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Evangélikus gyülekezettörténeti kiállítás megnyitó 

Bővebben a 3. oldalon  

 
A kiállítás megnyitói: Csibi Krisztina, Szakály Sán-
dor és Ripka János   Bővebben a 4-6. oldalon 

’56-OS EGYETEMISTÁK SPORTÉLETE 
Szeretettel emlékszem vissza a gráci 
diákidőkre, ahol a világ minden tájáról 
tanultak az egyetemen. Milyen jó, 
hogy e távlatból nem a nehézségekre, 
hanem úgy emlékszem, hogy minden 
szép volt. De mint sport szerető, és 
ezért ezt kiemelve, felejthetetlen szá-
momra, amikor az első időben Balássy 
Géza, Pap László, Benedek Pali, Hu-
szár Karcsi, Tulacs László, Korody, 
Kótay (Fagin) Balogh, meg a többiek 
kosárlabdában sorra verték a többi 
nemzetek egyetemista csapatait. A 
hajrá magyaroktól zúgott a 
Landesturnhalle, mindenki a magyar 
forradalmároknak szurkolt. 

Magyarul lelkesedtünk a bokszoló 
ring mellett, amikor Békési (Bika), 
Csrepka, Berki, Molnár, Treplán és 
Balogh a gráci egyetemisták bajnoki 
címéért küzdött. A gráci műszaki főis-
kolán tanuló Molnár Jenő kard és tőr-
vívásban az egyetemisták bajnokságán 
sokáig első helyezéseket ért el, majd 
később a focicsapatunk kapusa volt. 
Páll Sándor egyetemista korában sok-
szor nyerte az egyetemisták szertorna 
versenyeit. Sas Jánosról, Papiról keve-
sen tudják, hogy egy gráci első osztá-
lyú vízilabdacsapat állandó tagja volt. 
Mindenkit kicsúfolt, becenevet adott, 
de úgy, hogy senki sem tudott ezért rá 
megharagudni. 

Fociban, ahol Puskásék magasra tették 
a mércét, is jók voltunk. Ittlétünk első 
idejében az egyetem melletti kismére-
tű pályán zajlott a focibajnokság. Ké-
sőbb a nagypályás bajnokságon Büki 
Jenő, Molnár Jenő Csrepka Róbert, 

Balogh László és még mások is a csa-
pat tagja voltak. A gráci egyetem nem-
zetiségek bajnokságán mindig részt 
vettünk. Egy bajnoki címért folyó 
döntőn a törökök ellen vezettünk, de 
elkerülhetetlenné vált a bunyó, mert 
köpdöstek, meg rugdaltak bennünket. 
Ők mindig többen voltak, de a bunyó-
ban is győztünk, mert a görögök mel-
lénk álltak. A verekedés az újságok-
ban is megjelent és a bíróság előtt vég-
ződött, amiből a bíró hatásos viccet 
csinált. 

Pontosan nem tudom, hogy még kik 
élnek közülünk, de nem biztos, hogy 
már késő mert a túlvilágról semmit 
sem tudunk, éppen ezért köszönetet 
szeretnék mondani több sportolónk 
nevében is „Rincsinek” Dr. Auer 
(Avar?) Arnoldnak, aki valamelyik 
messze keleti magyar tájról szárma-
zott. A gráci egyetem sport részlegé-
nek az alkalmazottja volt, ökölvívást 
tanított, de elvitt bennünket a 

Grünangerhüttébe és megtanított ben-
nünket síelni. Lakásába mindig beme-
hettünk, azt sohasem zárta be. Mindig 
kiállt mellettünk. 

Ugri Mihály nem a sport területén, 
hanem más ügyekben ugyanolyan fá-
radhatatlan szeretője és segítője a ma-
gyaroknak, mint amilyen Rincsi a 
sport területén volt. Ő még él és Isten 
éltesse is még sokáig. Ingrid feleségé-
vel és segítőtársaival, törődnek még 
most is a gráci és a volt gráci magya-
rokkal. Köszönjük Misiéknek! 

Prof. Mag. Dr. Somogyi László 

 
Megemlékezés 1848-ról—GME táncosok 

Bővebben a 2. oldalon  
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A Magyar Katolikus Közösség idei nagyböjti lelkinapjára meglehetősen későn, március 25-én virágvasárnap került sor, mi-
után a lelkinap vezetője Wolowicz Adam SVD atya csak ezen a napon tudott Grácba jönni. A lengyel származású verbita 
misszionárius, aki 12 éve él Magyarországon, meglepte a résztvevőket a kifinomult magyar beszédével. A szervező Wink-
ler Eszter meglepetésére a kevés jelentkezés ellenére a számítottnál többen vettek részt a lelkinapon. Örvendetes volt a Bo-
dó család jövetele. Adam atya Pater Pio születésének 100. és halálának ötvenedik évfordulója alkalmából a Krisztus sebeit 
hordozó - stigmatizált szent – életküzdelméről, szenvedéséről, lelki és 
szellemi képességeiről beszélt, hogy hallgatói a szentgyónásban kibé-
külve Istennel, allelujás lélekkel ünnepeljék a Feltámadtat. 

