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Két régi résztvevő  
35. Mindyszenty - Vadon Zarándoklat     Foto: Cs.T. 

Bővebben a 7. oldalon  

Pro Civitate és jubileum 

 
140 éves a gráci lovasvillamos 

Bővebben a 6. oldalon  

Pro Civitate díj kitüntetésben részesült Magister Rudi Roth,  

Magyarország gráci tiszteletbeli konzulja! 

Mag. Rudi Roth 2018 szeptember 1-én ünnepélyes keretek között vette át Pécs 

város Pro Civitate díját. Pécs polgármestere ezzel a kitüntetéssel köszönte meg a 

két város közötti kapcsolatok elmélyítéséért tett fáradozását. 

A gráci magyarok nevében ezúton szeretnénk gratulálni e magas kitüntetéshez 

Mag. Kovács Dénes MEÖK elnök és Mag. Molnár András GME elnök 

2018. szeptember 14-én este a Karl Franzens egyetem aulájában két jubileu-

mot ünnepeltünk: A stájer magyar konzulátus megnyitásának 25. évfordu-

lóját és a magyar konzul, Rudi Roth 70. születésnapját. 

Az ünnepségen az osztrák politikai, gazdasági és egyházi élet prominensein túl, a 

magyar kormány is miniszteri és nagyköveti szinten képviselte magát. Hermann 

Schützenhöfer tartományfőnök beszédében a sportolót, a stájer gazdaság jelentős 

személyiségét, mint magyar konzult, de leginkább, mint nagyvonalú segítőkész 

keresztény embert méltatta. Az egyetem rektora, Christa Neuper, mint a tehetsé-

ges hallgatók nagyvonalú támogatóját köszöntötte. A magyar kormány részéről 

Dr. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt az ünnepeltről. 

Meglepetésként Sebastian Kurz kancellár videóüzenetben köszöntötte fel a ma-

gyar konzult. 

Az este folyamán 5 ösztöndíjat osztott ki Rudi Roth. Az ünnepségen több ismert 

művész is fellépett, de ennek ellenére a legnagyobb sikert mégis a konzul úr és 

Raimondi Ildikó duettje alkotta. Másnap a Ferencesek templomában Franz Lack-

ner, Salzburg püspöke tartott misét az ünnepeltért. 

Mi, Stájerországban élő magyarok, sokat köszönhetünk neki, büszkék lehetünk 

rá. A magyar közösség nevében köszönetet mondunk eddigi tevékenységéért, 

bízva abban, és kívánva, hogy a jövőben jó egészségben, családjával nagy szere-

tetben éljen! 

Isten éltesse az ünnepeltet! 

Csicsely Tamás 

A szűkebb Roth család   Fotó: Cs.T. 

http://www.gracimagyarujsag.at
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Beszélgetés Dipl.Ing. Csrepka Róberttel 
Bizonyára nincs olyan gráci lakos, aki 

ne ismerné az egyetemi negyedben a 

ReSoWi gigantikus méretű szinte futu-

risztikusnak nevezhető épületét. A 

Grácban élő magyar származású ki-

emelkedő személyiségeket bemutató 

sorozatunkban most Csrepka Róbert 

építészmérnökkel beszélgetünk, aki 

ennek a hatalmas épületkomplexum-

nak az egyik építésvezetője volt. Ró-

bert azonban nemcsak a szakmája, 

hivatása területén, hanem számos 

sportágban is kiemelkedő eredménye-

ket ért el. Szinte kalandosnak mondha-

tó és kitérőkkel tarkított életútjáról 

szép nagy belvárosi lakásában mesélt: 

„Tizenhét évesen, 1956. december 7-

én egy barátommal jöttünk ki Ausztri-

ába azzal a céllal, hogy majd tovább 

megyünk Amerikába. Először a linzi 

menekülttáborban laktunk, majd Kam-

mer am Atterseeben éltem, ahol le is 

érettségiztem. Egyetemi tanulmányai-

mat Bécsben kezdtem el, majd Rocke-

feller ösztöndíjjal 3 évig a Technische 

Hochschule építészmérnöki szakán 

tanultam. 

1962-ben megházasodtam, megszüle-

tett a lányom. A családdal járó kötele-

zettségek mellett nem tudtam a tanul-

mányaimat folytatni, ezért 1965-ben 

meg kellett szakítanom azt. 

Nyaranta Németországba jártam dol-

gozni a Mercedes gyárba, ahol akkor 

nagyon jól kerestem. 

1975-ben megszereztem a taxizásra 

jogosító vezetői engedélyt és 5 évig 

minden éjszaka taxiztam. 

Az aktív sportolás elengedhetetlen 

része volt mindig is az életemnek. Tíz 

éven keresztül voltam a síelés szakok-

tatója a magyar cserkésztáborokban 

Südtirolban és Ausztriában is. A gráci 

egyetemen versenyszerűen futottam, 

de a legkiemelkedőbb eredményeket a 

boxolásban értem el. Minden évben 

részt vettem az egyetemi bajnokságo-

kon, ahol általában különböző súlycso-

portokban első helyezést értem el. Így 

például a „Steiermärkische Aka-

demische Boxmeisterschaft”-ot 5 éven 

keresztül megnyertem. Később a futás 

vonzott, a Lauf-Triatlon- Club tagja-

ként 10-12 maratoni futáson vettem 

részt több osztrák városban is. 40 éve-

sen 2 óra 40 perces eredménnyel első 

helyezést értem el. Ahhoz, hogy ezt a 

teljesítményt elérjem, 140-180km-t 

futottam hetente. 

