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TIZEDIK ÖREGDIÁK TALÁLKOZÓ 
2017. szeptember 18-án 10. alkalom-

mal került sor Grácban az Öregdiák 

Találkozóra a Diákszövetség alapítá-

sának 60. évfordulóján. 

Az egykori magyar Diákszövetség, ma 

MEÖK (Magyar Egyetemisták és 

Öregdiákok Klubja) 1981-óta évente - 

előtte öt évenként - hívja Öregdiák 

találkozóra az 1956 után Grácban ta-

nult magyar diákokat. 

Az idei találkozón 34-en vettek részt 

Ausztriából, Németországból, Svájc-

ból és Angliából, köztük hat vendég. 

Azonkívül levél érkezett azoktól (14 

fő), akik életkoruk, egészségi állapo-

tuk miatt, vagy egyéb okból nem tud-

tak velünk lenni. 

Szokásos módon a Magisztrátus 

schmiedgassei udvarában találkoz-

tunk. Ugri Mihály, majd Mag. Molnár 

András városi képviselő, a leonhardi 

kerület elöljárója és Mag. Kovács Dé-

nes a MEÖK elnöke köszöntötte a 

megjelenteket. Az elhunyt diáktársak-

ra emlékezve koszorút helyeztünk el 

emléktáblánknál, melyet az Erdélyből 

származó Csók Sándor szobrász készí-

tett 2009-ben.A kegyeleti aktust foga-

dás követte a városházán. Az üléste-

remben Mag. Molnár beszélt röviden 

Grácról és az itt élő magyarokról. A 

fogadóteremben szomjunkat enyhítet-

tük a felkínált italokkal miközben kö-

zös fotó készült rólunk. 

További programunkra a Hotel-

Restaurant-Lindenwirt jól ismert kü-

löntermében került sor. Az egymás-

után érkezők örömteli üdvözlése mel-

lett az ebédig maradt elég idő elmé-

lyült baráti beszélgetésre. Ételrendelés 

után, míg a konyhában készültek a 

finom falatok, Ugri Mihály emlékeket 

ébresztő gondolatain keresztül életre 

keltek előttünk az `56 eszméiből táp-

lálkozó rövid, de intenzív diákévek 

máig kiható emlékei. Végigjártuk az 

egyesületi névváltoztatás utáni évtize-

dek mélyből magasra ívelő útját. Re-

ményt sugároztak az 50. évforduló 

felejthetetlen eseményei. Azonban a 

kiöregedés és elhalálozás egyre nehe-

zedőbb súlya, a másodgenerációsok 

hiánya, az újonnan érkezők közöm-

bössége (tisztelet a kivételnek), a ge-

nerációváltás huzavonája ráébresztett 

a reális valóságra. 

A találkozók résztvevői és a MEÖK 

vezetősége együtt kell, hogy választ 

adjanak a jövőbeli létkérdésre. Ezért 

hangzott el kérés és köszönet az egye-

sület jelenlévő elnöke Mag. Kovács 

Dénes és a találkozó résztvevői felé, 

akik megköszönték a szervezők mun-

káját. 

A jó étvággyal elfogyasztott ebéd után 

még rövid együttlét következett. A 

bensőséges búcsúzkodás a jövő évi 

találkozás reményében végződött. 

U.M. 

 
Osztrák tanulókkal Esztergomban 

Bővebben a 2. oldalon  

 
Tollas Tibor Emlékműsor 

Bővebben a 2. oldalon 

 
Kirándulás Deutschlandsbergben 

Bővebben a 3. oldalon 

http://www.gracimagyarujsag.at
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OSZTRÁK TANULÓKKAL ESZTERGOMBAN 
Ebben a tanévben az első magyar fő-

városra esett a választásom. 

Tizennégy tanulóval, akik a gráci 

URÁNIÁ-n tanulják nehéz nyelvün-

ket, vágtam neki a kalandnak (ugyanis 

én szervezek meg mindent.) Milyen 

szerencsénk volt a szállással! A hatal-

mas Bazilika lábánál szálltunk meg az 

Alabárdos panzióban. A háziúr ugyan 

elég morcos volt, de a többiek minden-

ben segítettek. Kívánságunkra még 

barna, magvas kenyeret is beszereztek. 

Mint mindig, délelőtt tanítás folyt a 

különleges "tanteremben". No, itt lát-

hattunk régi magyar térképeket, zász-

lókat, emléktárgyakat - ezek is tarkí-

tották a tananyagot. 

