1852 6726 

Komon Erika 0699 1901 6763 
Salvator plébánia 

Robert- Stolz-Gasse 3.  
16:00 

2 9 16 23   

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 
7 14 21 28   

vasárnaponként 

QuizNight Wiltner László 0660 37 99 358 
Café d`ART 

Zinzendorfgasse 1 
19:30 

1 8 15 22 29 

hétfőnként 

JUBILÁL A GRÁCI MAGYAR ÚJSÁG MŰSORISMERTETŐJE 
A MEÖK kiadásában 1996-ban jelent meg első alkalommal a Gráci Magyar Egyesületek és Közösségek Műsorismertetője, 

amely leváltotta a korábbi meghívókat. Ezzel megnyitottuk az utat a gráci magyar egyesületek és közösségek későbbi 

együttműködéséhez. 2000 szeptemberéig Gráci magyar Műsorismertető néven volt ismert. Azóta a Gráci Magyar Újság 

elmaradhatatlan tartozéka. Köszönet illeti mindazokat, akik a Műsorismertető összeállítását és a GMÚ szerkesztését önkén-

tes munkaként magukra vállalták és vállalják. 

Dátum Idő Hely Rendezvény Rendező 

7. 
vasárnap 

14:30 
Salvator plébánia 

Robert- Stolz-Gasse 3.  
FARSANGI GYEREKPROGRAM ÉS GYEREK TÁNCHÁZ KOVÁCS DÉNES VEZETÉSÉVEL 
Info: Mag.Kovács Dénes 0650 831 2624 és Komon Erika 0699 1901 6763 

Gy. Klub 

7. 
vasárnap 

18:00 
Kálvária templom 

Kalvarienbergstr. 155. 
VIDÁM FARSANGI ÖSSZEJÖVETEL 
Info: Gjecajné Solymos Erzsébet 0681/10-67-93-51 

MKK 

9. 
kedd 

19:30 
Kath. Hochsch.Gem. 

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

MEÖK 

12. 
péntek 

20:00 
ECLM nagyterem 

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

MEÖK 

14. 
vasárnap 

16:00 
Kálvária templom 

Kalvarienbergstr. 155. 

KERESZTÚT ÉS UTÁNA 17:00 ÓRAKOR ÖREGEK-BETEGEK MISÉJE lásd: 8. oldal 
Info: Prel. Molnár Ottó 0316 682 124 21 

MKK 

23. 
kedd 

19:30 
Kath. Hochsch.Gem. 

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

MEÖK 

http://www.gracimagyarujsag.at
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További rendezvényeink márciusban 

  Rendezvény Információ Hely Idő Dátumok 

M
árciu

s 

Magyar Gyermekklub 
Horváth Zuzana 0699 1852 6726 

Komon Erika 0699 1901 6763 
Salvator plébánia 

Robert- Stolz-Gasse 3.  
16:00 

1 8 15 22 29 

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 
6 13 20 27   

vasárnaponként 

QuizNight Wiltner László 0660 37 99 358 
Café d`ART 

Zinzendorfgasse 1 
19:30 

  7 14 21 28 

hétfőnként 

Nemzeti parkban részt vettünk egy 

folklór táncesten is. Az 1,5 millió la-

kosú Kathmandu völgyben, itt volt a 

földrengés központja és számtalan 

sztupa, pagoda és királyipalota látható. 

Ebben az országban sok istenséget 

tisztelnek, pl. az elefántfejü Ganesh a 

szerencse istene. Áldozataik: virág, 

gyümölcs és csak hímnemű állatok. A 

legmélyebb benyomásokat a dzsungel-

ből vittem magammal: kenuzás a Gan-

gesz mellékfolyóján, elefántszafari és 

közös fürdőzés ezekkel az óriásokkal, 

miután az elefántok hátán 

„lovagoltunk".A vastagbőrűek rende-

sen meglocsoltak, mintha tudták volna, 

hogy Húsvétkor egy magyar nőt meg 

kell locsolni, különben „elhervad”, így 

szól a régi húsvéti szokás. Én ezt ab-

szolút nem vettem tőlük rossz néven, 

hiszen 30 C° fok forróság volt. Jó kis 

hecc volt! A többieknek túl piszkos 

volt a víz, ők inkább a partról figyelték 

az „őrült magyar nőt”. Végül még a 

környezetszennyezés kellemetlen té-

nyét említem meg: ez gigantikus! 