A lelkinap vezetésén kívül Adam atya végezte az ünnepi liturgiát, ve-
zette a körmenetet, mutatta be a szentmisét, még a mise után is gyón-
tatott. Köszönet Adam atyának a lelkinap megtartásáért és Eszternek 
szervezői munkáért. 

egy résztvevő  
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„KOSSUTH LAJOS AZT ÜZENTE” – 1848 EMLÉKEZETE 
2018. március 18-án, a Kálvária Plébá-
niatemplom nagytermében megrende-
zésre került az 1848-as forradalom és 
szabadságharc emlékestje, amelyet 
első alkalommal együttesen szervezett 
a Magyar Katolikus Közösség és a 
Gráci Magyar Egyesület. A szép szám-
ban megjelenő hallgatóság egy rendha-
gyó megemlékezésen vehetett részt a 
170 éves évforduló alkalmából.  

Elsőként rövid történelmi múltidézés 
során a reformkor főbb eseményeit 
foglaltuk össze, illetve a pesti forrada-
lom történéseit Petőfi Sándor naplója 
által ismerhettük meg. A költő katona 
versei közül a Katonaének, valamint a 

Székelyekhez című vers hangzott el. 
Valódi különlegességként a Duna–
Tisza közti tájbeszéd szépsége csillant 
meg a „Hírös város az aafődön Kecs-
kemét” című ritkán hallható költe-
ményben. Számos Kossuth nótát és az 
ünnepelt korszakban elterjedt, máig 
közismert műdalt a jelenlévők lelkes 
éneke idézett fel. Különleges fény-
pontja volt az estnek az Egyesület nép-
táncosainak Gömör tájegységről való 
közös tánca. A szólóban fellépő Simon 
Péter vasvári verbunkja mindenki szí-
vét megdobogtatta. Köszönet illeti 
Gjecajné-Solymos Erzsébetet, lelkiis-
meretes szervezői munkájáért és az est 

valamennyi résztvevőjét. A történelmi 
összefoglalót Antusné Megyeri Adri-
enn ismertette, a költeményeket Mau-
rer Ildikó, Kiss Szilvia és György 
Adorján idézte fel. A néptáncban Ká-
roly Dorina, Szombathelyi Kitti, 
Manuela, Kovács Dénes, György 
Adorján és Simon Péter jeleskedett.   

Töltse el szívünket a tudat, hogy évről 
évre büszke nemzetként ünnepelhetjük 
történelmünk e jeles eseményét. Őse-
ink emlékét ne csupán lelkünkben 
őrizzük, hanem méltó megemlékezés-
sel és valódi tettekkel nyújtsuk át 
örökségüket az újabb nemzedéknek. 

Antusné Megyeri Adrienn 

MAGYAR - LENGYEL BARÁTSÁG A LELKINAPON 

Baráti ismerkedés az ünnepség után 
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PROTESTÁNS GYÜLEKEZET 
Kedves Magyar Testvéreim! 

A hétköznapok és vasárnapok jól bevált ritmusát néha váratlan 
események szakíthatják meg. Lehetnek ezek Isten ajándékának 
megélt örömteli események, vagy éppen derült égből villámcsa-
pás. Keresztény hagyományunknak megfelelően úgy a jóban, 
mint a rosszban osztozkodunk. Örömünket, bánatunkat mások-
kal együtt éljük meg, közösen emlékezünk, együtt ünnepelünk. 

Ebben az évben két rendkívüli eseménynek lehetünk tanúi. 
Szombathelyen május elsején Brenner János (1931-1957) vérta-
nú káplán boldoggá avatásán vehetünk részt. Brenner János 
atyát 26 éves korában 32 késszúrással ölték meg aljas módon a 
Szentgotthárd 2. kerületi Rábakethely - Zsida határában, amikor 
éjjel, télvíz idején egy haldokló beteghez hívták. Magyart utol-
jára 2003-ban II. János-Pál pápa avatott boldoggá, Dr. Batthyá-
ny László (1870-1931) szemorvos személyében. 