Délutánonként bejártuk a környéket; 

elhajóztunk Visegrádra, buszoztunk a 

helyi járattal, ami nekik külön élmény 

volt. A Pilis hegység gyönyörű kilátás-

sal kárpótolt a gyaloglásért. Így megis-

mertük a környék első számú síterepét, 

Dobogókőt. 

Persze a magyar konyha ízeit sem ha-

nyagoltuk el. Most már tudják mi is az 

a "mákos gubó". 

Elutazásunk napján örömmel csoma-

goltuk be a megrendelt ilyen-olyan 

réteseket, mondván, hogy örüljenek az 

otthoniak is, ha visszamegyünk Graz-

ba. 

A nyelvtábor maradandó emléke a hí-

res Bazilika. Itt órákat töltöttünk. 

Megtudtuk, hogy a főszékesegyház 

felszentelési ünnepsége 1856-ban volt, 

erre az alkalomra komponálta Liszt 

Ferenc nagyszabású miséjét, a Missa 

Solemnis-t. 

 

970 körül itt építtetett Géza fejedelem 

templomot palotája mellé. Itt koronáz-

ták meg államalapító ifjú királyunkat, 

Istvánt, 1000 karácsonyán a II. Szil-

veszter pápa által küldött koronával. 

Csak mellékesen: voltak, akiknek még 

volt energiájuk felmenni a kupolakilá-

tóba is (413 lépcsőt kellett megtenni!), 

ahonnan persze felejthetetlen élmény-

nyel tértek vissza. 

Hálásan gondolunk ezekre a szép nyári 

napokra... A latin szöveg még mindig 

a fejemben van: 

CAPUT, MATER ET MAGISTRA 

ECCLESIARUM HUNGARIAE  

(ez áll a Bazilika főhomlokzatán), 

ami magyarul:  

FEJE, ANYJA ÉS TANÍTÓJA A MA-

GYAR EGYHÁZAKNAK 

Primus Tünde 

TOLLAS TIBOR EMLÉKMŰSOR 
November 12-én a Kálvária plébánián 

a katolikus mise után emlékeztünk 

meg Tollas Tibor költőről halálának 

20 évfordulója alkalmából. Az est elő-

adói Szakolczay Lajos Széchényi-díjas 

irodalomtörténész és felesége, Faragó 

Laura népdalénekes, Magyar Örökség 

- díjas énekművész voltak. A művész-

nő már a katolikus misén megragadott 

bennünket az egész templomot kitöltő 

bársonyos énekhangjával. 

Az est bevezetéseként a fellépő művé-

szeket Osváth Klára mutatta be. Ismer-

tette rövid életrajzukat, pályafutásukat, 

számos kitüntetésüket, főbb műveiket. 

Röviden idézett a művészekkel készült 

néhány interjúból, amelyekből kiérző-

dött az a mai napig tartó fáradhatatlan 

munka, amelyet irodalmi és zenei 

  

kultúránk fenntartásáért tesznek és 

igyekeznek ezt a hatalmas értéket a 

következő nemzedéknek is önzetlenül 

továbbadni. 

Az est műsora 3 fő blokkra tagolódott, 

amely Szakolczay Lajos előadásával 

kezdődött. Először Tollas Tibor költé-

szetét mutatta be a XX. századi ma-

gyar irodalom tükrében. Minden iroda-

lomtörténeti elemzést egy verses-

énekes rész követett, amelyben Tollas 

Tibor verseit és a témakörhöz kapcso-

lódó népdalokat, illetve zsoltárokat 

hallhattunk Faragó Laura tolmácsolá-

sában. Mivel Szakolczay Lajos Tollas 

Tibort személyesen is ismerte, az iro-

dalomtörténeti tényeken kívül nagyon 

sok érdekes részletet, történetet tudhat-

tunk meg Tollas Tibor életéről, kortár-

saihoz való kapcsolatáról. Betekintést 

nyerhettünk a költő néha önmagában 

is kételkedő, vívódó életszakaszaiba, 

de legfőképpen a váci börtönben töl-

tött évek szenvedéseibe, amely a má-

sodik blokk fő témája volt. Erről szól-

nak a „Bebádogoztak minden ablakot” 

vagy a „Húsz szem cseresznye” című 

versei is. A harmadik blokkban 

Szakolczay Lajos előadásában az 

„Eszterlánc” és a „Kései vallomás” 

című költeményeket hallhattuk. Ezt 

követően Faragó Laura elénekelte az 

„Édesanyám rózsafája” című népdalt, 

majd az est zárásaként mindannyian 

vele együtt énekeltük az „Erdő mellett 

estvéledtem” című népdalt. 