Ilyesmit látni fáj! Nemcsak szennyes a 

levegő a nagyvárosokban, a tájak, a 

folyók és a völgyek is borzasztóan 

szennyezettek. Igen, az érzelmeim el-

lentmondásosak: egy ilyen nagyszerű 

ország - a Föld legmélyebb szakadéka 

Nepálban van, 6000 méter mély, fejlett 

kultúrák - és ilyen környezettudat! 

Gondolhatjátok, milyen hálásan tértem 

vissza Grácba, hogy ezt megélhettem. 

Ha két héttel később lettem volna ott, 

az utazásom talán máshogy ért volna 

véget. Primus Tünde 

Dátum Idő Hely Rendezvény Rendező 

6. 
vasárnap 

15:00 
Kálvária templom 

Kalvarienbergstr. 155. 

LELKINAP A MISKOLCI SZENT FERENC KISNŐVÉREI, ÁGNES ÉS BERNADETT NŐVÉ-
REK VEZETÉSÉVEL. 
Info: Prel. Molnár Ottó 0316 682 124 21 

MKK 

8. 
kedd 

19:30 
Kath. Hochsch.Gem. 

Leechgasse 24 
TÁNCHÁZ ,  tánctanár: Dr. Simon Péter 
Info: Horváth Zuzana 0699 1852 6726 és Komon Erika 0699 1901 6763 

MEÖK 

11. 
péntek 

20:00 
ECLM nagyterem 

Nikolaiplatz 4. 
MAGYAR FILMKLUB - Macskafogó 2 
Info: Komon Erika 0699 1901 6763 

MEÖK 

12. 
szombat 

19:00 
Theater im Palais/ 

Kunstuniversität Graz 
Leonhardstrasse 

STIPENDIUM HUNGARICUM ÖSZTÖNDÍJÁTADÁS ÉS FORUM HUNGARICUM 
BENEFIZ JÓTÉKONYSÁGI KONCERT A FORUM HUNGARICUM SZERVEZÉSÉBEN. Az 
önkéntes adományokból befolyt összeget a Forum Hungaricum a Grácban tanuló 
magyar diákok és egyetemisták megsegítésére fordítja. 
Info: Forum H. / Konzulátus +43 316 47 22 12 2613 

Forum 
Hungari-

cum 

15. 
kedd 

19:30 
Kath. Hochsch.Gem. 

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

MEÖK 

20. 
vasárnap 

18:00 
Kálvária templom 

Kalvarienbergstr. 155. 
1848-AS EMLÉKMŰSOR PETŐFI VERSEKKEL, CSURKA ANITA ÉS HÁMORI SZABOLCS 
OPERAÉNEKESEK FELLÉPÉSÉVEL. Info: Winkler Eszter 0650/69-13-220 

MKK 

27. 
vasárnap 

17:00 
Kálvária templom 

Kalvarienbergstr. 155. 

HÚSVÉTI ÜNNEPI SZENTMISE 
Info: Prel. Molnár Ottó 0316 682 124 21 és Mag. Holló István 0676 874 267 11 

MKK 

http://www.gracimagyarujsag.at
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Örömmel jelenthetjük, hogy filmklu-

bunk 2016-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 csat-

lakozhatnának. 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 érdek-

lődőket újfent arra biztatjuk, hogy ad-

ják meg e-mail címüket vagy az adott 

héten érdeklődjenek telefonon.  