A másik jeles eseményre Grácban június 24-én és 25-én befoga-
dó hazánk, Stájerország vár bennünket gazdag kulturális prog-
rammal és változatos gyerekműsorral, hogy megismerjünk egy-
házmegyénk új, jövőbe néző arculatát. Azon a vasárnapon közö-
sen, szabad ég alatt, ünnepi szentmisével adunk hálát a graz-
seckau-i egyházmegye örömmel és bánattal teli 800 éves fennál-
lásáért. Az idei úrnapi körmenet (május 31.) is ennek az egyház-
megyei jubileumi évnek jegyében áll: «Zukunft säen – Segen 
sein». 

Tekintsük a rendkívüli ünnepi eseményeket lehetőségnek, hogy 
köszönetet mondjunk mindazért, amivel a jó Isten oly gazdagon 
megáldott minket. 

Molnár Ottó, plébános 

magyar lelkész 

BRENNER JÁNOS BOLDOGGÁ AVATÁSA 
9:00 Lelki ráhangolódás 

11:00 Boldoggá avatási Szentmise 

14:00 Tanúságtételek, színdarab részletek 
Brenner János életéről, színes programok gye-
rekek, fiatalok és felnőttek számára 

19:00 Vesperás, Szentgotthárd-Zsida Emlék-
kápolna 

Részletes információ: www.brennerjanos.hu 

"Csak még egy szót..." 

Különleges alkalmat ünnepelhetett az Ausztriai Magyar 
Evangélikus Gyülekezet böjt 5. vasárnapján, március 18
-án. Amellett, hogy a gyülekezet egykori lelkészei, Dr. 
Solymár Mónika és Mag. D. Fónyad Pál lelkészek szol-
gáltak az istentiszteleten. A 2004-ben jogi értelemben is 
gyülekezeti státuszt kapott közösség előtörténetét 4 pla-
kát mutatja be a kiállítás keretében, melynek ötletgazdá-
ja és létrehozója MMag. Juhász Réka és Mag. D. 
Fónyad Pál, aki beszédében elmondta: a reformáció 
öröksége, hogy anyanyelven ünnepelhetjük istentisztele-
teket, illetve egy brazil kollégáját idézte: "Álmodni és 
imádkozni csak anyanyelven lehet." A 4 plakát 1957-ig 
dolgozza fel a történetet, majd az utána következő idők-
ről, a 2004-től napjainkig tartó, már gyülekezetként élő 
közösség történetét MA Szeitl-Eibinger Zita, a gyüleke-
zet tavaly októberben beiktatott lektora dolgozta fel több 
személyes beszélgetés és kutatás segítségével, kiegészít-
ve az eddigi anyagot egy 5. plakáttal. Bemutatójában 
elmondta, hogy a plakát szövege szigetet és hidat egy-
szerre formál, mutatva ezzel a gyülekezet kettős szere-
pét: kis sziget a magyar nyelvű közösségnek, híd pedig 
az ausztriai és más anyanyelvű gyülekezetek felé, amely 
összeköt. A kiállítás vidám hangulatú megnyitóján - me-
lyen többek "csak még egy szót" kívántak szólni - a gyü-
lekezet nagy örömére részt vett Mag. Hermann Miklas 
szuperintendens, Mag. Heinz Schubert felügyelő és 
Mag. Molnár András kerületi képviselő is. A kiállítás 
május 13-ig megtekinthető a Heilandskirche nyitvatartá-
si idejében a gyülekezeti terem előterében. A történet 
pedig magyar és német nyelven egyaránt olvasható a 
plakátokon. 

Németh Kitti 

2018. május 1. 

Szombathely, 

a Székesegyház előtti tér 

Május 31-én szeretettel hívjuk a ma-
gyar híveket 9 órakor szentmisére a 
dómba, a körmenetre, a befejező ájta-
tosságra, szentségimádásra a főtérre. 
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 Gyermekklub GME: Gráci Magyar Egyesület, AMEGY: Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet 

További rendezvényeink áprilisban 

MAGYAROK A SZOVJETUNIÓ TÁBORAIBAN 1944-1956 
Március 3-án, szombaton több gráci 
magyar egyesület, a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt., a Magyarság Háza, 
valamint az Ausztriai Magyar Egyesü-
letek és Szervezetek Központi Szövet-
sége összefogásának eredményeként a 
Grazi Magyar Katolikus Közösségnek 
otthont adó plébánián nyitották meg a 
2015-ben, a Szovjetunióba hurcolt po-
litikai foglyok és kényszermunkások 
emlékévében létrejött kiállítást. 