A megemlékezés kellemes együttlét-

tel, beszélgetéssel és agapéval fejező-

dött be. 

OK 

http://www.gracimagyarujsag.at
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A karácsonyi idő az éber, tiszta szív 

ideje. Karácsony előtt már nemcsak 

hetekkel, hanem már november köze-

pén, sőt néhol már november elején 

felállítanak fenyőfákat, megjelennek 

az adventi díszek és kivilágítások, il-

letve velük az adventi vásárok is. Ezen 

nyavalyogni és sajnálkozni nem segít 

semmit. Arról sem feledkezhetünk 

meg, hogy sokan ebből az időszakból 

élnek és szerzik meg évi bevételük 

nagy részét. Róluk sem feledkezhe-

tünk meg. 

Hogy hogyan töltjük el a karácsony 

előtti és alatti időszakot, az viszont a 

mi felelősségünk. Hogyan készülök fel 

belül a Megváltó Jézus eljövetelére? 

Az idén is és a következő évben is, sőt 

életem minden napján velem akar tar-

tani, el akar jönni hozzám Krisztus. 

Erre emlékeztet a karácsony évről-évre 

visszatérő ünnepe. 

Sokan nem bírják ki a karácsony eljöt-

tét és előtte többet ünnepelnek, mint 

magán az ünnepen. A fölösleges saj-

nálkozás helyett, hogy már semmi 

sincs úgy, mint régen, elgondolkozha-

tunk személyesen azon, hogy mi az, 

ami a keresztény hitemből fontos, mi 

ad erőt, miben remélek még? 

Az evangélium olyan, mint egy tükör 

életem számára. Bármikor belenézhe-

tek és az alapján megvizsgálhatom 

szívemet, életemet. 

Jézus Krisztus eljött az emberiség és a 

világ megváltására. Az emberek java-

része fel sem ismerte az első kará-

csonykor. Viszont Isten küldöttei, az 

angyalok énekelve köszöntötték: 

„Dicsőség a magasságban Istennek és 

békesség a földön az embereknek!” A 

szentmisében is ezzel az énekkel di-

csőítjük Urunkat vasárnaponként és 

ünnepnapokon. 

Ezzel az énekkel kívánok minden ma-

gyarnak, minden olvasónak és minden 

embernek békét az adventi idő és kará-

csony ünnepe alatt, illetve élete min-

den napjára! 

Holló István, Mag. Theol. 

Magyar lelkész, plébános 

A KATOLIKUS KÖZÖSSÉG HÍREI 
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A Magyar Katolikus Közösség 

ezúton mond köszönetet az  

adakozók november 14-ig  

átutalt adományaiért. 

 

Bernovics Juliusnak,  

Dr. Biró Oszkárnak,  

Csiszer Csabának,  

Csurka Jánosnak,  

Gergo Edithnek,  

Gyapjas Elenanak,  

DI. Horváth Csabának,  

Horváth Piroskának,  

Horváth Alexandranak,  

Huszár Évának,  

Juhász Rózsának,  

Kanhäuser Arankának,  

Mag. Sturm Évának,  

Dr. Tanay Ildikónak,  

Dr.Vadon Máriának,  

Ing.Zimics Júliának  

és Dr. Zimics Zsoltnak. 

Mag. Holló István deutschlandsbergi plébános, gráci magyar lelkész immár má-

sodik alkalommal hívta meg október 8-án a MAGYAROK NAGYASSZONYA 

ÜNNEPÉN gráci közösségünk híveit, hogy évente egyszer bemutassa plébániája 

egy-egy templomát. Idén deutschlandsbergi templomában vettünk részt a ré-

szünkre celebrált szentmisén, utána István atya bemutatta nekünk templomát és 

plébániáját. 

A városi séta a főtérre vezetett, ahol a Kollar-Göbl étteremben fogyasztottuk el a 

finom ebédet. Utána jót tett egészségünknek a szőlőskertek között vezető mere-

dek úton felkapaszkodni az egykor Mátyás király bevette várba. Az egyik közeli 

Buschenschankban gyűjtöttünk erőt a visszaútra. A plébániára érve rövid bú-

csúzkodás után autóinkkal indultunk Grácba. Köszönet István atyának a meghí-

vásért, valamint Erzsinek és Eszternek a szervezésért. 

