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GYÁSZOL A STÁJER TARTOMÁNY  

 © Fischer 

Országos gyászban emlékeztek otthon 
a Verona közelében balesetet szenve-
dett autóbusz tragédiájában életüket 
vesztett tizenhat elhunytra és az élet-
ben maradt sebesültekre. A kiégett 
autóbusz roncsai láttán égbe kiált a sok 
miért kérdés. A budapesti Szinyei 
Merse Pál Gimnázium épülete előtti 
virágtenger és a pislogó mécsesek fé-
nye ugyan kifejezi az együttérzést és a 
gyászban való részvétet, de ott sem 
kap az ember választ a titokzatos, hitet 
megrendítő MIÉRT-re. Csodálattal 
adózunk a hős apának, aki két gyerme-
ke holtteste felett mentette mások éle-
tét. 
Mindez felidézi bennünk gráci magya-
rokban a deutschlandsbergi autóbusz 
szerencsétlenség napjait. A két fájdal-
mas tragédia adatai megdöbbentő pár-
huzamot mutatnak: síelő iskolásokat és 
kíséretüket szállító magyar busz, bal-

eset idegen nyelvterületen, a 18 és a 16 
halott, a helyi tűzoltók, mentők, orvo-
sok erőfeletti bevetése, a baleset helyé-
nek közelében élő magyarok segítő-

készsége és gondoskodása a hozzátar-
tozókról, az otthoni hivatalos szervek 
bekapcsolódása… 
A tizennyolc évvel ezelőtti tragédia 
okozta testi és lelki sebek fájdalmát az 
eközben eltelt idő ugyan enyhítette, de 
ott lappang az érintett személyek, csa-
ládok szívében. A rádió és televízió 

adások felszakítják a régi sebeket, a 
volt áldozatok újból átélik a baleset 
szörnyű napjait. Ezáltal egyesülnek 
fájdalomban és gyászban a két autó-
busz tragédia érintettjei. 
Bennünk, az 1999-ben segítséget nyúj-
tó gráci magyarokban is feltörnek a 
korábbi emlékek és osztozunk a csalá-
dok, az iskola és az ország gyászában. 
 

Krónikás 

Sokakat meglepett a rádióban, televí-
zióban és a sajtóban közzétett gyász-
hír, hogy december 30-án, 86 évesen 
elhunyt Dr. Josef Krainer, aki 17 évig 
volt stájer tartományfőnök.  
Az egész stájer társadalom gyászolt. 
St.Veitben, a minden pompát nélkülö-
ző gyászmisén és temetési szertartá-
son, a család és a hozzátartozók, bará-
tok vettek bensőséges búcsút az el-
hunyttól, függetlenül világnézettől, 
párt és felekezeti állásfoglalástól. Az 
állami vezetés a Landhausban tartott 
hivatalos gyászülést. A gráci dómot 
színig betöltötték a tartomány társadal-
mi-, közéleti vezetői, egyházi méltósá-
gok és az elhunytat tisztelő lakosság. 
A volt tartományi államfőnek kijáró 
végső köszönet, tiszteletadás méltó 
kifejezője volt az ünnepélyes requiem. 
Az elhunyt méltatása nem feladatom. 
Illetékesebbek mementói megtalálha-
tók a helyi és országos sajtóban, itt 
csak néhány magyar kapcsolatát is-
mertetem. Az itt élő magyarok közül 
bizonyára csak a régiek, a még élő 

negyvenötösök és ötvenhatosok ismer-
ték Dr. Krainert, aki 1956-ban, mint a 
Graz-Seckau Egyházmegye Katolikus 
Akciójának főtitkára került kapcsolat-
ba a magyar menekültekkel. Az alaku-
ló Diákszövetség első titkárának 
Balássy Gézának és Dr. Krainernek a 
barátságából jött létre az ”Ungarisches 
Kulturzentrum” Elisabethstr. 45-ben. 