A kiállításmegnyitó kezdetén Molnár 
Ottó prelátus, a Grác-kálváriahegyi 
Szent Kereszt-templom plébánosa üd-
vözölte a megjelenteket, majd átadta a 
szót Kovács Dénesnek, a Magyar 
Egyetemisták és Öregdiákok Klubja 
elnökének, aki felvezető szavaiban 
köszönetét fejezte ki mindazoknak, 
akik a kiállítás létrejöttében segítettek. 
Külön köszönetét fejezte ki Wurst Er-
zsébetnek, az Ausztriai Magyarok 

Gazdasági Érdekközössége elnökének, 
akinek indítványozására kerülhetett a 
kiállítás Felsőpulyáról Grácba. 

Kovács Dénes után Molnár András, a 
Grazi Magyar Egyesület elnöke üdvö-
zölte az érdeklődőket, és köszöntötte a 
Magyarországról érkező Csibi Kriszti-
nát, a Magyarság Háza igazgatóját, 
valamint Szakály Sándort, a Veritas 
Történetkutató Intézet főigazgatóját. 

Csibi Krisztina a Magyarság Háza, 
illetve a Miniszterelnökség Nemzetpo-
litikai Államtitkársága nevében kö-
szöntötte az egybegyűlteket, majd 
megnyitó beszédében hangsúlyozta: a 
Magyarság Háza Potápi Árpád János 
nemzetpolitikáért felelős államtitkár 
kérésére csatlakozott a Szovjetunióba 
hurcolt politikai foglyok emlékévéhez 
2015-ben, amely 2017. február 25-én, 
a kommunizmus áldozatainak emlék-

napján ugyan véget ért, de az alkalom-
ból létrehozott kiállítás tovább él. Eb-
ben nagy szerepe van azoknak, fejtette 
ki a Magyarság Háza igazgatója, akik 
a diaszpórában élő magyar közössége-
ket támogatják, munkájukkal segítik és 
éltetik azokat. Csibi Krisztina röviden 
bemutatta a Magyarság Háza küldeté-
sét, kiemelve azokat a programokat, 
színházi előadásokat, amelyek a diasz-
póra és a szórvány magyarság számára 
jelentenek kapcsolódási lehetőséget az 
anyaországgal. 

Szakály Sándor történész a kiállítást 
bemutatva elmondta: a rollup-okon 
megtekinthető anyag egy olyan szele-
tét ismerteti a magyar történelemnek, 
amely sokáig, négy-öt évtizedig fele-
désbe merült, hiszen a Gulágon történ-
tekről nem szabadott beszélni. Szakály 
Sándor felelevenítette azoknak a mun-
katábort megjárt magyaroknak az em-

  Rendezvény Információ Hely Idő Dátumok 

Á
p

rilis 

Magyar Gyermekklub 
Károly Dorka 

Zsuzsanna Napsugár Tóth, M.A. 
Salvator plébánia 

Robert- Stolz-Gasse 3.  
16:00 

  4  11 18  25 

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 
1 8 15 22 29 

vasárnaponként 

QuizNight 
Takács Pálma 

Mónika Lánczy 
Plan B Restaurant Bar 

Luthergasse 4 
20:00 

 9 16 23 30 

hétfőnként 

Táncház Kovács Dénes (GME) 0650 831 2624 
ECLM nagyterem 

Nikolaiplatz 4 
19:30 

  5 12 19 26 

csütörtökönként 

1. 
vasárnap 

17:00 
Kálvária templom 

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

MKK 

9. 
hétfő 

18:00 
Gösser Bräu 

Neutorgasse 48 
KEREKASZTAL TÁRSALGÁS 
Info: Bernovics Gyula: 0664 4835 912 

MEÖK 

15. 
vasárnap 

16:00 
Heiland templom 

Kaiser Josef-Platz 9. 
Istentisztelet úrvacsora osztással a KÖZEL együttes szolgálatával. Igét hírdet: Né-
meth Kitti, utána agapé. Info: Németh Kitti: 0650 5877 712 

AMEGy 

20. 
péntek 

20:00 
ECLM nagyterem 

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

MEÖK 

21. 
szombat 

9:00 -  
16:00 

Nikolaiplatz 4. vagy 
Dreihackengasse 32 

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

PRIV 

21. 
szombat 

16:00 
Kálvária plébánia 

Kalvarienbergstr. 155. 
„Tilinkás – Tavaszidézö“ gyerek és felnőtt táncház a Huzdrá együttessel 
Info: Mag. Kovács Dénes 0650 831 2624 

MEÖK 

21. 
szombat 

18:00 
Kálvária plébánia 

Kalvarienbergstr. 155. 
MAGYAR TÁNCHÁZ - Moldovai csángó és csíki körtáncok 
Info: Mag. Kovács Dénes 0650 831 2624 