 

DEUTSCHLANDSBERGI KIRÁNDULÁS 

„Dicsőség a magasságban Istennek 

és békesség a földön az embereknek!“ 

http://www.gracimagyarujsag.at
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4  www.gracimagyarujsag.at Rövidítések:  MEÖK: Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja, MKK: Magyar Katolikus Közösség, Gy.klub: 

 Gyermekklub GME: Gráci Magyar Egyesület, AMEGY: Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet 

További rendezvényeink decemberben 

130. GRÁCI MAGYAR BÁL 
A Gráci Magyar Egyesület 130. alkalommal jubileumi bált szervez a Brauhaus 

Puntigam termében. A rendezvényre 2018 január 13-án kerül sor 19:00 órai kez-

dettel, melyre minden kedves vendégünket nagyon sok szeretettel várunk. 19:00 

órától 20:00 óráig táncház bemelegítésként a bálra, minden kedves érdeklődőt 

szeretettel köszöntünk körünkben. 

Rendezvényünket húsz órai kezdettel a magyar és a székely himnusszal kezdjük. 

A bál keretén belül egy könyv bemutatására kerül sor, melyben egyesületünk 

130 éves történetét idézzük fel, régi képek és dokumentumok alapján. Vendége-

ink a linzi és bécsi valamint a gráci magyar egyesület néptánccsoportjai. 

Legyenek idén is vendégeink, asztalfoglalást a következő e-mail címre várjuk: 

reservierung-ball@gmx.at 

www.grazimagyaregyesuelet.at 

  Rendezvény Információ Hely Idő Dátumok 

D
e

ce
m

b
e

r 

Magyar Gyermekklub 
Tasnádi-Kohut Adél 0681 2055 1577 

Zsuzsanna Napsugár Tóth, M.A. 
Salvator plébánia 

Robert- Stolz-Gasse 3.  
16:00 

  6 13 20   

szerdánként 

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 
3 10 17 24 31 

vasárnaponként 

QuizNight 
Takács Pálma 

Mónika Lánczy 
Plan B Restaurant Bar 

Luthergasse 4 
20:00 

  4 11 18 25 

hétfőnként 

Táncház Kovács Dénes 0650  0650 831 624 
Film und Medien 

Sparbersbachgasse 40 
19:30 

  7 14 21 28 

csütörtökönként 

1. 
péntek 

20:00 
ECLM nagyterem 

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

MEÖK 

2. 
szombat 

16:00 
Salvator plébánia 

Robert- Stolz-Gasse 3.  

ÉLŐZENÉS MIKULÁSVÁRÓ gyerekeknek 17:30-ig muzsikál a Huzdrá együttes. 
Info: Kovács Dénes 0650  0650 831 624 

MEÖK 

18:00 
Magyar táncház a Huzdrá együttessel és Kovács Dénessel - moldvai csángó táncok 
Info: Kovács Dénes 0650  0650 831 624 

MEÖK 

3. 
vasárnap 

10:00 
Kálvária plébánia 

Kalvarienbergstr. 155. 
EGÉSZ NAPOS ADVENTI LELKINAP vezeti: Hajdu Judit SMV nővér. 
Info: Winkler Eszter 0650 6913 220, Bővebbet a 5. oldalon. 

MKK 

3. 
vasárnap 

17:00 
Kálvária plébánia 

Kalvarienbergstr. 155. 
Adventi szentmise koszorúáldással, utána agapé 
Info: Prel. Molnár Ottó 0316 682 124 21 

MKK 

4. 
hétfő 

18:00 
Gösser Bräu 

Neutorgasse 48 
KEREKASZTAL-TÁRSALGÁS a Gösserben 
Info: Bernovics Gyula: 0664 4835 912, Bővebben az 5. oldalon 

MEÖK 

17 
vasárnap 

16:00 
Heiland-templom 

Kaiser Josef-Platz 9. 