„Echte Freundschaft bleibt über 
Kontinente und Ozeane hinweg! 
Herzlichen Dank Euer J. Krainer„ írta 
a volt tartományfőnök Balássiék láto-
gatása alkalmából 2000 szeptemberé-
ben egy vendégkönyvbe. 
2002-ben az 5. Gráci Magyar Öregdi-
ák Találkozó emléklapján találjuk J. 
Krainer aláírását is, aki jelenlétével 
meglepte az európai országokból, 
Amerikából és Kanadából összejött 
résztvevőket. Köztük helyet foglalva, 
nagy érdeklődéssel hallgatta a 
Grácban végzett magyar orvosok, 
gyógyszerészek, gépész és építészmér-
nökök, stb. beszámolóit. Dr. Krainer 
búcsúzásakor utalt a diákévekben ki-
alakult kapcsolatunkra és elismerését 
fejezte ki a hallott eredmények fölött, 
melyek a gráci Alma Mater hírét is 
növelték azokban az országokban, 
ahol volt diákjaink letelepedtek. 

A hozzátartozók és a tartomány gyá-
sza minket is érint. A Weisser 
Saalban, ahol több magyar kapott az 
elhunyt kezéből stájer tartományi ki-
tüntetést, a felfektetett kondolencia 
könyvben található a helybeli magya-
rok részvétnyilvánítása…. „für die in 
der Steiermark beheimateten 
ehemaligen ungarischen Flüchtlinge„ 
két aláírással. 

Egy öregdiák 

VERONA 

http://www.gracimagyarujsag.at
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Itthon, otthon, sehol sem 

Népvándorlás, migráció, menekülés, 
kivándorlás – hivatalosan vagy feke-
tén. Félelem, kirekesztés, kilátástalan-
ság – bezárkózottság vagy beilleszke-
dés. Befogadás, újrakezdés, integráció, 
asszimiláció – haszonlesés vagy közte-
herviselés? 

Mi, nyugaton élő magyarok mindezt 
így vagy úgy saját bőrünkön megta-
pasztaltuk és minél tovább élünk 
«külföldön», egyre jobban tudatosodik 
bennünk, hogy nem csak a fizetések 
térnek el a különböző országok között, 
hanem ennél sokkal több. Minél job-
ban érzékeljük a különbségeket, annál 
érzékenyebben reagálunk ezekre: ki 
büszkeséggel, ki szégyennel, örömmel 

vagy épp elégedettséggel. Különösen 
fájdalmas, hogy a médiákban, és ezzel 
a közvéleményben is, jó hírnevünk 
megromlott. Milyen jó érzés volt 1956 
utáni évtizedekben nyugaton magyar-
nak lenni. 

Hosszú évek után szűkebb hazámból, 
Vas megyéből, a megszokott magyar-
országi hírek mellett, karácsony óta 
más üzenet is érkezik. Németh Zoltán 
körmendi plébános, keresztény hitétől 
és Ferenc pápa buzdításától vezérelve, 
télvíz idejére nyolc menekültet foga-
dott be melegedni. Az esemény önma-
gában nem vakító fény, csak egy kis 
szentjánosbogár. Ez a hír csak azért 
különös, mert Magyarországon történt. 
Itthon felnagyítják, otthon elhallgatják, 
de sehol sem közömbös. 

Kisgyerekkorom óta egész nevelteté-
sem arra irányult, hogy ott ahol va-
gyok, keresztényként a magyar névnek 
becsületet szerezzek. Nem állítom, 
hogy ez mindig sikerült, de erre bizta-
tom nyugatra érkező honfitársaimat is. 
Igaz nagyon nehéz a hétköznapok for-
gatagában befogadó hazánkban ke-
resztény hitünket megtartani és Ma-
gyarország kisköveteként helytállni, 
mint ahogyan odahaza sem könnyű 
pápahű katolikusnak és európainak 
megmaradni. Sík Sándor piarista atya 
cserkészpedagógiájában ezt a célt így 
fogalmazta meg: «emberebb ember, 

magyarabb magyar». 