MEÖK 
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lékét is, akiknek későbbi visszaemlé-
kezéseiből képet kaphatunk a tábori 
életről, így elhangzott Rózsás János és 
Keményfi Béla neve. Rózsás János a 
Gulágot bemutató kötetében, a Gulág 
lexikonban igyekezett összegyűjteni az 
internáltak névsorát, amely háromszáz 
főt tartalmaz. Szakály Sándor ennek 
kapcsán hangsúlyozta: Rózsás János 
lehetőségei korlátozottak voltak, hi-
szen annak ellenére, hogy pontos ada-
tokat a mai napig nem lehet tudni azok 
számáról, akiket Magyarországról és a 
magyar lakta területekről, így Kárpát-
aljáról, Erdélyből, Felvidékről, Délvi-
dékről elhurcoltak, mégis a kutatók 
megközelítőleg 600-800 ezer főre te-
szik a GUPVI-ra, a hadifogoly- és in-
ternálótáborokba, valamint a GULÁG-
ra, a Lágerek Főparancsnoksága által 

felügyelt táborokba került magyarok 
számát. 

A hadifoglyokkal kapcsolatban Sza-
kály Sándor az alábbi kérdést tette fel: 
Vajon hadifogolynak tekinthetők azok 
a Magyarországról elhurcolt százez-
rek, akiket malenkij robotra küldtek 
el? Azok a civilek, akiket Budapest 
ostroma után gyűjtöttek egybe, és szál-
lítottak el a Szovjetunió különböző 
táboraiba? 

A történész emlékeztetett: 1945 után a 
német lakosságot ún. jóvátételi mun-
kára kötelezték, amelynek köszönhető-
en azonban sokakat nevük alapján ej-
tettek fogságba. Felhívta a hallgatóság 
figyelmét a kiállításon látható levelek-
re, amelyeket papír fecnikre írva, a 
marhavagonokból szélnek eresztve 

„küldtek el” a foglyul ejtettek család-
jaiknak. S ezek a levelek eljutottak a 
címzetteknek – emelte ki Szakály Sán-
dor. Majd azokról a fiatalon, 14-18 
évesen elítélt fiúkról és lányokról 
szólt, akik a Gulágon töltött, eseten-
ként több, mint 10 év után tértek visz-
sza otthonukba. Említette Keményfi 
Bélát, akit szökése után egy őt ért lö-
vést követően, gerinctől lefelé megbé-
nulva vittek el a Gulágra. S azokról is 
megemlékezett beszédében, akik haza-
térve száműzöttek lettek. Köztük meg-
emlékezett Galgóczy Árpád műfordí-
tóról, akit szabadulva a Szovjetunió-
ból, a Szovjetunióba száműztek Ma-
gyarországról, s aki az orosz kultúra 
szerelmese lett. Szakály Sándor el-
mondta: a kiállításon a legkülönbö-
zőbb emberi sorsok elevenedhetnek 

1. 
kedd 

11:00 
11:00 - Szombathely 

19:00 - Szentgotthárd 
Brenner János boldoggá avatása a székesegyház előtt,  
Vesperás az emlékkápolnánál. Információ a 3. oldalon 

MKK 

5. 
szombat 

7:30 Ostbahnhof / Grác 
Autóbuszkirándulás Sopronba Info és jelentkezés: Gjecajné Solymos Erzsébet: 
0681 1067 9351 és Winkler Eszter: 0650 6913 220 

MKK 

7. 
hétfő 

18:00 
Gösser Bräu 

Neutorgasse 48 
KEREKASZTAL TÁRSALGÁS 
Info: Bernovics Gyula: 0664 4835 912 

MEÖK 

13. 
vasárnap 

16:00 
Heiland templom 

Kaiser Josef-Platz 9. 

PROTESTÁNS ISTENTISZTELET úrvacsorával, gyermek istentisztelet, utána agapé 
Info: Németh Kitti: 0650 5877 712 

AMEGy 

19. 
szombat 

9:00 -  
16:00 

Nikolaiplatz 4. vagy 
Dreihackengasse 32 

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

PRIV 

20. 
vasárnap 

17:00 
Kálvária templom 

Kalvarienbergstr. 155. 
PÜNKÖSDVASÁRNAP, ÜNNEPI SZENTMISE utána agapé 
Info: Prel.Molnár Ottó 0316 682 124 21 

MKK 

25. 
péntek 

20:00 
ECLM nagyterem 

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

MEÖK 

31. 
csütörtök 

9:00 
Szent Egyed Dóm 
Graz Burggasse 3 

A 800 évét ünneplő Graz-Sackau-i egyházmegye ÚRNAPI jubileumi szertartása 
Info a MKK hireinél a 3.oldalon Diözese 