ÁDVENTI PROTESTÁNS ISTENTISZTELET úrvacsoraosztással, utána agapé 
Info: Németh Kitti helyettes-lelkész 0650 5877 712, E-Mail: 
aegy.austria@mail.com 

AMEGy 

24. 
vasárnap 

17:00 
Kálvária plébánia 

Kalvarienbergstr. 155. 
KARÁCSINYI ÉJFÉLI SZENTMISE 
Info: Prelat. Molnár Ottó: 0316 682 124 21 

MKK 

31. 
vasárnap 

17:00 
Kálvária plébánia 

Kalvarienbergstr. 155. 
JAHRESABSCHLUSSGOTTESDIENST - KÖZÖS MISE - NÉMET NYELVŰ ÉVZÁRÓ 
HÁLAADÁS Info: Prelat. Molnár Ottó: 0316 682 124 21 

MKK 

http://www.gracimagyarujsag.at
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2018. Janua r 

ADVENTI LELKINAPOT  

tart 2017. december 3-án vasárnap,  

10 órai kezdettel a  

Kálváriahegyi Plébánián  

a Magyar Katolikus Közösség. 

A húsvéti lelkigyakorlathoz hasonló-

an ez alkalommal is teljes napot kitöl-

tő programra számíthatnak az érdek-

lődők. A lelki töltekezés mellett 12 

órától könnyed „virslis ebéddel” is 

készülünk. Karácsony ünnepére fel-

készítő előadásával Hajdu Judit, a 

Szűz Mária Társasága rend tagja sze-

retettel várja bármely keresztény fele-

kezethez tartozó testvéreket. A lelki 

napot a 17 órakor kezdődő magyar 

nyelvű szentmise zárja. Éljünk a lelki 

megújulás lehetőségével! 

A Katolikus Közösség 

További rendezvényeink januárban 

A hagyományos október 22-i dátum 

helyett, idén 23-án helyeztük el a gráci 

dómnál 1956 hősi és tragikus napjaira 

emlékeztető 60. koszorúnkat. A dóm 

plébánosa Dr. Heinrich Schnuderl je-

lenlétében Mag. Rudi Roth tiszteletbe-

li konzul, Mag. Holló István plébános, 

magyar lelkész és Mag. Kovács Dé-

nes, a MEÖK elnöke helyezték el a 

koszorút a dóm közös történelmünkről 

regélő falánál. Az ötvenhatosokat kép-

viselő Ugri Mihály beszéde ráirányí-

totta a jelenlévők figyelmét arra amire 

a koszorú emlékeztet: a forradalom 

hősi halottaira, a gyilkos sortüzek ál-

dozataira és a brutális megtorlás bör-

tönbe vetett és kivégzett vértanúira. 

Mag. Rudi Roth köszöntő és elismerő 

szavai után Mag. Holló István vezette 

a kegyeleti aktust. A Miatyánk és Üd-

vözlégy imák után a Himnusz dallama 

szállt az egekbe és hazánk felé. 

Krónikás 

KOSZORÚLETÉTEL A DÓMNÁL 

 Rendezvény Információ Hely Idő Dátumok 

Jan
u

ár 

Magyar Gyermekklub 
Tasnádi-Kohut Adél 0681 2055 1577 

Zsuzsanna Napsugár Tóth, M.A. 
Salvator plébánia 

Robert- Stolz-Gasse 3.  
16:00 

  10 17 24 31 

szerdánként 

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 
Takács Pálma 

Mónika Lánczy 
Plan B Restaurant Bar 

Luthergasse 4 
20:00 

  8 15 22 29 

hétfőnként 

Táncház Kovács Dénes 0650  0650 831 624 
Film und Medien 

Sparbersbachgasse 40 
19:30 

  11 18 25   

csütörtökönként 
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7. 
vasárnap 

17:00 
Kálvária plébánia 

Kalvarienbergstr. 155. 
2018 első magyar miséje, utána agapé. Visszatekintés 2017-re "Az év képei" 
Info: Prelat. Molnár Ottó: 0316 682 124 21 

MKK 

8. 
hétfő 

18:00 
Gösser Bräu 

Neutorgasse 48 

KEREKASZTAL-TÁRSALGÁS a Gösserben 
Info: Bernovics Gyula: 0664 4835 912, Bővebben az 5. oldalon 

MEÖK 

13. 
szombat 

19:00 

Brauhaus Puntigam 
Triester Str. 361 

MAGYAR TÁNCHÁZ  
a 130. Gráci Magyar Bál megnyitójához a MEÖK rendezésében. 
Info: Mag. Kovács Dénes 0650 831 2624 