Molnár Ottó 

gráci magyar lelkész 

A KATOLIKUS KÖZÖSSÉG HÍREI 

34. MINDSZENTY - VADON EMLÉKZARÁNDOKLAT  
Augusztus 24-én hajnalban, immáron 34. alkalommal Mariatroston, a Gotscher kápolnában szentmisével veszi kezdetét a 
hagyományos „Mindszenty - Vadon emlékzarándoklat”. Kérjük azokat, akik az idén is négynapos zarándoklaton velünk 
tartanának, legkésőbb 2017 május végéig jelezzék (mivel előleget kell fizetnünk a szálláshelyen) részvételi szándékukat!  

A hazautazásról a résztvevőknek maguknak kell gondoskodni! 

Jelentkezés 2017.05.28-ig misék után a jelentkezési lap személyes leadásával, vagy drótpostán: Graz.Mariazell@gmail.com 
való beküldésével lehetséges. Jelentkezéskor kérjük személyenként 20.- Euró költséghozzájárulási adomány befizetését, 
illetve átutalását a következő bankszámlára: 

IBAN: AT80 3804 3000 0018 2022, Mag. Holló István, Verwendungszweck: Ungarische Fußwallfahrt 2017
Akik más országból vesznek részt a zarándoklaton, azok az út során is befizethetik a költség hozzájárulást. 

 

 *: A jelentkező aláírásával igazolja annak tudomásúl vételét, hogy a zarándoklat nem szervezett turistaút, továbbá saját elhatározásából 
és felelősségére vesz részt rajta. Mindezt az aláíró által bejelentett további személyek tudomására is hozta, akik mindezt tudomásul is 
vették. A Magyar Katolikus Közösség nevében Schubert – Vadon Éva és Csicsely Tamás 

Jelentkezési lap a gráci magyarok 34 Mindszenty - Vadon emlékzarándoklatára 

Név: 
e-mail: 
Lakcím: 

Telefonszám: 

Dátum, Aláírás*:     

      

Szálláshely igény: 
2017.08.24 Csütörtök Weitzer Hütte   fő 

2017.08.25. Péntek Mitterdorf   fő 

2017.08.26. Szombat Niederalpl   fő 

Velem tart:         

Név:         

          

          
          

http://www.gracimagyarujsag.at
mailto:Graz.Mariazell@gmail.com


 GRÁCI MAGYAR ÚJSÁG 
 2017. február - 2017. március 

 
3  www.gracimagyarujsag.at 

2017. március 19-én kerül sor az ausztriai Római Ka-
tolikus Plébániák új egyházközségi tanácsainak a vá-

lasztásával egy időben a gráci Magyar Katolikus közösség pasztorális tanácsá-
nak a választására is. Kérjük a Graz-Seckaui egyházmegye területén lakó 16. 
életévét betöltött, megbérmált római katolikus magyar testvéreinket, hogy állja-
nak talentumaikkal sorainkba, vegyenek részt közösségi tanácsunk munkájában, 
jelöltessék magukat a tanácsba való választásba, közösségünk jövőjének építésé-
re.  

Információval szolgálnak lelkészeink és a pasztorális tanácsunk tagjai. 

Molnár Ottó prelátus: 0316 682 124/21, vagy Mag. Holló István 0676 8742 6711 

FELHÍVÁS 
Magyar nyelvű keresztút a 
kalvarienbergi plébánián  

2017 március 19-én  
vasárnap 16 órakor 

Érdeklődni: Molnár Ottó, prelátusnál 
tel: 0043 (0)316 68212421 

 mobil : 0043 (0)676 8742 6728 
E-mail: otto.molnar@laposte.net 

„Mert Krisztus szeretete ösztönöz minket, hiszen arra a meggyoőzoődésre jutottunk, hogy ha egy 

mindenkiért meghalt, akkor mindenki meghalt. És ő azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ne ma-

guknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Ezután tehát nem ismerünk senkit emberi 

szempontból. Ha Krisztust azeloőtt emberileg ismertük is, most már nem úgy ismerjük. Mindenki, aki 

Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg. [...]Krisztus nevében kérünk: 

engesztelődjetek ki az Istennel! “ 

MEGHÍVÓ 

ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELETRE 
Grác, 2017. 02. 19. 16:00 óra 

 

Az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet és a Gráci Magyar Katolikus Közösség nevében szeretettel hívjuk és vár-
juk Testvéreinket és gyülekezeteinkhez közel álló Barátainkat a februári 

ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELETRE  
ÉS AZ UTÁNA KÖVETKEZŐ SZERETETVENDÉGSÉGRE. 

