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Nyári tábor külföldön élő magyaroknak 

Bővebben a 4. oldalon  

Gyülekezeti piknik 

Sopronban kirándult a Magyar Katolikus Közösség 

Bővebben a 2. oldalon  

Kedves Gyülekezet, Kedves Barátaink! 

Szeretettel hívjuk és várjuk a Kedves Testvéreket a június 17-én, vasárnap 11 

órai kezdettel megrendezésre kerülő gyülekezeti piknikünkre! A szinte már  

hagyománnyá vált kirándulás és piknik alkalmával a Thal-i tótól nem messze 

elhelyezkedő Fuchs-Kircheben tartjuk gyülekezeti istentiszteletünket. 

Ezután közösen sétálunk át a Thal-i tóhoz, hogy ott, reménység szerint a szabad-

ban piknikezhessünk. Erre való tekintettel szeretettel kérem a Kedves testvére-

ket, hogy hozzanak magukkal pokrócot, hogy leterítve a fűre igazi piknik-

hangulatot varázsolhassunk, és elkölthessük a magunkkal hozott étkeket. 

Köszönettel vesszük és szeretettel fogadjuk, hogyha a Kedves Testvérek bármi-

lyen sütemény, vagy egyéb enni- és/vagy innivaló formájában hozzájárulnak az 

alkalomhoz!  

Egy lehetséges útvonal a "Jakominiplatz" megállóhelyről érkezőknek: 

Indulás június 17-én reggel 10 órakor a 40-es busszal "Graz Gösting" felé. 

10 óra 19 perckor leszállás, majd  

10 óra 24 perckor átszállás a 48-as buszra "Thal bei Graz Kötschberg" felé 

10 óra 35 perckor érkezés a "Thal bei Graz Thalkreuz" megállóhelyre,  

10 óra 45 perckor érkezés a templomhoz. 

Kérem, hogy amennyiben kérdésük van, Szeitl Zitát vagy engem keressenek e-

mailben, esetleg telefonon! 0650 5877 712 

Szeretettel: 

Szeitl Zita és Németh Kitti 

Szeptember 30-án 

ünnepeli az egyház a 

NÉPEK  

VASÁRNAPJÁT  

10 órakor 

Népek miséje  

a Dómban,  

utána agapé  

a szemináriumban 

további részletek 

a 8. oldalon 

Együtt ünneplünk a 800 éves  

Graz-Seckau-i egyházmegyével 
Június 23 –án szombaton (Kivonat a programokból) 

9 órától gazdag, változatos programok a belvárosi templomokban  
és a különböző tereken felállított színpadokon  

Programok a Hauptplatzon 10:00 - az ünnepség megnyitása  
17:30 - koreai vendégek programja, 18:00 - ünnepi aktus, agapé 

Június 24-én, vasárnap NINCS magyar mise! 
9 órától Platz der Versöhnung (Stadtpark /Paulustornál): 

ráhangolás 10 órakor ünnepélyes főpapi szentmise 
Wilhelm Krautwaschl püspök úrral. 

Utána a regionális konyha ínyencségei várják a tovább ünneplőket.  
A múzeumokban egész nyáron kiállítások várják az érdeklődőket. 

Info: 800-jahre@graz-seckau.at 0316 8041 800  
& Kircheneck, Herengasse 

http://www.gracimagyarujsag.at
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A tavalyi emlékezetes és jó hangulatú 

keszthelyi kirándulás után, melyet 

Winkler Eszter és G.né Solymos Er-

zsébet szervezett, az ez évi hagyomá-

nyos buszkirándulásunk Sopronba vitt 

minket. Május 5-én reggel ugyan csö-

pögött az eső, de később kisütött a nap 

és a városnézéshez ideális, szép időben 

érkeztünk Sopronba. 

Kevés várakozás után megérkezett az 

idegenvezetőnk is a papréti buszparko-

lóba. Tekintve, hogy néhány német 

nyelvű vendégünk is volt, mindjárt 

német nyelvű vezetőt fogadtunk, aki 

néhány szóval gyorsan ismertette a 

város történetét. Ezt kiegészítette Me-

gyeri Adrienn bőséges, mindenre ki-

terjedő anyaga. Gondos munkáját kö-

szönjük. 