Lehetőség szerint a terembérlet fede-

zésére adományokat örömest elfoga-

dunk. 

Továbbra is szeretettel várunk minden-

kit, minden korosztályból! A filmklub 

természetesen beszélgetésre, a Grácba 

újonnan érkezett magyarok megisme-

résére is remek alkalom. 

IDŐPONTOK 
 

Február 12 – péntek 20:00 

 

Március 11 – péntek 20:00 

 

Április 15 – péntek 20:00 

 

Május 20 – péntek 20:00 

 

Június 10 – péntek 20:00 

 

Komon Erika 

& Almási Dávid  

FILMKLUB 

A gráci székhelyű intézet 2010-ben 

kezdte működését, melynek érdeklődé-

se középpontjában a tüdőerek megbe-

tegedéseinek kutatása áll. Honlapun-

kon további információkat találnak az 

Intézet céljairól és eddigi eredményei-

ről: http://lvr.lbg.ac.at. 

Az elmúlt évek vizsgálatai bebizonyí-

tották, hogy számos krónikus tüdő- 

illetve szívbetegség vezethet a tüdő 

ereinek krónikus elváltozásához, 

amely az eredeti betegség lefolyását 

kedvezőtlenül befolyásolja és legrosz-

szabb esetben korai elhalálozáshoz 

vezethet. A gráci Orvosi Egyetem Tü-

dőgyógyászati Tanszékével szorosan 

együttműködve az Intézet komoly 

eredményeket ért el ezen a szakterüle-

ten, amelyek magas színvonalú nem-

zetközi publikációkban kerültek köz-

lésre. Eredményeink bebizonyították, 

hogy a tüdőér megbetegedés korai fel-

ismerése és kezelése jelentősen javítja 

a betegek túlélését. Az új szűrési mód-

szerek kifejlesztéséhez és az eddigi 

eredmények jobb kiértékeléséhez a 

továbbiakban olyan személyek bevo-

nása is szükséges, akik magukat egész-

ségesnek érzik. Ez teszi lehetővé a 

jövőben a betegségre jellemző elválto-

zások jobb felismerését. 

Ehhez kérjük az Önök segítségét! 

Felnőtt személyeket keresünk, akiknek 

egy széleskörű egészségügyi kivizsgá-

lást biztosítunk a nyert adatok tudomá-

nyos célokra történő felhasználásért 

cserébe. Ezen felül minden résztvevő 

25 euro készpénzt kap esetleges utazá-

si, parkolási költségei fedezésének 

céljából. Az eredmények felhasználása 

minden esetben névtelenül történik.  

A tanulmány keretén belül a követke-

ző vizsgálatokat végezzük el: 

1. Labor (vérkép, szív, vese, máj, stb.) 

2. Izzadtságteszt 

3. Légzésfunkció 

4. Elektrokardiogramm, vérnyomás-

mérés és szívimpedancia 

5. Szívultrahang 

Fontos tudnivalók: 

 A vizsgálatok elvégzése körülbe-

lül négy órát vesz igénybe.  

 Gyógyszer adása NEM történik 

 Jelen tanulmányt gyógyszercégek 

NEM szponzorálják 

 Igény szerint háziorvosa kap egy 

zárójelentést a fent említett vizs-

gálatokról 

Amennyiben a felhívás felkeltette ér-

deklődését forduljon bizalommal  

Dr. Fóris Lászlóhoz akit a 

031638581761-es telefonszámon hét-

köznapokon 14:00 és 16:00 óra között 

elérhet.  