Az ökumenikus istentisztelet alkalmával nemcsak magyar keresztény közösségeink közötti kapcsolatot szeretnénk tovább 
erősíteni, hanem a világszerte megrendezésre kerülő „Imahét a Krisztus-hívők egységéért“ mozgalomba is szeretnénk 
bekapcsolódni. 

Krisztus szeretete imádságra késztet minket, de ugyanakkor arra is, hogy az imádságon túl valamit tegyünk is a 
keresztények közötti egységért. A gyülekezeteknek és egyházaknak szükségük van Isten megbékélésének ajándékára, 
mint ami az élet forrása. De mindenek felett szükségük van erre az ajándékra a világ felé mutatott közös 
tanúságtételükhöz. „...hogy mindnyájan egyek legyenek, ahogyan te Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is 
bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem” Jn 17:21. 

A világnak szüksége van a megbékélés követeire, akik ledöntik az elválasztó korlátokat, hidakat építenek, békét teremte-
nek, és új életutakhoz nyitnak meg ajtókat Jézus Krisztus nevében, aki megbékéltetett bennünket Istennel. 

Isten Szentlelke mutatja az utat a megbékéléshez az Ő nevében 2017-ben is.  

Helyszín: Evangélikus – református templom (Heilandskirche) 
8010 Graz, Kaiser-Josef-Platz 9 

Időpont: 2017. Február  19 (vasárnap) 16.00 óra. 

Molnár Ottó Juhász Réka 

prelátus, katolikus lelkész evangélikus lelkész 

http://www.gracimagyarujsag.at
mailto:otto.molnar@laposte.net
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További rendezvényeink februárban 

Rövidítések:  MEÖK: Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja, MKK: Magyar Katolikus Közösség, Gy.klub: 

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

Kádár Zoltán szombathelyi jógatanár  jóganapjainak időpontjai májusig 
Február 18. | Március 11. | Április 08. | Május 20. 

Helyszín: Seddwell-Learning Centre: http://www.seddwell.at  
cím: Dreihackengasse 32. 
Program: 

9:00 - 9:30 Előadás a jóga gyakorlatok végzésének szabályairól 
9:30 - 11:30 Ászana, relaxáció, pránajáma 
11:45 - 12:30 Előadás 
12:30 - 13:45 Ebéd 
13:45 - 14:15 Mélyrelaxáció 
14:15 - 16:00 Ászana, relaxáció, pránajáma 

 További információ: http://www.dharmayoga.eu/hu/dharma-joga 
 Komon Erika Tel: 069919016763 vagy erika.komon@gmail.com 

JÓGANAPOK GRÁCBAN 

  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 

1 8 15     

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 
5 12  26   

vasárnaponként 

QuizNight Molnár Árpád 0650 662 42 11 
Plan B Restaurant Bar 

Luthergasse 4 
20:00 

6 13 20 27   

hétfőnként 

Egy család olvasói leveléből értesül-
tünk, hogy visszaköltöztek Magyaror-
szágra, „így már nem aktuális szá-
munkra az újság. Minden jót kívá-
nunk Önöknek és az egész magyar 
közösségnek.“ 

Ezeket a sorokat alkalmul véve, kö-
zöljük kedves olvasóinkkal, hogy a 
posta visszaküldi azokat az újságokat, 
amelyeket nem tudnak kézbesíteni, 
mert hiányos az újságon megadott 
cím, a címzett ismeretlen, elköltözött, 
vagy a név nem felel meg a lakásnál 
megadott adatokkal. Ezért kérjük a 
szerkesztőség értesítését, minden 
címváltozásról. 
Ha valaki észreveszi, hogy a szokott 
időben ő, vagy valamelyik ismerőse 
nem kapta meg az újságot, hozza azt 
a szerkesztőség tudomására. Kérjük a 
korábbi cím megadásával együtt az új 
lakcím teljes megadását, amely egye-
zik a levelesláda feliratával. Fárado-
zásukért előre is köszönetet mond a 
szerkesztőség :-) 

SZERKESZTŐSÉG 

POSTÁJÁBÓL 

3. 
péntek 

20:00 
ECLM nagyterem 

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

MEÖK 

4. 
szombat 

15:00 
Kálvária plébánia 

Kalvarienbergstr. 155. 