Már a rómaiak is lakták, a borostyánkő 

út itt is átvezetett. Kr.után a 4. század-

ban a belső területén 3-4 méter vastag 

falat emeltek a város védelmére. A 

város akkori neve Scarabantia volt. A 

magyarok 920-felé kezdtek ide tele-

pedni. Nevét Suprun nevű ispántól 

kapta és 1153 óta már fontos városként 

emlegették. 

A Tornautcán végigmenve keresztez-

tük a Várkerületet, és a Hátsókapu ut-

cán át kerültünk a történelmi város-

részbe. A kétórás vezetés folyamán 

végigsétáltunk a Szent György-, Új-, 

Kolostor-, Templomutca középkori 

házfalai között, megnéztük a Fő- és az 

Orsolya-tereket, valamint a Vár-

kerületben a bombázások alatt 

láthatóvá lett várfalat, és végig 

sétáltunk a várfal mentén, a Vár-

falsétányon. Üde színfolt volt az 

érettségi előtt álló ballagó diákok 

sokasága. Átmentünk a város jel-

képe, a szép Tűztorony alatt és 

megnéztük a kapuja feletti Hun-

gária-szoborcsoportot, ami az 

1921-es szavazásra emlékeztet. 

1921-ben a Trianoni békeszerző-

dés után szavazással döntötték el, hogy 

Sopron és nyolc település melyik or-

szághoz tartozzon. Magyarország mel-

lett döntöttek. Így Sopron a 

„Leghűségesebb város” az 1922-es 

emléktörvény alapján, melyet decem-

ber 14-én ünnepelnek. 

Sopron borvidék központja is, műem-

lékekben a második leggazdagabb te-

lepülés Magyarországon. 

Megnézhettük a híres, de történelmileg 

nem fontos “Zöld Követ” is. A két 

órás vezetés rövid volt ahhoz, hogy a 

számos templomba vagy múzeumba 

bemehettünk volna. Azonban az óvá-

rosban nagyon sok látnivaló van még, 

mint például a Széchenyi tér, római 

eredetű városfalak, Kecske templom, 

Városháza, Fabricius-ház, Patikamúze-

um, múzeumok és sok-sok templom. 

Ezen látnivalók teljességét azonban 

csak több napos kiránduláson ismer-

hettük volna meg teljesen. 

Vezetőnktől elbúcsúztunk, majd egy 

vendéglő kellemes kerthelységében 

megpihenhettünk és már nagyon jó 

étvággyal megebédeltünk. A busz mel-

letti találkozásig még volt kb. két óra 

szabadidőnk saját kedvünkre a város-

ban sétálni. Fáradtan, de élményekben 

gazdagodva utaztunk vissza. Úgy érez-

zük, hogy a buszkirándulás mindenki-

nek tetszett. 

Köszönjük Horváth Csaba, G.né Soly-

mos Erzsébet és Winkler Eszter gon-

dos előkészítő munkáját. 

DR Vincze Lászlóné  
és DI Horváth Csaba 
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Soproni kirándulás 
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Katolikus közösség - 800 éve Graz-Seckau 
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Rózsa a templompadban 

Kedves Magyar Testvéreim! 

Míg a magyar állam- és egyházalapí-

tás, amely Szent István nevéhez és 

korához kötődik, feltűnő gyorsan, né-

hány évtized alatt lezárult, ez a folya-

mat Ausztria illetve Stájerország eseté-

ben évszázadokon át tartott. Ez vonat-

kozik a Graz-Seckau-i Egyházme-

gyénkre is, amely idén ünnepeli 800 

éves fennállását. 

A népvándorlással a mai Ausztria terü-

lete teljes mértékben strukturáltalan 

pogány területté vált. A római biroda-

lom összeomlásával a közbiztonság 

megszűnt, a civilizált élet helyébe zűr-

zavaros állapotok léptek. A megfélem-

lített és erősen megtizedelt lakosság 

hite a babonák sötét világával volt 

egyenlő. Nem csak a tudatlanság rabjai 

voltak, de még a hunok, az avarok és a 

magyarok nyilainak is ki lettek szol-

gáltatva. 