Szakmai pályafutásom folytatásaként 

1980-tól 3 évig építésvezetőként dol-

goztam Steyer városban az ismert 

BMW autógyár felépítésén. 1985-ben 

építészmérnöki diplomát szereztem, 

majd 4 éven át egyetemi tanársegéd-

ként dolgoztam, statikát tanítottam, 

ami az építészmérnöki tanulmányok 

egyik legnehezebb tantárgya volt. 

1992-1996-ig vezettem a ReSoWi épí-

tési munkálatait.  Ezen munkám során 

többszáz ember munkáját koordinál-

tam és felügyeltem. 

Építésvezetőként még sok középület 

megvalósítása is az én nevemhez fűző-

dik, mint pl. az adóhivatal épülete Kol-

pinggasse-ben. Én vezettem a Gráci 

Tartományi Kórház sebészeti- és gyer-

mekklinikájának a felújítási munkála-

tait is. Különösen érdekes volt építé-

szeti szempontból az ellátó alagutak 

dupla szerkezete. Fontos volt a kap-

csolattartás a vezető orvosprofesszo-

rokkal is a higiéniai követelmények 

egyeztetése céljából. Klagenfurtban az 

új nőgyógyászati és gyermekkórház 

építésén egy évig dolgoztam. Sok épí-

tészeti tervet kiviteleztem Linzben, 

Bécsben és Burgenlandban is. 

Nyugdíjba vonulásom után, 2004 óta 

az EU minden nevesebb hegycsúcsát 

megmásztam. Így például a Mount 

Blanc-t, a Großglocknert, a Matter-

hornt, vagy Südtirolban az Ortlert. 

2005-ben a születésnapomat a Kili-

manjaro közel 6000 méteres csúcsán 

ünnepeltem. Előtte már a Mount Ke-

nya 5190 m magas csúcsát is meghódí-

tottam. 

2009 óta második feleségemmel élek.  

A sport még ma is elengedhetetlen 

része az életemnek, minden hétvégén 

felmegyek a Schöcklre. Gyakran talál-

kozom a régi barátokkal, amelyre az 

aktív évek alatt nem volt lehetőség. 

Mivel személyesen is érintett vagyok, 

megszerveztem és már 13 éve vezetem 

a „Myelom-Lymphom Hilfe Österre-

ich stájerországi önsegélyző csoport-

ját”. 

Beszélgetésünk végén módunkban állt 

megtekinteni Róbert számtalan érmét 

és a többi trófeáját, többek között a 

boxolók övre fűzött győzelmi plakett-

jeit, amelyek nem mindennapi teljesít-

ményéről tanúskodnak.  

Kívánjuk, hogy továbbra is sok sportos 

élménye legyen és köszönjük a kötet-

len, kellemes beszélgetést! 

OK 

http://www.gracimagyarujsag.at
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Mindenszentek és halottak napjára 

Sokak számára összeolvad november első két napja. Min-

denszentek (november 1.) elénk állítja példaképeinket és 

közbenjáróinkat az Úr előtt. Az Isten- és emberszeretet hősi-

es, sokszor viszont hétköznapi példái. Így minden keresz-

tény találhat bátorítást a szent élet gyakorlásához. A szentek 

megszámlálhatatlan seregében mindenki – akár privátsze-

mély, akár foglalkozások, szakmák képviselői – magáénak 

tudhatja valamelyik szent pártfogását, kíséretét. Egyház-

atyák, sivatagi anyák, keresztény királyok, házas, családos, 

egyszerű emberek hosszú sora áll előttünk. Fordítsunk időt 

egyszer, legalább saját védőszentünk életét megismerni. 

A halottakról való megemlékezés keresztény életünkhöz 

hozzátartozik, hiszen hitünk legfontosabb témájával kapcso-

latos: a feltámadásba vetett hitünkkel. 

Ha Krisztus nem támadt volna fel a halálból, hiába való len-

ne a mi hitünk – mondta Szent Pál apostol. Ha Krisztus nem 

támadt volna fel, nem lenne reményforrásunk, hogy elhunyt 

testvéreink, rokonaink és barátaink is feltámadnak, hogy mi 

is az örök élet részesei lehetünk. 

A halottak napja (november 2.) a keresztény hit és remény 

napja minden emberi veszteség ellenére. A szentek kiválasz-

tottsága - minden nyelvi, nemzeti, törzsi és nemzetségbeli 

határokon felül - felnyitja szemünket az Isten Országának 

teljesen más logikájára. Nem az számít az Úr előtt, hogy ki 

honnan származik, ki hogyan nőtt fel, hanem a saját életben 

gyakorolt irgalmassági cselekedetek sora. 

A szentek viszont össze is kötnek bennünket és halottainkat 

és utat mutatnak Isten örök Országa felé. 

Mag. Holló István 

plébános, magyar lelkész 

 

Közösségünk egy Istenhozzáddal köszönti  

az evangélikus gyülekezet új lelkészét. 