Farsangi mulatság gyerekeknek és szüleiknek. Belépő: önkéntes adományok 
Info: Horváth Zuzana 0699 1852 6726 és Komon Erika 0699 1901 6763 
Bővebb info a gyerekklub híreknél. 7. oldalon 

Gy. Klub 
MKK 

18. 
szombat 

9:00 -  
16:00 

Seddwell-Learning 
Centre 

Dreihackengasse 32 

Magyar nyelvű jóganap Kádár Zoltán jógatanár- Szombathely 
Jelentkezés és info: 0699 19016763, erika.komon@gmail.com PRIV 

19. 
vasárnap 

16:00 
Heiland-templom 

Kaiser Josef-Platz 9. 

ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET utána agapé 
Info: Tel: 0650 5877 712, E-Mail:evang-ungarisch@aon.at, 
Prelat .Molnár Ottó: 0316 682 124 21 Bővebben a 3. oldalon 

AMEGy 

22. 
szerda 

18:00 
Kálvária plébánia 

Kalvarienbergstr. 155. 
MAGYAR TÁNCHÁZ 
Info: Mag. Kovács Dénes 0650 831 2624 

MEÖK 

Kodály Zoltán (1882-1977)  zene-
szerző, tudós és nevelő, akinek művei-
ben öltött testet legtökéletesebben a 
magyar szellem. Halála évében jött 
volna Grácba. Mi örömmel adtuk vol-
na át ajándékunkat a Codex Albensis 
fakszimile példányát, de halála keresz-
tül húzta terveinket. Nevét a KUG 
disztábláján találjuk. (a Palais 
Meranban) 
 

Nagy Gáspár (1949-2007) Hálával 
gondolunk irodalmi estjeinkre, ame-
lyeken szívünkbe zártuk őt. 1956-ban 
még csak gyermek volt, de az 56-os 
mártírok emlékét hirdette mindenütt 
egész életében. Barátaivá fogadott 
minket. Budakeszin szobrot állítottak 
neki, mi Grácban szívünkben őrizzük 
emlékét. (Nagy G. Emlékest / 
Görömbei András/ GMÚ 2007 8. 
Évf.3-4 sz.) 

NAGYJAINKRA EMLÉKEZÜNK 

http://www.gracimagyarujsag.at
http://www.seddwell.at/
http://www.dharmayoga.eu/hu/dharma-joga
mailto:erika.komon@gmail.com
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További rendezvényeink márciusban 

Áprilisi előzetes 

PÁLYÁZAT FIATAL MŰVÉSZEKNEK 
Az Esztrád Színház két pályázatot hirdet  

Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából 

MŰFORDÍTÓ DRÁMAPÁLYÁZAT: A pályázat célja, hogy tehetséges fiatal írók-
nak, egyetemistáknak lehetőséget kínáljunk valamely klasszikus dráma újrafordí-
tásával vagy kortárs dráma magyarra fordításával a bemutatkozásra, pályájuk 
elindítására. 

FOLKLÓR ZENEI PÁLYÁZAT: Arany János epikai és lírai költészetéből válasz-
tott mű, művek népzenei vagy népzenei alapokról építkező könnyűzenei  
feldolgozására – műfaji kötöttség nélkül. A pályázat célja Arany János  
sokoldalú költészetének bemutatása, az élő, magyar népzene és a pódium műfaj 
népszerűsítése. 

További információ és feltételek: http://esztradszinhaz.hu/palyazatok/ 
 

Sok sikert kívánunk! ;-) 

 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 

  8 15 22 29 

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 
5 12 19 26   

vasárnaponként 

QuizNight Molnár Árpád 0650 662 42 11 
Plan B Restaurant Bar 

Luthergasse 4 
20:00 

6 13 20 27   

hétfőnként 

3. 
péntek 

20:00 
ECLM nagyterem 

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

MEÖK 

5. 
vasárnap 

17:00 
Kálvária plébánia 

Kalvarienbergstr. 155. 