Az Alpok vidékének misszionálását a 

739-ben alapított salzburgi püspökség 

(798-tól érsekség) vállalta fel, vagyis 

egyházjogilag az ő fennhatósága alá 

tartozott és az első szerzetes misszio-

náriusok is onnan érkeztek. A keresz-

tény hithírdetők által közvetített em-

berszerető Istenről szóló tanítást a la-

kosság örömhírként fogadta, a keresz-

ténységet megváltásként élte meg. Az 

első kolostorok a keresztény kultúra és 

a felemelkedés bölcsőinek bizonyul-

tak. 

A kereszténység megerősödésével új 

egyházmegyék létrehozása is szüksé-

gessé vált. Ezek püspökei gyakorlati-

lag a salzburgi érsek segédpüspökei 

voltak, az ő gyámsága alá tartoztak és 

az elkövetkező századokban is a salz-

burgi érsek nevezte ki őket. Így szüle-

tett meg 1218-ban Felsőstájerország-

ban a seckaui püspökség. A seckaui 

püspök jogkörébe eleinte mindössze 

13 plébánia tartozott. E „kis csecse-

mő” lassan, de biztosan növekedett, 

erőre kapott, fennhatóságát kiterjesz-

tette egész Stájerországra, Salzburgot 

túlszárnyalta, székhelyét Grácba he-

lyezte (ezért Graz-Seckau) és Ausztria 

egyik legjelentősebb egyházmegyéjévé 

nőtte ki magát. Jelenleg Graz-Seckau 

Egyházmegye 1,2 millió katolikust tart 

számon, ami Stájerország lakosságá-

nak kétharmada. A plébániák száma 

388. 

E sikertörténet nem volt mindig felhőt-

len. Sok viszontagság mellett a legvi-

harosabbnak és legfájdalmasabbnak a 

reformáció és az ellenreformáció erő-

szakos korszaka bizonyult. A lelkiis-

mereti szabadság semmibevételével 

járt a lelkiismereti konfliktus, amely 

sokakat hitük, vagy hazájuk elhagyá-

sára kényszerített. 

Jelen korunk legégetőbb problémája a 

keresztény hitünkkel kapcsolatos kö-

zömbösség, a keresztény értékek tuda-

tos elutasítása és az egyházat terhelő 

féligazságok terjedése. A családok 

szétesése, a paphiány, a gyermekáldás 

el nem fogadása, a kolostorok, plébá-

niák feladása nem kiváltó oka, hanem 

következménye annak a folyamatnak, 

ami egy újabb elpogányosodás ered-

ménye. A következmények minket, 

magyarokat is érintenek. Valójában e 

folyamatnak nem csak áldozatai, ha-

nem közreműködő szereplői is va-

gyunk. 

A mi jövőnkről is szól a graz-seckau-i 

egyházmegye 800 éves jubileumi jel-

mondata „Zukunft säen – Segen sein”. 

Tőlünk is függ, milyen mértékben 

tesszük magunkévá Jézus örömhírét. 

Molnár Ottó 
plébános, magyar lelkész 

A gyakori templomba járók megszo-

kott helyükön vesznek részt a szentmi-

sén és feltűnik, ha az üresen marad. 

Idősebb korúaknál többször előfordul, 

hogy betegségük miatt nem tudnak 

templomba menni. Így volt ez Anderle 

Johann esetében is. Váratlanul ért min-

ket halála, amelyről a Kleine Zeitung-

ban megjelent gyászjelentés adott hírt. 

Az elhunyt évekkel ezelőtt talált kö-

zösségünkre. Sajátos, segítőkészséges 

egyénisége hamarosan megnyerte sze-

retetünket. Az egykor Magyarország-

ról kitelepített család sarja, évtizedek 

elteltével, nálunk talált otthonra. 

Május 15-én, az esős időjárás ellenére, 

tucatnyi magyar állt koporsójánál 

Grácban a St. Veit-i temetőben a gyá-

szoló hozzátartozók és ismerősök kö-

zött. A gyászszertartás keretében be-

mutatott szentmise után kisértük sírhe-

lyére elhunyt testvérünket. Ebben a 

temetőben vele együtt több magyar 

várja a feltámadást. A sírnál gyerme-

kei megköszönték, hogy édesapjukat 

befogadtuk közösségünkbe, ahol ott-

hon érezte magát. 