Ismét meglátogatjuk István atyát 

Harmadik alkalommal látogatja 

meg a Gráci Magyar Katolikus 

Közösség Holló István atyát a 

Magyarok Nagyasszonya ünnepe 

körüli szombaton. Az idén októ-

ber 6-án 10 órakor kezdődik a 

magyar nyelvű szentmise Frau-

ental an der Laßnitz templomá-

ban. A mise után közös ebéddel 

folytatódik a találkozó. 

Tisztelt Olvasók!  

Szeretettel köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy a 

magyarországi és az ausztriai evangélikus egyház megálla-

podása alapján ez év szeptember 1-jén megkezdtem lelkészi 

szolgálatomat az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyüleke-

zetben. Örömmel teszek eleget annak a felkérésnek, hogy e 

lapszámban röviden bemutatkozzam. 

Immár tizenegy éve végzek lelkészi szolgálatot Magyaror-

szágon, ahol gimnáziumi iskolalelkészként és gyülekezeti 

lelkészként szereztem szerteágazó tapasztalatokat szülővá-

rosomban, Sopronba, illetve a Veszprémi Evangélikus Egy-

házmegye több gyülekezetében, elsősorban a Marcalgerge-

lyi-Szergényi Társult Evangélikus Egyházközségben. Ko-

rábban evangélikus teológiát Budapesten, Heidelbergben és 

Tübingenben tanultam, tanulmányaimat Tübingenben a Dr. 

theol. tudományos fokozat megszerzésével zártam le. Egy-

házzenével - a budapesti Bartók Béla Konzervatórium orgo-

na szakának elvégzése után - a Heidelbergi Egyházzenei 

Főiskola hallgatójaként foglalkoztam, ahol felsőfokú evan-

gélikus egyházzenészi diplomát szereztem és orgonaszakér-

tői tanulmányokat is folytattam. 

Magyarországi szolgálatom során országos orgonafelügye-

lőként, szakértőként, különböző teológiai és zenei grémiu-

mok tagjaként dolgoztam, s e két területen rendszeresen 

tartottam előadásokat és jelentek meg publikációim. Több 

mint 30 orgona felújítása, restaurálása zajlott le a szakmai 

irányításom mellett. 

A külföldi kapcsolatok már szülővárosomban, Sopronban 

elkezdődtek az életemben, amelyek a németországi tanul-

mányok során teljesedtek ki, és azóta is részei a mindennap-

jaimnak. Nagy öröm számomra, hogy az Ausztriai Evangé-

likus Egyházzal is sok éve kapcsolatban lehetek a már 8 éve 

évente megrendezett „Orgona határok nélkül” orgonafeszti-

vál egyik művészeti vezetőjeként. 

Szeptembertől a magyar gyülekezetben végzett szolgálatom 

mellett Bécs 16. kerületében az ottakringi gyülekezet lelké-

sze vagyok, ahol családommal lakom. Azt remélem, hogy 

rövidesen minél többekkel találkoz-

hatom istentiszteleteinken és más 

alkalmakon, akár Bécsben, akár 

Grácban. Isten áldása kísérje most 

kezdődő közös munkánkat! 

Szilárd Wagner 
lelkész 

 

Protestáns gyülekezet 

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 

További rendezvényeink októberben 

Eger városa, diákok vára... 

  Rendezvény Információ Hely Idő Dátumok 

O
któ

b
e

r 

QuizNight 
Takács Pálma 

Lánczy Mónika 
Plan B Restaurant Bar 

Luthergasse 4 
20:00 

1 8 15 22 29 

hétfőnként 

Magyar Gyermekklub 
Károly Dorina 

M.A. Tóth Zsuzsanna Napsugár 
Salvator plébánia 

Robert- Stolz-Gasse 3.  
16:00 

3 10 17 24 31 

szerdánként 

Táncház Mag. Kovács Dénes 0650 831 2624 
ECLM nagyterem 

Nikolaiplatz 4 
19:30 

4 11 18 25   

csütörtökönként 

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 

Ebben az évben a nagy hírű Eger adott 

otthont a gráci kis tanulócsoportunk-

nak. Aki nem tudná, minden év au-

gusztusában elviszem magyar földre a 

stájer Uránia magyarul tanuló diákjait. 

13 emberke ült s izzadt a Minaret hotel 

belső udvarában, ahol - hagyomány 

szerint - délelőttönként zajlott a taní-

tás. „Te miért vagy itt?” - kérdezte az 

egyik törzstag, aki szinte egyetlen ma-

gyar nyelvtábort sem hagy ki, az egyik 

újonctól. „Megismerni az országot, 

most Egert, és persze, ismerkedni a 

magyar konyha finomságaival. Például 

én a vaddisznópörköltet csak hallo-

másból ismerem.” 

Nos, milyen programban volt részünk 

a 6 nap alatt? Mindjárt a második na-

pon Eger város polgármestere fogadott 

bennünket! Ez azért is nagy szó, mert 

bizony az államünnep révén Heves 

megye első embere tele volt terminu-

sokkal.  

A városháza legszebb termét is bemu-

tatta nekünk, miután egy röpke órát 

beszélgettünk. A tanulók kérdeztek, a 

polgármester válaszolt. Ha tudott. No, 

zavarba hozta Alajos kérdése, aki tud-

ni akarta, milyen magas a Minaret. 