SZENTMISE  hamvazással, utána agapé 
Info: Prel. Molnár Ottó 0316 682 124 21 és Mag. Holló  István 0676 874 267 11 

MKK 

11. 
szombat 

9:00 -  
16:00 

Seddwell-Learning 
Centre 

Dreihackengasse 32 

Magyar nyelvű jóganap Kádár Zoltán jógatanár- Szombathely 
Jelentkezés és info: 0699 19016763, erika.komon@gmail.com PRIV 

19. 
vasárnap 

16:00 
Kálvária plébánia 

Kalvarienbergstr. 155. 

KERESZTÚT A KÁLVÁRIÁN 

MKK 
17:00 

SZENTMISE, utána agapé 
Info: Prelat. MolnárOttó:0316 682 124 21 

19. 
vasárnap 

16:00 
Heiland-templom 

Kaiser Josef-Platz 9. 
PROTESTÁNS ISTENTISZTELET úrvacsoraosztással utána agapé 
Info: Tel: 0650 5877 712, E-Mail:evang-ungarisch@aon.at 

AMEGy 

8. 
szombat 

9:00 -  
16:00 

Seddwell-Learning  
Centre 

Dreihackengasse 32 

Magyar nyelvű jóganap Kádár Zoltán jógatanár- Szombathely 
Jelentkezés és info: 0699 19016763, erika.komon@gmail.com PRIV 

9. 
vasárnap 

16:00 
Heiland-templom 

Kaiser Josef-Platz 9. 
PROTESTÁNS ISTENTISZTELET úrvacsoraosztással utána agapé 
Info: Tel: 0650 5877 712, E-Mail:evang-ungarisch@aon.at 

AMEGy 

21. 
péntek 

20:00 
ECLM nagyterem 

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

MEÖK 

http://www.gracimagyarujsag.at
http://esztradszinhaz.hu/palyazatok/
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„Ide lábam, ne oda” 

mondja a népköltészet. Annak idején 
addig ért el a királyság, ameddig az 
ember be tudta járni a földet, vagy 
még érvényesnek vélt információja 
volt róla. Azóta már „nagy a világ ha-
tára”, és mi itt, Grácban találkoztunk 
egymással. ..Talán éppen a Magyar 
Bálon, vagy a gráci magyar néptánc-
együttesben. Amikor a hazánkra gon-
dolunk, egy beutazható terület dobog-
tatja meg a szívünket, talán a gyer-
mekkorunké. Eszünkbe jutnak a szo-
kásaink, jeleznek az érzékszerveink: 
illatok, ízek, képek, hangok, mozdula-
tok… Az egykori otthonunk ezen em-
lékei a legfontosabbak. Nekünk, tánco-
soknak a különböző mozgásformák is 
előjönnek. Így indultak az első közös 
táncaink történetei is, amelyeket ké-
sőbb az olvasók is láthattak a bálon. 

Kerestük azo-
kat a tánctí-
pusokat, ame-
lyeket a leg-
könnyebben 
el lehet sajátí-
tani. Amely 
lendületbe 
hozza az er-
délyi baráta-
inkat, az al-
földi, vagy az 
északi terüle-
tekről szár-
mazó táncosokat, és ami érdekes lehet 
az osztrák vendégeinknek is. Szabad-
időnkben arra készültünk, hogy valami 
személyeset és szépet adhassunk át. 
Mindebből hamar koreográfia lett, 
majd igény, hogy bemutassuk, és má-
sok megtekinthessék. Az elmúlt két 

évben négy táncanyagot ismertettünk 
meg a gráciakkal, ezek a régiók három 
mai ország területén helyezkednek el, 
köztük Magyarország, Románia és 
Szlovákia. Repertoárunkat tovább tud-
juk bővíteni, hiszen a somogyi, széki, 
moldvai és mátyusföldi táncanyagból 
sokat profitált az együttes.  Támogató-
ink a MEÖK, a Grazi Magyar Egyesü-
let próbahelyiségekkel, zenészekkel, 
ruhavarratással és egyes résztvevők a 
történeti értékű népviseletekkel. Az-
óta, hogy „határtalan szép a világ”, a 
próbákat külföldi diákok is látogatták. 
Folyamatos visszajelzéseket kapunk, 
és sok örömet, amikor az emberek ve-
lünk táncolnak. A bálon is így tör-
tént… 