Az elhunyt halála utáni magyar misén, 
a Kálvária templom megüresedett pad-
ján, egy szál rózsa illatozott, emlékez-
tetve minket Anderle Johannra és földi 
vándorútunk végességére. 

U. M. 
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2018. Jú niús 

 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 júniusban 

  Rendezvény Információ Hely Idő Dátumok 

Jú
n

iu
s 

Magyar Gyermekklub 
-privát- 

Károly Dorka 
Zsuzsanna Napsugár Tóth, M.A. 

Salvator plébánia 
Robert- Stolz-Gasse 3.  

16:00 
  6 13 20 27 

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    

vasárnaponként 

Táncház Kovács Dénes 0650 831 2624 
ECLM nagyterem 

Nikolaiplatz 4 
19:30 

  7 14 21 28 

csütörtökönként 

2018. Jú liús 

  Rendezvény Információ Hely Idő Dátumok 

Jú
liu

s 

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 
1 8 15 22 29 

vasárnaponként 

További rendezvényeink júliusban 

  Rendezvény Információ Hely Idő Dátumok 
A

u
g. 

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    

vasárnaponként 

19. 
vasárnap 

17:00 
Kálvária plébánia 

Kalvarienbergstr. 155. 
ÜNNEPI SZENTMISE hazánkért, Szent István napja alkalmából  
utána agapé a plébánián Info: Winkler Eszter tel:0650 6913 220 

MKK 

26. 
vasárnap 

16:00 
Máriacell 

Szent Mihály kápolna 
Gyalogos zarándoklatunk zárómiséje, amelyre  szeretettel hívjuk a gráci és a  
régióbban élő katolikus magyarokat. Grácban nem lesz magyar mise. 

MKK 

A tábor fő eszméje a többkultúrájúság, az ezzel való együttélés és a magyar kultúra egyes elemeinek megélése, tudatosítá-

sa, mélyítése. A tábor különböző témájú rejtélyek köré szerveződik, az együtt töltött hét során rejtélyről rejtélyre csak a 

résztvevők találékonyságának a segítségével tudunk eljutni. A tábor végére, reméljük, a helyére kerül egy képzeletbeli kira-

kó minden darabja.   Időpont: június és augusztus 

    Facebook: Magyar rejtélyek nyomában-nyári tábor  Email: anna_szoke@yahoo.co.uk  Tel.: +36 30 454 1406 

Magyar rejtélyek nyomában nyári tábor 

10. 
vasárnap 

14:30 
Kálvária plébánia 

Kalvarienbergstr. 155. 
ELŐADÁS DI Pattantyus Péter (Kanada): AZ ÉLET TITKA 
Info: Ugri 0316 68 35 08 Bővebben a 8. oldalon 

ÖDT 

17. 
vasárnap 

11:00 
Fuchs-Kirche 

Kirchberg 1, 8051 Thal 

ISTENTISZTELET a templomban, utána PIKNIK a tónál 
Info: Németh Kitti lelkész 0650 5877 712, E-Mail: aegy.austria@mail.com 

AMEGy 

17. 
vasárnap 

18:15 
Kálvária plébánia 

Kalvarienbergstr. 155. 

ELŐADÁS DI Pattantyus Péter (Kanada): AZ ÉLET TITKA 
Info: Ugri 0316 68 35 08 Bővebben a 8. oldalon 

ÖDT 

18. 
hétfő 

10:00 Zártkörű rendezvény 
11. ÖREGDIÁK TALÁLKOZÓ Program: emléktábla koszorúzás, 
nosztalgia városi séta autóbusszal, ebéd és együttlét. Info: Ugri 0316 68 35 08 

MEÖK 

23. 
szombat 

9:00 
Grác különböző 
belvárosi terein 

A 800 ÉVES  GRAZ-SECKAU-I EGYHÁZMEGYE EGÉSZNAPOS JUBILEUMI ÜNNPSÉGE 
a felállított színpadokon Graz-

Seckau 
Egyház 
Megye 

24. 
vasárnap 

9:00 
Platz der Versöhnung 

Stadtpark 

Ráhangolás, püspöki üdvözlések: Dél-Korea, Brazília, stb. ÜNNEPÉLYES  
PÜSPÖKI SZENTMISE, utána ismerkedés és tovább ünneplés étel-ital mellett. 
NINCS MAGYAR MISE 