Gyorsan segítségére sietett a titkár s 

megvolt a válasz: 40 méter. Remekül 

szórakoztunk más napokon is; augusz-

tus 20-án ugyanis számos rendezvény 

van: szabadtéri koncertek, fáklyás fel-

vonulás a várba, kiállítások: pl. Az 

egri nők című festmény Székely Berta-

lantól. 

Elmélyedtünk Eger történelmében is. 

Nemcsak az órán tárgyaltuk meg a 

történelmi eseményeket, de fent a vár-

ban sokan meg is nézték s kis fantáziá-

val fel tudták idézni a hősies harcot. 

Akkor, 1552-ben a belső várat három-

szoros fal vette körül. Az ostrom ku-

darcot vallott. Dobó István maroknyi 

védőserege hősiesen ellenállt a több-

szörös túlerőnek. A törökök végül is öt 

hét után feladták s elvonultak. Ki ne 

ismerné Gárdonyi Géza remek művét, 

az "Egri csillagok"-at? Gyönyörű tűzi-

játék zárta az eseménysorozatot. 

A természet csodáiból is kijutott ne-

künk - az egri termálfürdőben van 

ugyanis egy nagyon öreg, talán 500 

éves platánfa. Külön engedéllyel sike-

rült bemennünk oda. Számos fotó is 

készült a fantasztikus fáról. Említésre 

méltó még az egerszalóki sódomb. Aki 

járt már a török Pamukkaleban, tudja, 

milyen csodálatos ez az élmény. Egy-

szóval: felejthetetlen kirándulás volt, s 

ha hozzáveszem hazautazásunkkor a 

MÁV 80 perces vonatkésését, amiből 

óriási bonyodalom keletkezett, akkor 

ez a hét valóban felejthetetlen marad. 

Primus Tünde 
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4. 
csütörtök 

19:30 
ECLM nagyterem 

Nikolaiplatz 4. 
ÉLŐZENÉS MAGYAR TÁNCHÁZ - Zenél a Húzdrá zenekar 
Info: Mag. Kovács Dénes 0650 831 2624 

MEÖK 

6. 
szombat 

10:00 
Hinterleitenstraße 7 
templom Frauental  

a.d. Laßnitz 

SZENTMISE ÉS AZ MKK LÁTOGATÁSA HOLLÓ ISTVÁN ATYÁNÁL  
A MAGYAROK NAGYASSZONYA ÜNNEPÉN. Mise után közös ebéd. 
Info: Gjecajné Solymos Erzsébet: 0681 1067 9351 

MKK 

19. 
péntek 

20:00 
ECLM nagyterem 

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

MEÖK 

21. 
vasárnap 

16:00 
Heiland templom 

Kaiser Josef-Platz 9. 
PROTESTÁNS ISTENTISZTELET úrvacsoraosztással, utána agapé 
Info: Dr. Wagner Szilárd 0650 5877 712 email: evang-ungarisch@aon.at 

AMEGy 

21. 
vasárnap 

17:00 
Kálvária templom 

Kalvarienbergstr. 155. 
ÜNNEPI SZENTMISE HAZÁNKÉRT 
Info: Prel.Molnár Ottó 0316 682 124 21 

MKK 

21. 
vasárnap 

18:00 
Kálvária plébánia 

Kalvarienbergstr. 155. 
HAZÁNK VERSEI - HAZAFISÁG HŐSIESSÉG - IRODALMI EST 
Info: Winkler Eszter 0650 6913 220 

MKK 

22. 
hétfő 

18:20 
Gráci Dóm 

 Burggasse 3. 
KEGYELETTEL helyezzük le 62. koszorúnkat ’56-ra emlékezve és emlékeztetve. 
Info: Ugri Mihály 0316 68 35 08 

MEÖK 
MKK 

http://www.gracimagyarujsag.at
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2018. November 

Örömmel hirdetjük, hogy 2018. december 2-án vasárnap, 10 órai kezdettel egész 
napos adventi lelkigyakorlat lesz a Kálváriahegyi Plébánián. Lelkünk megújítá-
sára Hajdu Judit, a Szűz Mária Rend testvérének „A Belső Isten” című előadása 
nyújt lehetőséget. Az eddigi lelkinapokhoz hasonlóan ezúttal is könnyed déli 
uzsonna vár a jelenlévőkre. A lelkigyakorlatot a vasárnapi szentmise zárja. A 
lelki töltekezést biztosító együttlétünkre szeretettel várja a Magyar Katolikus 
Közösség a kedves érdeklődőket, illetve bármely felekezet tagjait. 

A Katolikus Közösség 

irodalmi est és Adventi lelki nap 
Örömmel hirdetjük, hogy 2018. októ-
ber 21-én, vasárnap, a 17 órai katoli-
kus szentmisét követően a Kálvária-
hegyi Plébánia nagytermében irodal-
mi estet szervezünk. Az 1956-os for-
radalom emlékezetéhez kapcsolódóan 
a hazafiság és a hősiesség témájában 
a magyar irodalom gyöngyszemei 
közül válogatunk. Szeretettel várjuk 
az irodalom szerelmeseit és minden 
kedves érdeklődőt! 