MEÖK 

20:00 

130. Gráci Magyar Bál a Gráci Magyar Egyesület rendezésében.  
Bálmegnyitó. Fellép a gráci, bécsi és linzi magyar tánccsoport is. 
info: www.grazimagyaregyesulet.at 

GME 

19. 
péntek 

20:00 
ECLM nagyterem 

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

MEÖK 

21. 
vasárnap 

16:00 
Kálvária plébánia 

Kalvarienbergstr. 155. 
Ökumenikus istentisztelet igét hirdet: Németh Kitti tiszteletes asszony. 
Utána agapé a plébánián. Info: Prelat. Molnár Ottó: 0316 682 124 21 

MKK 

http://www.gracimagyarujsag.at
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60 ÉVES GRÁCBAN A  MAGYAR DIÁKSZÖVETSÉG 
A Magyar Egyetemisták és Öregdiá-

kok Klubja a 10. Öregdiák Találkozón 

megemlékezett az egyesület alapításá-

ról, annak 60. évfordulója alkalmával. 

Az 1956-os forradalom és szabadság-

harc leverése után, az ország különbö-

ző városaiból menekült diákok számá-

ra, Grácban is megnyílt (az otthon sok-

szor megtagadott) lehetőség főiskolai, 

egyetemi tanulmányokra. Voltak, akik 

felismerték, hogy egységben az erő és 

létrehozták a MEFESZ példájára a 

diákszövetség érdekközösségét, amely 

szerepet kapott az ösztöndíjak szétosz-

tásában is. 

Az alapítók 1957.október 10-én kapták 

kézhez a „Verband Ungarischer 

Studenten in Graz” működési engedé-

lyét. Tagja lehetett világnézeti, vallás-

felekezeti megkülönböztetés nélkül 

minden magyar diák. Tanulmányaik 

mellett az egyesület keretében ápolhat-

ták ötvenhat szellemét, anyanyelvüket, 

hagyományaikat és élhettek hobbijaik-

nak. Az első időben az osztrák 

Hochschülerschaft adott helyet a ren-

dezvényeiknek. 1958 márciusától két 

helyiség állt rendelkezésükre: 

Elisabethstrasse 45-ben a Magyar 

Kultúrcentrum és Leechgasse 34 sz. 

alatt az YMCA-YWKA-barak. 1959 

elejéig állandóan változott a diákok 

létszáma. Az időközben eltávozók, 

kivándorlók helyét a tiroli magyar 

gimnáziumokban érettségizettek töltöt-

ték be. 

A műszaki főiskolán és az egyetemen 

a tanulmányi évek alatt életre szóló 

szakmai, baráti és házassági kapcsola-

tok fűződtek. Ezeket elmélyítették az 

énekkar és a néptáncosok próbái, fellé-

pései. A sportolók eredményei az 

egyetemi és tartományi versenyeken, 

egy családdá kovácsolták az egyesület 

aktív tagjait. Ugyanígy hatottak a stá-

jer hegyekbe, városokba vezető kirán-

dulások. A bécsi diákokkal közös 

olasz- és franciaországi tanulmányi 

úton a résztvevők elé tárulnak az oda-

haza csak könyvekből ismert európai 

kultúra alkotásai. A szellem és a test 

mellett jelen volt a lelkiség is a protes-

táns csendesnapok és a katolikus 

lelkinapok által. A rövid életű 

„Parázs” diákújság lapjai az ötvenha-

tos szellem, a szó és véleményszabad-

ság mellett a kulturált vita, a másik 

véleményének tiszteletben tartását tük-

rözik és a diákszövetségnek a kádári 

kormány bomlasztó tevékenysége elle-

ni küzdelmét tolmácsolják. A nemzeti 

ünnepek programjai, megemlékezések, 

irodalmi, történelmi, vallási, egyéb 

tudományos és ismeretterjesztő elő-

adások ingyenesek és nyitottak voltak 

mindenki számára. A meghívott elő-

adók: Nyugaton élő neves, magyar 

írók, publicisták, politikusok, tudósok 

művészek szavatolták a rendezvények 

magas színvonalát. 

A hatvanas évek közepén, 1965-ben 

megszűnnek az ösztöndíjak és támoga-

tások. Közben a diákok egy része a 

diploma megszerzése után elkerül 

Grácból. A tanulmányaik befejezése 

előtt állóknak a vezetőség a Heimat 

Steiermarktól szerez támogatást. Az 

egyesület elveszíti mindkét helyiségét: 

lejár az Elisabethsrasse 45 szerződése, 

a barak a lengyelek kezébe kerül. Ez-

zel véget ér az egyesület mintegy tíz-

éves fénykora. 