T. Zsuzsanna Napsugár MA 

GRÁCI-MAGYAR BÁL 2017 

6  www.gracimagyarujsag.at 

Tisztelt Olvasók! 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 
2017 február 5-én Grácban önkor-
mányzati képviselő-testületi és kerüle-
ti választásra kerül sor, amelyen az 
Európai Unió polgáraiként jogukban 
áll részt venni - mint minden helyi 
választáson. A szavazáshoz nem szük-
séges osztrák állampolgárnak lenni, 

de rendelkezniük kell gráci állandó 
lakcímmel. Akik elér ik a választójo-
gosultsági korhatárt, hivatali értesítést 
kaptak a választásokról. Vegyenek 
részt a döntéshozatalban, menjenek el 
szavazni! 

Bővebb információkért keressék fel a 
www.help.gv.at oldalt. 

http://www.gracimagyarujsag.at
http://www.help.gv.at
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„Itt a farsang, áll a bál, táncot jár a fakanál.”  

December 3-án délután ellátogatott 
hozzánk ismét a magyar Mikulás és 
közel ötven jó gyereknek osztotta ki 
csomagjait. Köszönjük szépen Molnár 
Árpinak, hogy ilyen emlékezetes Mi-
kulásunk volt! :-)  

A Mikulást táncházzal 
vártuk és a zenebonás 
gyerekek adtak elő 
neki egy kis műsort 
Bogi néni vezetésével. 
A Huzdrá zenekar 
húzta a talpalávalót, 
Dénes vezette a tánc-
házat, a végén még 
egy kis dobosunk is 
akadt. Igazán jól szó-
rakoztunk! Köszönjük 
mindenkinek a segít-
ségét és munkáját, a 
részvételt, és a büfé-
hez való hozzájáru-
lást! hosszú lenne fel-
sorolni a neveket, ez 
maradjon a Mikulás 
titka ;-) 

Január 21-én Figura Ede pécsi művész 
deutschlandsbergi előadása után 
Grácba is elhozta "A HÓEMBER 
SZÜLETÉSNAPJA" című interaktív 
zenés gyerekműsorát. A hóember szü-

letésnapján hetvenhét másik hóember 
vett részt, akik ki mások lettek volna, 
mint a mi gyerekeink, akik boldogan 
mentek ki szerepelni. A fordulatokkal 
teli előadás története és vége, Géza, a 
rossz fiú és a háromszor megszülető 

hóember, a felnőtteket is elgondolkoz-
tatta. Köszönet Laczkovszki Krisztiná-
nak, hogy megismertetett bennünket 
Figura Edével. 

Folytatódnak szerda délutáni foglalko-
zásaink 16h – 17h30 között: nyolc kis-
gyerek vesz részt rendszeresen Orgo-
ván Boglárka zeneóráján, játékosan 
szolmizálnak, énekelnek, körjátékokat 
játszanak, ismerkednek a magyar nép-
dalkinccsel. Csatlakozni márciustól 
lehetséges. Tel: 0681 81848483 

A MONDÓKÁSCSOPORT-ba folya-
matosan várjuk az újakat. Még javában 
tart a hideg tél, így a foglalkozások 
végén minden alkalommal diafilmeket 
vetítünk, ilyenkor együtt vannak a ki-
csik és a nagyok. Helyszín a Robert-
Stolz Gasse 3-ban (Salvator-plébánia 
terme). 

E cikk írásakor izgatottan készülünk a 
február 4-i FARSANGI MULATSÁG-
RA. Helyszíne a Kálváriahegyi-
plébánia nagyterme, 
Kalvarienbergstrasse 155. A mulatság 
délután 15h-kor kezdődik, Tüchler 
Tünde izgalmas programokkal készül 
a gyerekek részére. A költségek fede-
zésére önkéntes adományokat szívesen 
fogadunk. 