  Rendezvény Információ Hely Idő Dátumok 

N
o

ve
m

b
e

r 

QuizNight 
Takács Pálma 

Lánczy Mónika 
Plan B Restaurant Bar 

Luthergasse 4 
20:00 

  5 12 19 26 

hétfőnként 

Magyar Gyermekklub 
Károly Dorina 

M.A. Tóth Zsuzsanna Napsugár 
Salvator plébánia 

Robert- Stolz-Gasse 3.  
16:00 

  7 14 21 28 

szerdánként 

Táncház Mag. Kovács Dénes 0650 831 2624 
ECLM nagyterem 

Nikolaiplatz 4 
19:30 

 8 15 22 29 

csütörtökönként 

SZENTMISE 
utána agapé a plébánián 

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

Kálvária templom 
Kalvarienbergstr. 155. 

17:00 
4 11 18 25   

vasárnaponként 

Decemberi előzetes 

2. 
vasárnap 

10:00 
Kálvária plébánia 

Kalvarienbergstr. 155. 

EGÉSZ NAPOS ADVENTI LELKIGYAKORLAT 
Hajdu Judit, a Szűz Mária Rend testvérének "A Belső Isten" c. előadása 
Info: Winkler Eszter 0650 6913 220 

MKK 

14. 
péntek 

20:00 
ECLM nagyterem 

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

MEÖK 

15. 
szombat 

19:30 
ECLM nagyterem 

Nikolaiplatz 4. 
ÉLŐZENÉS MAGYAR TÁNCHÁZ - zenél a Húzdrá zenekar 
Info: Mag. Kovács Dénes 0650 831 2624 

MEÖK 

4. 
vasárnap 

17:00 
Kálvária templom 

Kalvarienbergstr. 155. 
SZENTMISE ÉS HALOTTAKNAPI MEGEMLÉKEZÉS CSALÁDJAINK ELHUNYTJAIRÓL 
Info: Winkler Eszter 0650 6913 220 

MKK 

16. 
péntek 

20:00 
ECLM nagyterem 

Nikolaiplatz 4. 
10 ÉVES A MAGYAR FILMKLUB - JUBILEUM 
Info: Komon Erika 0699 1901 6763 

MEÖK 

18. 
vasárnap 

16:00 
Heiland templom 

Kaiser Josef-Platz 9. 
PROTESTÁNS ISTENTISZTELET úrvacsoraosztással, utána agapé 
Info: Dr. Wagner Szilárd 0650 5877 712 email: evang-ungarisch@aon.at 

AMEGy 

18. 
vasárnap 

18:00 
Kálvária templom 

Kalvarienbergstr. 155. 

ELŐADÁS: '56 KINEK A FORRADALMA - EGYKOR ÉS MA? 
Prof. Dr. habil. Szakály Sándor a VERITAS intézet főigazgatójának előadása 
Info: Ugri Mihály 0316 68 35 08 

MEÖK 
MKK 

10 év óta új generációsok vezetik a 
Grác- Máriacell- gyalogos zarándokla-
tot Mindszenty bíboros és Vadon Pál 
orvos, emlékére. 1981-ben a fiatal 
cserkésztiszt Dr. Vadon Pál Mind-
szenty emlékzarándoklatra hívta a grá-
ci magyar cserkészeket. Halála óta a 
gyalogos zarándoklat Mindszenty – 
Vadon - Emlékzarándoklatként ismert. 

Idővel a gráci résztvevők és magyaror-
szági barátaik egy családdá forrtak 
össze. Hittel és bizalommal mennek 
testi és lelki felújulásra Máriacellbe, 
ahol a Magyarok Nagyasszonya oltal-
mát kérik magukra és hazánkra. A za-
rándoklaton legalább négy napra meg-
valósul kicsiben, boldogemlékű bíbo-

rosunk álma, a „Pannonia Sacra”. Kö-
szönet illeti Évát, Tamást és Csabát a 
10 éves, zarándoklatunkat megújító 
fáradozásukért, amely a fiatal családok 
gyermekei által reményt ad a zarán-
doklat továbbvitelére. 

Imi 

Tíz éves a generáció váltás 

http://www.gracimagyarujsag.at
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Megfogyva de nem megtörve találkoztunk 

A kivégzett foglyok sírjai 

A MEÖK és MKK 2007. októberi 
megemlékezésükre Prof Dr. Zinner 
Tibort hívták meg előadónak, aki a 
M.K. legfelsőbb bíróságán dolgozott 
az 1945-1989 közötti törvénysértő 
perek tényfeltárásán.  Árulás-
Megtorlás- Feledtetés c. előadása át-
fogó képet adott a 20. század politikai 
pereinek áldozatairól. 

Szinte ennek kiegészítése Susa Éva és 
Molnos Mária: Kegyelet és végtisz-
tesség c. nemrég megjelent könyve, 
amely az 1954-1962 között börtönök-
ben elhunyt, vagy kivégzett foglyok 
temetési helyei felkutatásának eddigi 
eredményeit ismerteti. (Porta Histori-
ca Kiadó) 

Változások Bécsben 

Dr. Perényi János nagykövet, a kétol-
dalú kapcsolatok szempontjából külö-
nösen izgalmas három és fél eszten-
dős hivatalos küldetését befejezve, 
búcsút intett Bécsnek. A nagykövet 
több alkalommal volt Grácban és ta-
lálkozott a magyarokkal is. Utódja: 
Dr. Nagy Andor. 