A felhívást az intézet vezetőjétől Univ. Prof. Dr. Olschewsky Andreától kaptuk 

http://www.gracimagyarujsag.at
mailto:erika.komon@gmail.com
mailto:david.zs.almasi@gmail.com
http://lvr.lbg.ac.at
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Több mint harminc kisgyerek ka-

pott ajándékot a magyar Mikulás-

tól december 5-én a Salvator-plébánia 

termében. Hogy ne izguljanak annyira, 

a Huzzdrá együttes és Dénes fantaszti-

kus táncházat tartott a megérkezése 

előtt. Beakadt útközben a Mikulás sza-

kálla egy fába, de azért mindenki örö-

mére végre megérkezett! Bogi vezeté-

sével öt zeneovis kisgyerek egy kis 

műsort adott elő, nagyon ügyesen éne-

keltek! 

Igazán jól sikerült a délután, kicsik és 

nagyok is nagyon jól érezték magukat. 

A csomagok bontogatása után folyta-

tódott a táncház. Közben Tünde ked-

ves téli hangulatú fényképeket készí-

tett a gyerekekről. Voltak gyerekek, 

akik az utána következő táncházon is 

ropták még. Sok új gyereket és szülőt 

megismerhettünk, ez külön öröm volt.  

Köszönjük mindenkinek, aki részt vett 

a délután szervezésében, hogy ilyen 

szép délutánt tölthettünk együtt! 

Reméljük, hogy idén december-

ben is eljön hozzánk a magyar 

Mikulás! 

A kedd délutáni foglalkozások 

2016-ban is folytatódnak a Robert

-Stolz Gasseban. Újdonság, hogy 

háromnegyed 5-től diavetítést 

szoktunk tartani a zeneovis gyere-

kek és a kicsik részére. Anna 

nagymama meséli el a filmeket 

gyönyörű hangján. Ezután Gyuszi 

bohóc elbúcsúzik a 

gyerekektől. Köz-

ben a kézműves 

gyerekek szorgal-

masan dolgoznak 

fél 6-ig a másik 

teremben. Egy két-

hetes szünet után 

február 23-tól is-

mét 15 alkalom-

mal, azaz június 

végéig találkozunk 

keddenként. Ezekre 

a foglalkozásokra és a mondókás 

csoportba is bármikor lehet csatla-

kozni, mindig örülünk az új gyerekek-

nek! 

Február 7-én vasárnap farsangi 

programal gyerektáncházat rende-

zünk. Bővebbet a 8. oldalon 

További információ: 

Kézművesfoglalkozás: Tóth Zsuzsan-

na Napsugár Tel: 0664 3642546 

Zenebona ovisoknak: Orgován Boglár-

ka Tel: 0681 81848483 

Horváth Zuzana tel: 069918526726 és 

Komon Erika e-mail: eri-

ka.komon@gmail.com 

Horváth Zuzana és Komon Erika 

A GYERMEKKLUB HÍREI 

Máté Zsolt vagyok, a Pécsi Tudo-

mányegyetem történelem-informatika 

tanári mesterszakos hallgatója. Hálás 

vagyok Graz és Pécs városának, hogy 

lehetőséget biztosítanak ahhoz, hogy 

kutatásokat végezhessek Ausztriában. 

Martin Berger, osztrák doktorandusz-

szal együtt egy magyar-német nyelvű 

kiadványon dolgozunk, amit az 1956-

os forradalom 60. évfordulójára jelen-

tet meg a két város. Ehhez szeretném 

kérni a Grazban és környékén élő 

1956-57 folyamán Ausztriába érkezett 

magyarok segítségét. Interjúkat készí-

tünk, fényképeket, személyes doku-

mentumokat gyűjtünk a készülő kötet-

hez. A segítségüket hálásan köszön-

jük. 

Elérhetőség: 

Telefonszám: 0036 70 593 4936 

E-mail: zsolt.mate@hotmail.com 

 

Kérjük a Grácban és tartományunkban 

élő 56-os magyarokat és családjaikat, 

segítsék ösztöndíjasunkat munkájában, 

vegyék fel vele a kapcsolatot. 