 Rendezvény Információ Hely Idő Dátumok 

M
áju

s 

Magyar Gyermekklub 
Károly Dorka 

Zsuzsanna Napsugár Tóth, M.A. 
Salvator plébánia 

Robert- Stolz-Gasse 3.  
16:00 

2 9 16 23 30 

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 
6 13 20 27   

vasárnaponként 

QuizNight 
Takács Pálma 

Mónika Lánczy 
Plan B Restaurant Bar 

Luthergasse 4 
20:00 

  7 14  28 

hétfőnként 

Táncház Kovács Dénes (GME) 0650 831 2624 
ECLM nagyterem 

Nikolaiplatz 4 
19:30 

3  17 24  

csütörtökönként 

http://www.gracimagyarujsag.at
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ZENÉS BABA-MAMA KLUB GRAZBAN 

Április 21-én „Tilinkás – Tavaszidéző“ gyerek és felnőtt táncház a Huzdrá együttessel! 

16.00 órától gyerekprogram és táncház. 

A már megszokott Huzdrá stílusban egy mesés vidám világba visszük a gyerekeket. A zenészek, a gyerekek (és természete-
sen a felnőttek is) egy mese szereplői „síppal, dobbal, nádi hegedűvel“ üdvözlik a megújuló természetet. 

18.00 órától felnőtt táncház. Moldvai csángó és csíki körtáncokat fogunk tanulni Kovács Dénes vezetésével. 

Helyszín: Kálvária plébánia nagyterme, Graz, Kalvarienbergstr.155. 

Mindenkit szeretettel várunk! A belépés ingyenes. Adományokat hálásan fogadunk! 

   Info: Kovács Dénes 0650 8312624 

Áprilistól zenés-mondókás baba-
mama klub indul Grazban, melyre 
minden kedves anyukát, apukát és ba-
bát szeretettel invitálunk.  

A foglalkozások a zene köré épülnek. 
A foglalkozás első felében mondóká-
kat, ölbeli játékokat, mozgással kísért 
gyermekdalokat fogunk közösen elját-
szani, énekelni, majd ismert magyar 
népdalokat, gyermekeknek szánt dalo-
kat éneklünk gitárkísérettel. A foglal-
kozások elsősorban 0-3 éves gyere-
keknek szólnának, de szívesen látunk 
idősebb gyerekeket is. A foglalkozáso-
kon számítunk a szülők aktív részvéte-
lére, hiszen az a célunk, hogy a szülők 
minél több dalt, mondókát megtanulja-
nak, melyeket otthon is szívesen éne-
kelnek majd a kicsiknek. A szülőkkel 
való közös zenélés nagyon jó hatással 
van a gyermekek fejlődésére, emellett 

a szülő-gyermek kapcsolat mélyül, és 
az együttjátszás öröme nagyon nagy 
élményt nyújt a gyermekeknek. Fontos 
kiemelni, hogy a foglalkozásokon 
semmi sem kötelező. A gyermek ak-
kor vesz részt a közös játékban, ami-
kor csak akar. Csak körülvesszük őket 
zenei ingerekkel, „feladatuk” nincs. 
Szeretnénk, hogy a foglalkozások ol-
dott, szeretetteli légkörben teljenek, a 
gyermekek igényeihez igazodva. Sze-
retettel várjuk tehát elsősorban a né-
hány hónapos babáktól kezdve a 3 
éves korú kisgyermeket, de a nagyobb 
tesókat is és minden olyan anyukát, 
apukát, nagyszülőt, aki szívesen éne-
kel, játszik együtt a kicsikkel. 

Gyakorlati információk: 

A foglalkozások kéthetente lesznek 
szerdánként. 

Gyülekező 16:00.  
Kezdés: 16:15. Befejezés: 17:00. 

Helyszín: 8010 Graz,  
Robert Stolz Gasse 3.  

Részvételi díj foglalkozásonként: 3 €. 
Terembérlet: 2,5€ 

Foglalkozásvezető: Gyökös Bori, 
Óvodapedagógus, tel: +36303203317 
email: gyokosbori224@gmail.com 

Adminisztrátor: Kiss Anita 
tel: +436645978892 

Ha bármi kérdésük lenne, hívjanak 
minket vagy írjanak nekünk nyugod-
tan, vagy keressék fel a facebook cso-
portunkat: Grazi zenés-mondókás baba
-mama klub 

Gyökös Boglárka és Kiss Anita 

meg, láthatunk katonákat és egyházi 
embereket, köztük Oloffson Placid 
bencés szerzetest is. 