A határ mint tapasztalat 

Közép-Európa történelmi tere volt 
témája a Felsőpulyán szeptember 8 és 
9-én megrendezett XV. Kufstein Ta-
lálkozás nemzetközi konferenciának. 
A szervezők mintegy 200 résztvevőt 
üdvözölhettek, köztük magyarországi 
és ausztriai politikusokat, előadókat. 
A változatos előadásokon kívül esti 
kultúrműsorra és vasárnap magyar 
misére is sor került. 

Magyar táncház 

140 éves a gráci Straßenbahn 

Grácban 1878-ban fektették le az első 
síneket a Jakominiplatz - Südbahnhof 
(ma Hauptbahnhof) között közlekedő 
Straßenbahn részére. A kezdetben 
fasíneken mozgó újszerű, ló vontatta 
járműre, több megállóhelyen lehetett 
felszállni. Az annenstraßei emelkedő-
ig egy ló húzta. Onnét két paripa volt 
elé befogva, amelyek az egyenruhás 
kocsis ostorának engedelmeskedtek. 
A kocsin kalauz is szolgált. Összesen 
12 kocsis és kalauz negyven tüzesvé-
rű magyar paripával bonyolította le a 
lóvasút közlekedését. A lovak 1899-
ben váltak fölöslegessé, amikor a ló-
vasútat a gyorsan fejlődő vas és villa-
nyipar találmánya a villamos váltotta 
le. Ezekkel a sorokkal kívánunk kelle-
mes, biztos utazást a gráci villamos 
fennállásának 140. évében. 

A Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja. 2018. június 18-
án tartotta meg Grácban a 11.  Öregdiák Találkozót. Örömet je-
lentett a rendezőknek, hogy tizenhét diáktársunk, nyolc családtag-
gal részt tudott venni a találkozón, huszan fejezték ki sajnálatukat 
távolmaradásuk miatt, annak okát is megadva. A találkozó a 
Schmiedgassei emléktáblánknál koszorúzással kezdődött, ötven-
kilenc elhunyt diáktársunk emlékére. A Fischplatzról nosztalgia-
busz vitt emlékeinket felidéző városrészeken keresztül. Jártunk a 
Hochsteingasse, Carnerigasse és Elisabethstraße környékén. Lát-
tuk a valamikori barakkunk és a sportpálya helyén a RESOWI 
egyetemet, az első katalinbál emlékét a Schubertgasse elején. 
Utunk ezután a Műszaki Egyetem épülettömbjei között vezetetett. 
A múltat idéző „régi és új technika“ körül kiterjedt modern inté-
zetek többünknek újdonság voltak. Csak az tudja értékelni a Con-
rad v. Hötzendorfstr.-i városfejlesztést, aki 60 évvel ezelőtt láto-
gatója volt a Gráci vásárcsarnoknak. Mindezek után pontosan ér-
keztünk a Lindenwirthez, ahol néhányan már vártak reánk. A továbbiakban a találkozó a megszokott családias, baráti han-
gulatban telt el. Idén húsz öregdiáktársunk lépett 80. életévébe. Felköszöntésük sajnos elmaradt, itt pótoljuk: Isten éltesse 
őket! A jövőévi találkozás reményében! 

Ugri Mihály 

Innen - onnan 

Táncház élőzenével október 4-én a Huzdrá zenekarral a Nikolaiplatz 4. ben 
(Grác, Europäisches Sprachzentrum, földszint, belső udvar) 

A MEÖK szervezésében lassan már hagyománnyá vált az őszi élőzenés tánchá-
zunk. Kovács Dénes vezetésével moldvai csángó körtáncokat fogunk tanulni. A 
táncokat könnyen meg lehet tanulni, így ideális azoknak is, akik még nem tán-
coltak, de szeretnének bekapcsolódni. Tehát nagy szeretettel várunk minden ér-
deklődőt. A következő élőzenés táncház december 15-én lesz szintén a Huzdrá 
zenekarral! Rendszeres néptáncpróbák csütörtökönként lesznek ugyanitt, de mi-
vel a terem nem minden csütörtökön szabad, aki először jön, az hívjon fel előtte. 

Info: Kovács Dénes 0650 8312624 

http://www.gracimagyarujsag.at
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Idén, a 35. Mindszenty- Vadon Emlék 
Zarándoklaton csatlakozhattam először 
a gráci magyarokhoz, hogy együtt za-
rándokoljunk el négy napon keresztül 
Máriacellbe. Dr. Vadon Pál sírja mel-
lől indultunk a hajnali mise után, ahol 
megemlékeztünk elhunyt szeretteink-
ről. 

Az első nap, nagyon szép időnk volt, 
és mire a Nap felkelt, már erdős terü-
letre értünk, így a hőség sem jelentett 
problémát. Kezdetben még főleg mű-
utakon haladtunk, majd szép fokozato-
san egyre inkább magunk mögött 
hagytuk a lakottabb völgyeket. A nap 
második felében felmentünk a Rába 
forráshoz, majd folytatva az utunkat 
felfelé a hegyen, egy fennsíkra érkez-
tünk, ahol az első éjszakai szállásunkig 
meglévő pár kilométert legelésző tehe-
nek és lovak között tettük meg. 