Mag. Molnár András és Ugri Mihály 

KIADVÁNY AZ 1956-OS FORRADALOM 

60. ÉVFORDULÓJÁRA! 

http://www.gracimagyarujsag.at
mailto:zsolt.mate@hotmail.com
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A Gráci magyar közösség az idei 

nagyböjtöt Keresztúttal kezdi 

Keresztút 2016. február 14-én, 

vasárnap 

16.00 órai kezdettel 

17 órakor Öregek-betegek miséje 

Helyszín: Kalvarienberg plébánia-

templom 

Kalvarienbergstrasse 155. 

GYEREKFARSANG 

Február 7-én vasárnap 

14.30 órakor 

Robert-Stolz-Gasse 3.-ban 

a keddi foglalkozások termében 

várjuk szeretettel a gyerekeket és 

szüleiket jelmezes, vidám, mese és 

táncprogramra 

Dénes vezetésével 

A szülők is beöltözhetnek, 

büfé nem lesz! 

Info.: Komon Erika:0699 1901 

6763 

RITKA GRATULÁCIÓ 

Minden közösség boldog lehet, ha 

valamelyik tagjának századik szüle-

tésnapjára gratulálhat. 2004-ben Papp 

Tibor magyar lelkész köszöntötte fel a 

100 éves Kunáth Veronikát. 

Reméljük, hogy idén Isten kegyelmé-

ből a 100 éves Varga Ilonka nénit 

ünnepelhetjük március 8-án. Ő 1945-

ben férjét követve került Grácba. A 

Varga házaspár szorgalmasan látogat-

ta a magyar nyelvű miséket. Boldog 

házasságban élt férjével, Józsi bácsi-

val. Férje 2008-ban elhunyt, azóta a 

Diakoniewerk ruckelbergi házában 

talált otthonra, gondozásra. 

Isten éltesse! 

Évtizedek folyamán sok neves elő-

adót köszönthettünk körünkben, akik 

előadásaikkal gazdagították kulturális 

életünket. Ezek közül 2015 december 

15-én ketten hunytak el. Dr. Skultéty 

Csaba, író, szerkesztő, a PAX Roma-

na volt elnöke és a Szabad Európa 

Rádió egykori munkatársa Budapes-

ten, Dr. Radics Jenőné. Gimnáziumi 

tanár, (Éva néni) Tarcsafürdőn. Elő-

adásaikban mindkettő a magyar hazá-

hoz való hűséget erősítette bennünk. 

Amíg Csaba hazai földön Badacsony-

ban a Szent Anna –kápolnában, addig 

Éva néni egykori magyar földön a 

sóshegyi (Sulzriegel) temetőben várja 

a feltámadást. A hozzátartozók fájdal-

mában osztozva kívánunk az elhuny-

taknak örök nyugodalmat. (MKK) 

A GMÚ-ban évente egyszer megem-

lékezünk volt diáktársainkról kerek 

születésnapjuk alkalmából. Isten él-

tesse őket! 

90. születésnapjukat ünneplik Németh 

Nándor február 11-én, Iványi Béla 

szeptember 24-én. 80 évesek: Csáky 

Ágnes (január 21.), Kanhäuser Aranka 

(május 29) Juhász Rózsi (december 

18.), Farkas Béla (április 3.), Koós 

János (április 27.), Benedek Pál 

(május 2.), Csáky Sándor (május 13.), 

Osskó Zénó (június 15.), Zentai Jenő 

(június 5.), Garger Imre (június 21.), 

Csidey László (július 5.), Strausz Ká-

roly (október 5.). 

Fogadjátok gratulációnkat! 

 

 

A Bécsben élő zeneszerző, szintén 56-

os, Erőd Iván 80 születésnapja alkal-

mából csatlakozunk a felköszöntők 

soraihoz. Grácban is élt, éveken ke-

resztül a zeneművészeti főiskola (ma 

KUG) tanára volt. Művei a „Styriate” 

előadásain hallhatók. Operaműve az 

”Orpheus ex machina” (1978) még 

élénken él emlékezetünkben. 

http://www.gracimagyarujsag.at