Szakály Sándor a későbbiekben el-
mondta: a kutatók, akik évtizedek óta 
foglalkoznak a Gulág történetével, 
Bank Barbara, Bognár Zalán, Stark 
Tamás és Zinner Tibor, a mai napig 
sem tudják, hogy pontosan hány em-
bert vittek el a Szovjetunióba. Mégis 
egy dolgot sikerült elérni – hangsú-
lyozta az előadó: az elhurcoltak emlé-
két megőrizni. A Veritas Történetkuta-

tó Intézet éppen erre törekszik a most 
megnyílt kiállítással, és, amint Szakály 
Sándor rámutatott, nemcsak a magyar-
ság, hanem mások figyelmét is szeret-
ték volna felhívni a magyar történelem 
és Európa e tragikus epizódjára. A ki-
állítás angol, német, szlovák, ukrán és 
lengyel nyelvű változata már több eu-
rópai nagyvárost bejárt, eljutott a 
Kárpát-medencei magyar közösségek-
hez, de az Egyesült Államokba is. 

Szakály Sándor végezetül elmondta: 
„Az a nemzet, amely nem fordít fi-

gyelmet múltjára, nem gondoskodik 
halottairól, annak nincs jövője. Ha 
odafigyel a múltjára, a hibákból tanul-
va tisztességes jövőt építhet.” 

A megnyitón közreműködött Ripka 
János, a Bécsi Zene- és előadó-
művészeti Egyetem hallgatója, aki 
Bach D-moll csellószvitjének 
Courante tételét játszotta. 

Várkonyi Borbála 

http://www.gracimagyarujsag.at
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GYERMEKTÁNC 

A GYERMEKKLUB HÍREI 
Az elmúlt időszakban nem adtunk hírt 
a magyar gyerekprogramokról, holott 
sok minden történt ebben a tanévben 
és további érdekes dolgok várnak a 
gyerekekre. Folytatódott a mondókás 

csoport szerda délutánonként. Kö-
szönet Tasnádi-Kohut Adélnak, hogy 
idáig elvállalta a szervezési feladato-
kat. Adél, Magyarországra költözése-
tekhez a legjobbakat kívánjuk és min-
dig szívesen gondolunk a Leventével 
és Áronkával eltöltött szép pillanatok-
ra! A nagy hír a babacsoport életében, 
hogy kéthetente Gyökös Bori zenés 

foglalkozást tar t a kicsiknek. 

Fantasztikus dolog, hogy Károlyi Dor-
ka és Tóth Zsuzsanna Napsugár bein-

dították a néptánc foglalkozásokat az 

óvodás és a kisiskolás korosztály 

számára. Köszönet lelkesedésükér t 
és hogy akkora szeretettel foglalkoz-
nak a gyerekeinkkel! Karácsony előtt 
nagyon szép délutánt szerveztek ne-
künk és minden gyereknek karácsonyi 
ajándékkal kedveskedtek. Sajnos a 
második félévben nem jelentkezett 
elég kisiskolás ahhoz, hogy az ő cso-
portjuk is beinduljon! A lelkes gyere-
kek lelkes szülei remélik, hogy lesz 
újra iskoláscsoport is, várjuk továbbra 
is az érdeklődő táncos lábú fiúkat és 
lányokat! 

Komon Erika 

Bizony, elindult a következő, ta-
vaszi szemeszter is. Mesébe illő 
jelenet volt, ahogyan a tündéri, 
többnyire 3 év körüli gyerekek 
beballagtak az ajtón. Leültettük 
őket, kérdeztük a nevüket, ők pe-
dig bátran bemutatkoztak. Meg-
kérdeztük, tudják-e, hogy itt mi 
fog történni, erre ők egyszerre ki-
áltották: Táncolunk! :-) Végigkö-
vették az egész óra menetét, és 
ügyesek voltak. Érezhető a gyere-
keken az a gondoskodó kisgyer-
mekkori törődés, amit az anyukák 
és apukák szeretettel hagyomá-
nyoznak származásuk gyermek-
kultúrájából. A heti rendszeres-
ségű foglalkozásokon ezekre az 
alapokra építkezünk, és az együtt 
táncolás, mesélés, mondókázás 
élményével tovább bővítjük a tu-
dásukat. Ezáltal sokkal többet adunk, 
mint amit a játszótér tud. Tananyagun-
kat az egész Kárpát-medence népi já-
ték és gyermekeknek való néptánc kin-
cséből állítjuk össze. 

 

Meghálálják, és szorgosan tanulják a 
ritmusokat, énekeket. Az egész tan-
órán át gondolkodnak, és figyelnek. 
Ezekkel a gyerekekkel is öröm foglal-
kozni, hiszen nagyon okosak. Minden 
találós kérdésre megfelelnek. Az első 
foglalkozásaink a tavasz köré épültek. 