Második nap kora reggel indultunk, 
így már menet közben nézhettük végig 
a napfelkeltét. Ezen a napon még ke-
gyes volt hozzánk az idő. Délelőtt, 
betértünk Rudihoz pihenni egy kicsit, 
aki a szokásához híven stájerharmoni-
kával, és a többiek által már jól ismert 
szavakkal búcsúztatott. Az út további 
szakasza vidám hangulatban telt és 

még a gyüle-
kező viharfel-
hők sem szeg-
ték kedvün-
ket. Kora dél-
után a már 
lassan hagyo-
mánnyá váló 
traktorozás 
után betértünk 
az Ulrich ká-
polnába egy 
igeliturgiára, 
közös elmél-
kedésre. Ez-
után betértünk 
ebédelni, és 

miután leszakadt az ég, illetve nagy 
vihart jósoltak, így az a döntés szüle-
tett, hogy a hátralévő szakaszt kihagy-
juk, és a kísérőautó segítségével egy-
ből a szállásunkra megyünk. 

A harmadik napot igeliturgiával kezd-
tük. Induláskor két részre vált a zarán-
dok csoport, azokra, akik délután meg-
másszák, illetve fent is alszanak a Ho-
he Veitsch-on, illetve azokra, akik a 
Rotsohlalm-on töltik az éjszakát. Az 
időjárás reggel még kedvező volt, de 
délelőttre eleredt az eső, és egészen 
estig csak hébe-hóba hagyott alább. A 
két csoport még egy közös ebéd erejé-
ig összetalálkozott, majd elkezdődött a 
délutáni menetelés, ami az eső ellenére 
is jó hangulatban telt, és végül fárad-
tan bőrig ázva, de megérkeztünk a 
Graf Meran menedékházba, ahol min-
denki felmelegedhetett. 

A negyedik nap arra ébredtünk, hogy 
éjszaka havazott, így reggel hóban, 
szélviharban és esőben indultunk a 
csúcstámadásra, de szerencsére az íté-
letidő, ahogy a csúcstól lefelé eresz-
kedtünk, hamar enyhült, és miután a 
szél lanyhult, az eső már nem is zavart 
minket annyira. Délben megint talál-
kozott a két csoport, majd ebéd és egy 

kis pihenő után az időjárás, illetve a 
nagyon felázott talaj miatt ismét a ko-
csikázás mellett döntöttünk, és a za-
rándoklatot Gußwerkből folytattuk, 
hogy végül onnan gyalog érkezzünk 
Máriacellbe. 

Itt a társaság azokkal kiegészülve, akik 
nem gyalogosan érkeztek, közösen 
részt vettünk a vasárnapi szentmisén, 
ahol családonként, elsőmisés áldásban 
részesülhettünk. A mise után pedig a 
közös vacsora után mindenki hazain-
dult. 

Számomra nagyon nagy élményt jelen-
tett ez a zarándoklat, és hihetetlen, 
hogy szinte senkit nem ismertem ko-
rábban, de ez ott nem tűnt fel, olyan 
volt, mintha régi jó barátokkal túráz-
tam volna, akiket ezer éve ismerek. És 
bár az időjárás nem mindig kímélt 
minket, szerintem egy zarándoklatnál 
ez sem probléma, sőt, néha kell, hogy 
az ember kilépjen a komfortzónájából, 
hogy elázzon, hogy fázzon, hogy 
küzdjön, de fizikai, illetve lelki erejét 
összeszedve tovább menjen azon az 
úton amin jár, még ha az az adott kö-
rülmények között nem is olyan köny-
nyű. De mint az életben, itt is sokkal 
könnyebb közösen leküzdeni az akadá-
lyokat. 

Köszönöm, hogy egy ilyen jó társaság 
tagjaként volt szerencsém végigjárni, 
illetve átélni ezt a zarándok utat. Jövő-
re remélem, ismét találkozunk! 

Domonkos (Dodó) 

A szervezők köszönetet mondanak 
Ottó, István és Joel atyáknak a 

szentmisékért, János atyának az írá-

sáért, Zsuzsának és Emiliának az 
igeliturgiáért és persze mindenki-

nek, aki részt vett a zarándoklaton! 

Zarándoklat 

Szeretettel hívunk és várunk minden táncoslábú, óvodás és 

kisiskolás gyereket, hogy heti egy alkalommal együtt fedezzük 

fel a magyar néptánc, népi játékok, mesék és énekek izgalmas világát! A jókedv garantált, csak egy kis bátorság szükséges 

a részvételhez. A foglalkozás szemeszterdíjhoz kötött, és előzetes jelentkezést igényel az alábbi email címen. 

Helyszín: Grác, Robert-Stolz-Gasse 3. Salvator Pfarre 

Tervezett időpont: az őszi iskolai szemeszter minden szerdáján 16:00-17:00-ig. 

Üdvözlettel: 
Károly Dorina és Tóth Zsuzsanna Napsugár      dorina.karoly16@gmail.com 

Gráci gyermeknéptánc 
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Gyászhíreink 

Doncsecs Ödönné szül. Krajcár Mária 
88 éves korában 2018. szeptember 2-
án adta vissza lelkét Teremtőjének. Az 
elhunyt leánya és unokái Grácban a 
Szent Vince templomban bemutatott 
gyászmisén vettek búcsút a szeretett 
halottuktól. A requiem után a gyász-
nép, köztük magyarországi rokonok, 
gráci barátok a Szentpéteri városi te-
metőben kisérték a koporsót az elhuny 
férje sírjához, ahol az elhunytak együtt 
várják a feltámadást. R.i.P. 