Az új helyzetben alábbhagy az egyesü-

leti élet aktivitása. A Grácban maradók 

mintegy másfél évtizeden keresztül 

úgy viszik tovább az egyesület életét, 

ahogy lehet. Megváltoztatják az egye-

sület nevét. Magyar Egyetemisták és 

Öregdiákok Klubja (MEÖK) lett a di-

ákszövetségből. 1980 fordulópontot 

jelent. Bécsben megalakul az Ausztriai 

Magyar Egyesületek és Szervezetek 

Központi Szövetsége, amelynek tagja 

lett a MEÖK és ezáltal idővel bekerült 

a BKA kisebbségeket támogató prog-

ramjába. Az 1981-ben megtartott 1. 

Öregdiák Találkozó erkölcsi jelentősé-

ge mellett, szorosra fűzte a Grácból 

elkerültek és itt maradottak közötti 

kapcsolatot. Ez a BKA támogatással és 

egyéni adományokkal együtt, fellendíti 

a Carnerigasseban otthonra talált egye-

sület kultúrprogramját. 

Az ezredforduló otthoni politikai vál-

tozásai új lehetőséget nyitottak, de 

egyben új feladatot is róttak egyénre és 

közösségre. Az újonnan érkező fiata-

lok egy része kezd rátalálni az egyesü-

letekre, egyesek tisztséget is vállalnak 

tanulmányaik ideje alatt. Felújulnak a 

sportfoglalkozások, kirándulások. Új 

programok indulnak. A gyermekeket 

iskolás korig - korosztályok szerint 

felosztva- csoportos foglalkozások 

várják. A bábszínházi előadások kicsit

-nagyot elbűvölnek. Otthoni tanárok 

vezetik a Magyar Táncházat. Egyesü-

leti keretben, már a Forum Hungari-

cum hangversenyeit megelőzve, ifjúsá-

gi hangversenyekre kerül sor a KUG 

hallgatók bevonásával, azok megsegí-

tésére. 

Az elektronika belép az egyesület éle-

tébe. Megszületik a Gráci Magyar Mű-

sorismertető, amely leváltja az egyesü-

letek meghívóit, megtakarítva a posta-

költséget. Ennek jelentősége, hogy a 

közösségek hírei a körüktől távolálló-

kat is elérik. Ezzel a MEÖK új utat 

nyit az egyesületek együttműködésére. 

A műsorismertető hamarosan a MEÖK 

8-12 oldalas információs lapjává fejlő-

dik. Idén immár a 18. évfolyamában 

megjelenő Gráci Magyar Újság kerül 

450-500 olvasó kezébe és kb. 200 e-

mail címzett értesül annak honlapra 

tételéről. 

http://www.gracimagyarujsag.at
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A beinduló kerekasztal társalgások 

felújítják a korábbi barátságokat és 

helyet adnak egy egyesület keretein 

túli egymásra találásra. A régiek és az 

új „EU-s magyarok” eszmei állásfog-

lalásai idővel vitákat váltanak ki, ame-

lyek szakításhoz vezetnek a GMÚ 

szerkesztőség régi és új tagjai között. 

Az újak lelépnek az egyesület színpa-

dáról. 

A második generációsok szinte teljes 

hiánya miatt az öregedő vezetőket túl-

terheli a szervezési munka. A támoga-

tott programok egy része (gyerek-

program és előadások) átkerül a MKK 

kezébe. A MEÖK-nél marad a GMÚ 

szerkesztése és kiadása, valamint a 

Magyar Táncház. 

´56 ötvenedik évfordulóján, (2006-

ban) a MEÖK segítséget nyújt minden 

gráci megemlékezéshez. Tagjai inter-

júkat adnak sajtónak, rádiónak, tv-nek, 

emléktárgyakat bocsátanak a kiállítá-

sok rendelkezésére. Emlékiratok cím-

mel kiadják a visszaemlékezéseiket. 

Az egykor menekült diákok hálából 

6000 Schillinget gyűjtenek és adnak át 

egy stájer családnak. Egy évre rá a 

kerekasztalnál megszületik az emlék-

tábla terve. 2009-ben kerül sor leleple-

zésére a magisztrátus schmiedgassei 

udvarában. A MEÖK eddig nem is-

mert fokon jelenik meg a gráci társa-

dalmi életben. Az egyesület feljut má-

sodik zenitjére. 