29. 
péntek 

20:30 
ECLM nagyterem 

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

MEÖK 

1. 
vasárnap 

18:15 
Kálvária plébánia 

Kalvarienbergstr. 155. 
IRODALMI EST ARANY JÁNOS ÉS FÜST MILÁN MŰVEIBŐL 
Info: Winkler Eszter tel: 0650 6913 220 

MKK 

4  www.gracimagyarujsag.at 

2018. Aúgúsztús 

További rendezvényeink augusztusban 
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További rendezvényeink  augusztusban 

A 15. századi stájer-magyar kapcsolatokról 

III. Frigyes császár és Mátyás 
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A magyarság otthon és világszerte 

Mátyás királyra emlékezik, születés-

ének 575. és királyválasztásának 

560. évfordulóján. Mi, itt Grácban, 

újságunkban próbáljuk felidézni 

Mátyás szerepét a helyi történelem-

ben. 

Hunyadi Mátyás 

1443 Kolozsvár – 1490 Bécs 

A XV. század elején Zsigmond, ma-

gyar király, német-római császár ural-

kodott Magyarországon. 1437-ben V. 

(Habsburg) Albert osztrák herceg, 

Zsigmond király leányának, Erzsébet-

nek a férje ült, mint az első Habsburg, 

a magyar trónon. 1439 októberében a 

szendrői táborban szerzett betegségben 

meghalt. Az özvegy Erzsébet királyné 

1440 februárjában fiút szült, az utószü-

lött Lászlót, akit mint V. László ki-

rályt, a Visegrádról ellopott Szent Ko-

ronával megkoronáztatott. Erzsébet a 

csecsemő királyt a koronával együtt 

Frigyes király gráci udvarába hozta és 

elzálogosította neki V. László nyugat-

magyarországi birtokait. Egy ideig 

Grác lett László állandó tartózkodási 

helye. 

Frigyes király császárrá koronázásakor 

(1451) magával vitte a gyermeket Ró-

mába, nehogy távollétében a lázadó 

osztrák és magyar rendek kezébe ke-

rüljön. Ők már többször követelték 

László király és a Szent Korona ki-

szolgáltatását. III. Frigyes császár Ró-

mából visszatérve kénytelen volt kiad-

ni Lászlót nagybátyjának, Cillei Ul-

richnak. A korona, valamint az elzálo-

gosított nyugat-magyarországi várak 

és városok azonban a kezében marad-

tak. Ezt az időszakot birtokszerző bel-

háborúk tették bizonytalanná. A két 

pártra szakadt országban I. Ulászló és 

az ellenkirály V. László uralkodott. 

Nevükben főkapitányok kormányoz-

tak. Hunyadi János kormányzósága 

alatt tovább fejlődött a rendi állam, az 

országgyűlést évente összehívták. 

Az 1458-as országgyűlés Hunyadi Má-

tyást választotta meg királynak, a párt-

ütő ellenzék pedig III. Frigyes csá-

szárt. Mindkét uralkodó igyekezett, 

zsoldos hadseregre alapozott, hatalmát 

kiterjeszteni, amely az uralkodót pénz-

szűkébe, a katonákat fosztogatásba az 

elpusztított falvak megmaradt népessé-

gét pedig nyomorba taszította. 

Mátyás király nem járt Grácban. Fri-

gyes császárral személyesen csak 

Bécsben tárgyalt. 1462 áprilisában 

Mátyás király megbízottja, Vitéz János 

váradi püspök, korábban V. László 

titkos kancellárja tartózkodott Grác-

ban. Ő vezette itt magyar részről III. 

Frigyessel a Sopron - Bécs- Bécsújhe-

lyi békeszerződés (1463) előtárgyalá-

sait. 

Mátyás stájerországi hódításaival ösz-

szefügg és külső indító oka komoly 

hadi cselekményeknek, kancellárjának 

2018. Szeptember 

 Rendezvény Információ Hely Idő Dátumok 
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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 
2  16 23  

vasárnaponként 

QuizNight 
Takács Pálma 

Mónika Lánczy 
Plan B Restaurant Bar 

Luthergasse 4 
20:00 

  3 10 17 24 

hétfőnként 

Táncház Kovács Dénes 0650 831 2624 
ECLM nagyterem 

Nikolaiplatz 4 
19:30 

  6 13 20 27 

csütörtökönként 

9. 
vasárnap 

9:00 
Kálvária plébánia 

Kalvarienbergstr. 155. 