Kérdés esetén bátran keressetek ben-
nünket:  

Horváth Zuzana 

069918526726 

Komon Erika  

erika.komon@gmail.com 

A GYERMEKKLUB HÍREI 

http://www.gracimagyarujsag.at
mailto:erika.komon@gmail.com
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Koncert meghívó 
Klänge aus Ungarn 

Szécsi István: bariton 
Georgi Mladenov: zongora 

Liszt Ferenc, Kodály Zoltán, 
Erkel Ferenc és Bartók Béla művei 

Április 24, Hétfő, 
Este 19 órakor 

Abc Andritzer Begegnungs-  
Centrum der Pfarre Andritz 

Haberlandtweg 17. Graz - Andritz 
Belépő: önkéntes adományok 

A hozzátartozók fájdalmában  
osztozva értesítjük lapunk olvasóit.  

 
† Neubrand Róbert (71) 
† Horváth Elza (93) 
† Vízkeleti Piroska 
† Dr. Jánosi Helga (85) 

 
elhunytáról. 

Béke poraikra! 

CSALÁDI ÉS EGYESÜLETI HÍREK ÉS GRATULÁCIÓK 

GYEREKFARSANG 
Február 4-én szombaton 

15:00 órakor 

Kálváriahegyi-plébánia nagyterme, 
Kalvarienbergstrasse 155 

A szülők is beöltözhetnek. 

Info.:  
Horváth Zuzana 069918526726 

Komon Erika:0699 1901 6763 

Petőfi Sándor 
A NÉP NEVÉBEN 

Még kér a nép, most adjatok neki! 
Vagy nem tudjátok, mily szörnyű a nép, 

Ha fölkel és nem kér, de vesz, ragad? 
Nem hallottátok Dózsa György hirét? 

Izzó vastrónon őt elégetétek, 
De szellemét a tűz nem égeté meg, 
Mert az maga tűz; ugy vigyázzatok: 

Ismét pusztíthat e láng rajtatok! 

S a nép hajdan csak eledelt kivánt, 
Mivelhogy akkor még állat vala; 
De az állatból végre ember lett, 

S emberhez illik, hogy legyen joga. 
Jogot tehát, emberjogot a népnek! 

Mert jogtalanság a legrútabb bélyeg 
Isten teremtményén, s ki rásüti: 

Isten kezét el nem kerűlheti. 

 

S miért vagytok ti kiváltságosok? 
Miért a jog csupán tinálatok? 
Apáitok megszerzék a hazát, 
De rája a nép-izzadás csorog. 

Mit ér, csak ekkép szólni: itt a bánya! 
Kéz is kell még, mely a földet kihányja, 

Amíg föltűnik az arany ere... 
S e kéznek nincsen semmi érdeme? 

S ti, kik valljátok olyan gőgösen: 
Mienk a haza és mienk a jog! 

Hazátokkal mit tennétek vajon, 
Ha az ellenség ütne rajtatok?... 

De ezt kérdeznem! engedelmet kérek, 
Majd elfeledtem győri vitézségtek. 
Mikor emeltek már emlékszobort 

A sok hős lábnak, mely ott úgy futott? 

 

 

Jogot a népnek, az emberiség 
Nagy szent nevében, adjatok jogot, 

S a hon nevében egyszersmind, amely 
Eldől, ha nem nyer új védoszlopot. 

Az alkotmány rózsája a tiétek, 
Tövíseit a nép közé vetétek; 
Ide a rózsa néhány levelét 

S vegyétek vissza a tövis felét! 

Még kér a nép, most adjatok neki; 
Vagy nem tudjátok: mily szörnyű a nép, 

Ha fölkel és nem kér, de vesz, ragad? 
Nem hallottátok Dózsa György hirét? 

Izzó vastrónon őt elégetétek, 
De szellemét a tűz nem égeté meg, 

Mert az maga tűz... ugy vigyázzatok: 
Ismét pusztíthat e láng rajtatok! 

(Pest, 1847. március.) 

1848–49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 

http://www.gracimagyarujsag.at
http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/petofi/anepnev.htm#gyori