A vezetőség mindezek ellenére tisztán 

látja a kiöregedéssel járó problémákat. 

Új utat keres, sürgeti a generációvál-

tást és tárgyalásba kezd a százéves 

GME elnökével a két egyesület fúzió-

járól. Ez csak mindkét egyesület fel-

oszlatása után egy új egyesület alapítá-

sával lenne megvalósítható. A MEÖK 

elnökének lemondása, majd halála 

végleg pontot tesz erre a kérdésre. Rö-

vid, átmeneti változások után a tánc-

ház vezetője vállalja el az elnökséget. 

Tőle és munkatársaitól függ, miképp 

oldják meg az egyesületi lét-nemlét 

kérdés gordiuszi csomóját. 

Bizonyára feltűnt a kedves olvasónak, 

sőt lehet, hogy megbotránkozott azon, 

hogy egyetlen névvel sem találkozott a 

60 esztendő kitartó munkáját méltató 

megemlékezésben. Szerintem – mind-

azok, akik képességeiket, idejüket, 

fáradságos munkájukat minden ellen-

szolgáltatás nélkül a közösség, szolgá-

latába állították (állítják), vagy erköl-

csileg, anyagilag támogatták az egye-

sületet – kivétel nélkül mindannyian 

köszönetet, elismerést, hálát érdemel-

nek! De ki tudna valakit úgy kiemelni 

a többiek közül, hogy a maradék száz-

egynéhányat - vagy ha már meghaltak 

emléküket - ne sértse meg? A leírt ese-

ményeket mindenki másként élte meg. 

Ezek olvasásakor mindenkiben más 

élmény, más személy neve kerül emlé-

kezésünk előterébe. Együtt emlékezve, 

mindenkinek név szerint jut köszönet 

és hála. 

Emlékezzünk! 

Krónikás 
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GEFÖRDERT AUS MITTELN DER VOLKSGRUPPENFÖRDERUNG  

DES BUNDESKANZLERAMTES 

CSALÁDI ÉS EGYESÜLETI HÍREK ÉS GRATULÁCIÓK 
A Magyar Egyetemisták és 

Öregdiákok Klubja köszönetet 

mond a szeptember 29-ig  

átutalt adományokért. 

Mag.Berger Mária, Braunecker  

Anton, Csonka Vince, DI. Fábián 

László, Dr. Ludván Margit, Mag.jur. 

Molnár Andreas, DI. Sas Johann, 

Schager J.R, Vanyoczky Elisabeth. 

A MEÖK külön köszönetet mond  

Dr. Degovics Gábornak, Dr. Ludván 

Margitnak és Dr. Vadon Máriának 

valamint a Tollas Tibor emlékesten 

adakozóknak az est kiadásaihoz váló 

hozzájárulásért. 

GRATULÁCIÓK 

November 5-én délután 16 órakor 

megszületett Ádám,  

Monostory Anna és Dr. Fóris László 

várva-várt kisfia. Mind boldogok és 

egészségesek. Sok boldogságot és 

jókedvet kívánunk nekik. 

 

Gratulálunk Dipl. Ing. Winkler Alois 

és Eszter 50. házassági évfordulójá-

nak alkalmából. Sok boldogságot  

kívánunk nekik a jövőben is. 

GYÁSZJELENTÉS 

2017.október 13-án 72. életévében 

elhunyt Molnár Zoltán.  

Gyászolják:  

Éva, Alexandra, Jürgen és Wolfgang 

2017 november 2-án, 50 éves korá-

ban hunyt el Horváth Andreas  

(DI. Horváth Miklós fia.) 

Béke poraikra! 

2018. január 21-én vasárnap 
(a megszokott 17 óra helyett) 

16 órakor 

ÖKUMENIKUS 

ISTENTISZTELET 

a Graz Kalvarienbergstrasse 155 

szám alatti plébániatemplomban 

Igét hirdet: 

Németh Kitti tiszteletes 

evangélikus lelkész 

istentisztelet után szeretetvendégség 

Rajz: 

Krizsán György 

cserkész képeslap sorozatából 

KELLEMES  

KARÁCSONYT 

ÉS BOLDOG ÚJ ESZ-

TENDŐT 

KÍVÁNUNK 

MINDEN KEDVES 

OLVASÓNKNAK 
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