TEMPLOMBÚCSÚ, SZENTMISE 9 ÓRAKOR 
Celebráns Német SVD László megyéspüspök úr (Nagybecskerek). 
Egésznapos program, étkezési lehetőség, ismerkedés az osztrák hívekkel. 
NINCS MAGYAR MISE Info: Prel. Molnár Ottó: 0316 682124 21 

Kálvária 
Plébánia 

16. 
vasárnap 

16:00 
Heiland templom 

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

AMEGY 

30. 
vasárnap 

10:00 
Gráci Dóm 

Burggasse 3. 

NÉPEK VASÁRNAPJA, SZENTMISE A DÓMBAN 
UTÁNA AGAPÉ A SZEMINÁRIUM UDVARÁN 
Info: Gjecajné Solymos Erzsébet: 0681 1067 9351 

Dom- 
pfarre 

Október 6-ára kirándulást szervezünk István atyához. 
Érdeklődés és jelentkezés Gjecajné- Solymos Erzsébetnél: 0681 1067 9351 

http://www.gracimagyarujsag.at
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Prof. Arányi-Aschner György (1923- 2018) 

Prof. Arányi- Aschner György zeneszerző 1923-ban szüle-

tett Budapesten. Zongoratanáránál Kadosa Pálnál zeneszer-

zést is tanult, karvezetői diplomát Ferencsik Jánosnál szer-

zett. Tanári pályája elején Székesfehérváron és Budapesten 

találjuk. 1967-ben elhagyja hazáját, Bécsben a Raimund-

Színház korrepetitora, a Prainer Konservatorium zongorata-

nára. 1969-től nyugdíjazásáig Grácban a Zeneművészeti 

Főiskolán zeneszerzést tanított, valamint a karmesterkép-

zésben és elméleti szakokban fejtett ki pedagógiai tevékeny-

séget. „Kodály és Bartók szellemi unokája” mint zeneszerző 

számtalan művéért kapott elismerést országszerte. Fáradha-

tatlan alkotóképességének gazdag terméséből nekünk auszt-

riai és gráci magyaroknak is juttatott. „Ünnepi han-

gok” (Felsőpulya, Bécs) és „Ima a kibékülésért” Grác, (56-

os emlékünnepség 1976). Kodály Zoltánról tartott előadása 

felejthetetlen marad számunkra. Nyugdíjazása után Mogers-

dorfban (Nagyfalván) vett házat és ott élt és alkotott. Május 

24-én fejezte be földi pályafutását.

Prof. Pammer György (1946-2018) 

Prof. Pammer György Magyarországon született 1946-ban. 

Otthoni zenei tanulmányait kitüntetéssel végezte a győri 

Konservatoriumban. A hatvanas években a gráci Zenemű-

vészeti akadémián, Farnády Edith mesterosztályában fejezte 

be a zongoraszakot, majd diplomát szerzett karvezetésből. 

Grácban az operaház korrepetitora és karmestere, gyakran 

adott zongorahangversenyeket külföldön is. 1970- 2010 

között a KUG-on tanított korrepetálást, kamarazene és 

énekkíséretet. Mint az egyetem színházi intézetének tanul-

mányi vezetője is elismerést aratott a kollégák és hallgatók 

sorában. Grácban bekapcsolódott a magyar kulturális életbe 

is. Az ’56-os szabadságharc 10. évfordulóján fellépet az 

emlékünnepségen, többször szerepelt az adventi és tavaszi 

diák-hangversenyeken és a Forum Hungaricum hangverse-

nyen. Május 23-án költözött el az élők sorából. 