Kótai István dipl. gépészmérnök, a 
MEÖK egykori elnöke, életének 85. 
évében 2018. július 31-én, Svájcban 
elhunyt. Szerettei, búcsúistentisztelet 
keretében, helyezték el urnáját a 
schaffhauseni Waldfriedhofban. A 
koszorúmegváltást Dévára küldték. 
Volt diáktársai ezúttal búcsúznak és 
fejezik ki együttérzésüket a gyászoló 
családnak. R.i.P. 

Elhunyt Szentmihályi Mihályné szül. 
Pogač Maria Magdalena „Magdi“. 
Hozzátartozói 2018. szeptember 25-
én, kedden 14:15 órakor, a großwil-
fersdorfi templomában, helyi szokás 
szerint, imával és requiemmel búcsúz-
nak tőle. Virág helyett a „Vier Pfoten“ 
állatvédő egyesület részére kérnek a 
szertartás után adományt. R.i.P. 

A Bécsi Naplóban értesültünk, hogy 
Dr. Heinz Tichy miniszteri tanácsos, a 
Kancellárián a népcsoportügyek első 
intézője 2018. június 24-én, 71. életév-
ének elején elhunyt. Hozzáállásával és 
tanácsadásával segítette az Ausztriai 
Magyar Egyesületek és Szervezetek 
népcsoportkénti elismerését. Hálás 
szívvel hajtunk fejet magyarbarát tá-
mogatónk emlékére. R.i.P. 

2018. július 30-án temették Bécsben 
Bezzegh Ferenc mérnököt, a Bad-
Iselsbergben érettségizett gráci magyar 
diákok volt osztálytársát. R.i.P. 

Gratulációk 

Honorarkonzul Mag. Rudi Roth 70. 
születésnapja és 25 éves konzuli tevé-
kenysége alkalmából mi Grácban élő 
magyarok is gratulálunk az ünnepelt-
nek. Sok sikert, egészséget, boldog 
családi életet és Isten áldását kívánjuk 
további életére. Egyben köszönetet 
mondunk neki a Forum Hungaricum 
alapításáért, a jótékonysági hangverse-
nyekért, ösztöndíjakért, az autóbusz-
szerencsétlenség, valamint a vörös-
iszap-katasztrófa alkalmából nyújtott 
példaadó segítségért, a stájer-magyar 
kapcsolatok fejlesztéséért. 

A XI. Öregdiák Találkozó után derült 
ki, hogy ebben az esztendőben 20 grá-
ci magyar öregdiák lépett életének 8. 
évtizedébe. Ők és mindazok, akik ke-
rek vagy félkerek születésnapjukat 
ünneplik, fogadják szívből jövő jókí-
vánságainkat akkor is, ha megkéstünk 
vele. Isten éltesse őket!  

Gratulálunk Tóth Zsuzsanna Napsugár 
és Zavaczky Róbert, a MKK-volt or-
gonistája, szeptember 22-én Gösting-
ben, a Szent Anna templomban kötött 
egyházi házasságához. Frigyükre Isten 
áldását kérve kívánunk házastársi hű-
ségben eltöltött boldog életet. 

Ad multos annos. 

SZERETETTEL HÍVJUK ÉS VÁRJUK A STÁJERORSZÁGI MAGYAROKAT 

1956 62. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL 

GRÁCBAN RENDEZÉSRE KERÜLŐ MEGEMLÉKEZÉSEINKRE 

2018 OKTÓBER 21-ÉN (VASÁRNAP) 17:00 ÓRAKOR 

ÜNNEPI SZENTMISE HAZÁNKÉRT A KÁLVÁRIA TEMPLOMBAN 

AZT KÖVETŐEN 18 ÓRAKOR A PLÉBÁNIÁN (Kalvarienberstr.155) 

HAZÁNK VERSEI - HAZAFISÁG HŐSIESSÉG - IRODALMI EST 

MAGYAR KATOLIKUS KÖZÖSSÉG 

2018 OKTÓBER 22-ÉN HÉTFŐN 18:20 ÓRAKOR 

A DÓMNÁL EMLÉKEZÜNK ÉS EMLÉKEZTETÜNK 

62. KOSZORÚNK LETÉTELÉVEL ´56-RA 

GRÁCI MAGYAR EGYESÜLETEK, KÖZÖSSÉGEK 

2018 NOVEMBER 18-ÁN (VASÁRNAP) 18:00 ÓRAKOR ´56-OS ÜNNEPSÉG 

A KÁLVÁRIA PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI TERMÉBEN (Kalvarienberstr.155) 

A VERITAS TÖRTÉNETKUTATÓ INTÉZET FŐIGAZGATÓJA 

PROF. DR.HABIL SZAKÁLY SÁNDOR TART ELŐADÁST: 

´56 KINEK A FORRADALMA - EGYKOR ÉS MA? 

MAGYAR EGYETEMISTÁK ÉS ÖREGDIÁKOK KLUBJA,  

MAGYAR KATOLIKUS KÖZÖSSÉG 

Kiadásaink fedezésére adományokat kérünk 

http://www.gracimagyarujsag.at