Megbeszéltük a tojásból kikelő 
kiscsibék történetét, gondolkod-
tunk az elvetett magokról, énekel-
tük, hogy a "tavaszi szél vizet 
áraszt". Együtt táncoltunk a széllel 
is, sőt, a kisállatok hangjait is utá-
noztuk dobogással, tapsolással... 

Károly Dorina és Tóth Zsuzsanna 
Napsugár MA vezetésével 2018. 
március 14-től tehát 16 alkalmon 
keresztül szerdánként 16 órakor 
várjuk a gyerekcsoport tagjait. Az 
óvodás korú érdeklődők továbbra 
is betekinthetnek vagy csatlakoz-
hatnak hozzánk. Helyszín a Robert
-Stolz-Gasse 3. plébánia nagyter-
me. 

Az iskoláskorú gyermekek számá-
ra is szervezünk táncalkalmakat 
Grazban.  
 

Felvehetik velünk a kapcsolatot az  
egszin.jatekmuhely@gmail.com email 
címen, vagy a facebookon a Grazi 
Gyermektánccsoport oldalon fogadjuk 
a kéréseket és kérdéseket. 
 

Napsugár és Károly Dorina 

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

DES BUNDESKANZLERAMTES 

Am Brunnen vor dem Tore 

Válogatás Schubert  
legszebb dalaiból: 

Der Lindenbaum, Heidenröslein, 
Erlkönig, Die Forelle 

Előadók: 

Szécsi István - bariton 

Georgi Mladenov - zongora 

Május 14, Hétfő 
19:30 

Musiksalon Erfurt, 
Graz, Herrengasse 3  

2018. június 10-én, vasárnap 14.30 órakor  

Grácban a kálvária plébánián (Kalvarienbergstr. 155)  
Dipl. Ing. Pattantyus Péter (Kanada)  

tart ingyenes előadást 
AZ ÉLET TITKA címmel, 

amelyre minden, grác és környékén élő magyart szeretettel 
hívnak az előadó barátai, öregdiák társai.   

Előadása első részében az ember testi és szellemi működésének megértését mu-
tatja be a modern fizika, humán-biológia és pszichológia kutatásaira támaszkod-
va.  

A második részben a gyakorlati lehetőségeket tárgyalja, amelyek segítségével 
fenn tudjuk tartani testi/lelki egyensúlyunkat, vissza tudjuk állítani egészségün-
ket. Rámutat arra, hogyan lehetséges, saját magunkra támaszkodva, kézbe venni 
életünk irányítását. 

Az előadóról: ´56 után menekült Ausztriába. 1959-1964 között a Diákszövetség 
vezetőségi tagja, 1961-ben elnöke. Grácban a Műszaki Főiskolán gépészmérnöki 
diplomát szerzett. Előbb Ausztriában, majd Franciaországban dolgozott. 1968- 
óta él Kanadában, ahol a kanadai atomerőművek építésén dolgozott, mint a ter-
vező osztály vezetője. 2003-tól nyugdíjas. 

50 éves korában a felhalmozódó családi és munkahelyi problémák megtámadták 
egészségét. A komoly egészségügyi, orvosilag nem kezelhető szimptómák miatt, 
a természetes gyógymód és egyéni diéta útján lett egészséges. Elvégezte a négy-
négy éves természetgyógyászati és homeopátiai iskolát. Megismerkedett az ener-
giára alapuló gyógyító módszerekkel keresve az egyéniségének leginkább meg-
felelő rezonanciát. 

Info. Ugri 0316 68 35 08 

Meghívó soproni kirándulásra! 

 
Mint már hirdettük, a tavalyi sikeres 
keszthelyi kirándulásunk folytatása-

ként az idén  
 

SOPRONBA MEGYÜNK.  

Május 5-én, szombaton  

indulás az Ostbahnhoftól 7:30-kor, 

érkezés ugyanott kb. 19 órakor. 
 

 Idegenvezetést német 
nyelven is biztosítunk.  

Még elfogadunk jelentkezéseket,  
jelentkezési díj 30€. 

  
Várjuk az új útitársakat is. 
Információ és jelentkezés: 

Gjecajné-Solymos Erzsébet:  
0681 1067 9351 és  

Winkler Eszter: 
0650 6913 220 

Gratulálunk Mag. Verena és Mag.Heinrich Bergernek leányuk Antónia 
Juliane születéséhez. Isten éltesse sokáig szülei és nagyszülei örömére. 

http://www.gracimagyarujsag.at