Búcsúzunk a KUG két magyar tanárától 

Mindkét elhunytnak köszönetet mondunk, hogy életükkel elismerést szereztek Grácban a magyar névnek és többünket bará-

taikká fogadtak. Tanítványaik, tisztelőik nagy családjához csatlakozva, lélekben elkísérjük őket utolsó földi útjukon. Emlé-

küket megőrizzük. Együttérzésünk enyhítse gyászoló hozzátartozóik fájdalmát. Egy magyar barát 

Beckensloer János esztergomi érsek-

nek a szökése III. Frigyeshez. (1476) 

Beckensloer királyi kancellár a betöl-

tött salzburgi érseki székre pályázott. 

Esztergomi kincsekkel megrakodva 

kérte a pénzszűkével küszködő császár 

támogatását, amit meg is kapott. Fri-

gyes császár a szökött érsek oldalára 

állt. Mátyás király az uralkodó érsek 

Bernhard von Lohr kérésére az érsek-

ség stájerországi javait védte a császár 

és a törökök ellenében. Mátyás levél-

ben biztosította a püspököt védelmé-

ről. Erre Rohr salzburgi érsek és 

Trautmannsdorf seckau püspöke meg-

nyitották váraikat Mátyás zsoldosai 

előtt. (példa Seggauberg). A zsoldos 

seregek harcai azonban nagy pusztítást 

okoztak stájer földön, amit még fokoz-

tak a török betörései és a természeti 

csapások sáskajárás, pestis. 

«Landplagenbild a dóm oldalán» 

Trautmannsdorf halála után (1480) 

Matthias Scheit lett a seckaui püspök. 

Ő fegyverrel harcolt Mátyás király 

ellen, 1485-ben magyar fogságba ke-

rült, amelyből 1487-végén szabadulha-

tott. Ezzel szemben áll Andreas Baum-

kircher zsoldosvezér, pozsonyi ispán, 

magyar mágnás, Városszalónak urának 

esete, aki korábban Frigyes szolgálatá-

ban állva, megmentette a császár éle-

tét, de később V. László és Mátyás 

oldalára állt. 

III. Frigyes, egyre növekvő pénzügyi

problémái, (új adók, zsoldok visszatar-

tása) miatt belső harcok keletkeztek.

Baumkircher élére állt, a császár ellen

szervezett, stájer nemesi felkelésnek.

Néhány történész feltételezi, hogy Má-

tyás király beleegyezésével. Baum-

kircher, egy rövid fegyverszünetet ki-

használva 1471-ben Grácba jött tár-

gyalásra. Frigyes szabad oltalmat ígért

neki, de ennek ellenére kíséretével

együtt letartoztatta. Baumkirchert és

Greiseneggert a murgassei városkapu-

nál császári parancsra lefejezték. Fiait

Mátyás vette oltalmába, 1480-90 kö-

zött az ő oldalán harcoltak a császár 

ellen. Mátyás miatt a Lichtenstein csa-

lád néhány tagja is börtönbüntetést 

szenvedett a Schlossbergen. 

Többszöri hadüzenet után, az 1470-es 

évek végétől, a nyolcvanas évek köze-

péig, Mátyás elfoglalta a stájer tarto-

mány nagy részét. Kezébe kerültek 

Pettau, Leibnitz, Deutschlandsberg, 

Fürstenfeld, Mürzzuschlag, de Grác a 

császáré maradt. Mátyás 1485. június 

1-én bevonult Bécsbe. 1490. április 6-

án halt meg a Hofburgban, V. László

király egykori lakosztályában. Elhuny-

ta után hamarosan vége lett az itteni

tízéves magyar uralomnak.

Krónikás 

http://www.gracimagyarujsag.at
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Graz Tanzt 

A Grazi Magyar Egyesület újra mulat-

ni hívta a külföldön élő magyarokat! 

Április hetedikén került sor az idei 

első grazi magyar bulira a Zu den 3 

goldenen Kugeln vendéglő termében. 

A jó hangulatot Dj. Sipöcz Dávid biz-

tosította, mintegy száz lelkes, táncoslá-

bú, vendég számára. Ismert magyar 

slágerekre roptuk a táncot megállás 

nélkül a reggeli órákig. 

Rendezvényünket a közösségünk nagy 

örömmel fogadta, sok új arcot üdvö-

zölhettünk körünkben, voltak, akik 

Graz környékéről érkeztek, és olyanok 

is, akik száz kilómétert tettek meg, 

csak azért, hogy részt vehessenek a 

találkozón. Beszélgetéseim során ven-

dégeinkkel kiderült, hogy igény lenne 

folyamatosan hasonló találkozókat 

szervezni. 

A felkérésnek nagyon örültünk, hisz 
egyesületünknek az a célja hogy lehe-
tőleg minél többször összehozzuk a 
külföldön élő magyarokat, különböző 
rendezvények keretén belül. Az elvá-
rásoknak eleget téve, tervezzük a kö-
vetkező Grazi magyar bulit, amennyi-

ben pontos dátumot és időpontot tu-
dunk, jelezni fogjuk weboldalunkon: 
https://www.grazimagyaregyesuelet.at, 
addig is kövessetek figyelemmel itt 
hírt adunk időben rendezvényeinkről. 
Ez úton szeretném megköszönni min-

denkinek, aki eljött és áttáncolta ve-

lünk az éjszakát! 

Beate Erdei 

Gráci Magyar 

Buli 

Április 29-én ünnepelték világszerte a 
tánc napját. Idén Grác városával 
együtt a Grazi Kenderice magyar 
tánccsoport kezdeményezésére több 
gráci néptánccsport is fellépett a vá-
ros különböző terein és együtt táncol-
tak a világgal. 

A táncosok többek között a Ha-
uptplatzon, Mariahilferplatzon és a 
Färberplatzon léptek fel.  

Már kora délután fergeteges volt a 
hangulat, az eseményt a főtéren egy 
közös stájer tánccal kezdtük majd a  
fellépések után közös körtánccal zár-
tuk amelyre a Húzdrá zenekar húzta a 
talpalávalót. 

Öt órakor pedig az összes tánccso-
porttal együtt táncoltunk a Főtéren. 

http://www.gracimagyarujsag.at
https://www.grazimagyaregyesuelet.at
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GEFÖRDERT AUS MITTELN DER VOLKSGRUPPENFÖRDERUNG  

DES BUNDESKANZLERAMTES 

Gratulálunk a újszülöttekhez 
a Herzog házaspárnak, Melindának és Arnoldnak, első fiúk: Julius Heinr ich 

László és második leányuk: Valerie Marie Luisa születéséhez. Isten éltesse az 

újszülötteket, hogy boldog családi körben növekedhessenek szüleik és nővérük 

Philomena örömére. 

Konyha Zoltánnak és Csapó Editnek harmadik gyermekük, Péter  születésé-

hez. Isten áldását kérjük a családra, hogy az újszülött hosszú éveken keresztül 

érezhesse szülei és leánytestvérei szeretetét. 

MEGHÍVÓ 

2018. június 17-én, vasárnap 18:15 órakor  

Grácban a kálvária plébánia nagytermében 

(Kalvarienbergstr. 155)  

Dipl. Ing. Pattantyus Péter (Kanada)  

AZ ÉLET TITKA címmel tar t előadást, 

amelyre minden, Grác és környékén élő magyart 

szeretettel hívnak az előadó barátai, öregdiák társai. 

A belépés ingyenes. 

Kedves Olvasóink! 

A Gráci Magyar Újság szerkesztő-
sége idén is kellemes pihenést kí-
ván minden kedves olvasójának. 

Az örömteli kikapcsolódáshoz pe-
dig egy FlixBus kuponnal szeret-
nénk hozzájárulni, melyet a busz-

társaság honlapján lehet érvényesí-
teni és Európán belüli utazásra fel-

használni. 
 https://www.flixbus.hu/ 

Lapzárta: 2018. 09. 21. 

Népek Vasárnapja 

Mint ahogy tavaly is sikere-
sen rendeztük meg a különfé-
le nemzetiségek ünnepét, így 
ezévben is megismételjük. 10 
órakor szentmise a Dómban, 
ha lehet népi viseletben, utá-
na a Priesterseminar udvarán 
a nemzetiségek asztalokat te-
rítenek meg "hazai" ízekkel. 
Ezen "terülj-terülj asztalkám-

mal" vendégeljük meg az 
odalátogató színes vendégse-
reget. Örülnénk, ha minél na-
gyobb számban képviselhet-

nénk hazánkat. Legyünk 
büszke magyarok az 
"idegenek" között. 

Info: 0681 1067 9351

http://www.gracimagyarujsag.at
https://www.flixbus.hu/

