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A Grazi Magyar Egyesület Európa 

egyik legrégibb aktívan működő egye-

sülete. Óriási az érdeklődés az 1888 

óta minden évben megszervezett bál 

iránt, ezért sajnos előfordul, hogy nem 

tudunk mindenkinek ülőhelyet biztosí-

tani az est folyamán, ezúton is szíves 

megértésüket kérjük. 

Idén január 11-én 132-dik alkalommal 

mulattunk együtt a Brauhaus Pun-

tigam nagy termében, mintegy hatszáz 

vendég társaságában, a jó hangulatot 

ismét a Szombathelyi Spektrum Zene-

kar biztosította. 

Örömmel tölt el látni, hogy évről-évre 

új vendégeket üdvözölhetek közössé-

günk körében, bálunk egyfajta találko-

zó ponttá vált nem csak a magyarok, 

hanem az osztrákok számára is, 

ugyanis egyre több osztrák vendég 

látogat el rendezvényünkre. 

Az ünnepséget a Grazi Magyar Egye-

sület Kenderice néptánccsoportja vala-

mint a Linzi Nefelejts néptánccsoport 

nyitotta meg, székelyföldi koreográfi-

ával óriási hangulatot teremtettek a 

színpadon. 

Mint minden évben, úgy idén is dísz-

vendégként üdvözölhettük Mag. Rudi 

Roth tiszteletbeli konzult, akinek ez-

úton is köszönjük, hogy támogatja 

egyesületünk munkáját, továbbá Pécs-

ről érkezett Graz testvérvárosának al-

polgármestere Bognár Szilvia. 

Díszvendégeink sorát bővítette Ernest 

Schwindsackel tartományi képviselő, 

Harry Bogner Graz városának községi 

tanácsosa, Helmut Scheuch Puntigam 

kerületi vezetője, Erwin Schmuck a 

Spar koncern felügyelő bizottságának 

képviselője. 

Nem utolsósorban szeretnénk hálás 

köszönetünket kifejezni szponzoraink-

nak, munkánk támogatásához: Jasmin 

Thaimassage szalon Szentgotthrd, 

Spar Magyarország Kft, Handels Haus 

Lászlóvári-Thoma, Franciska Kogler 

könyvelő, Vető-Szabó Tímea ügyinté-

ző, Olive-Oliva by Barbara Schwarz 

natúrkozmetikum, Nóra Bendéné 

Lampé cukrász, Tank Roth, St. Leon-

hard kerületi vezető Molnár Andreas. 

Jövőre is mulatni hívjuk a magyar kö-

zösséget 133-dik alkalommal, rendez-

vényünk a Brauhaus Puntigam nagy-

termében lesz megtartva, január 16-án. 

Információt rendezvényeinkkel kap-

csolatosan Facebookon, vagy honla-

punkon Grazi Magyar Egyesület, ol-

vashatnak. Minden kedves segítő kéz-

nek hálásan köszönjük a közreműkö-

dést évi bálunk megszervezésében. 

Beate Erdei 

Nagy sikert aratott az idei bál 

 
Ökumenikus istentisztelet a Kálvária templomban 

Bővebben a 3. oldalon 

 
Ökumenikus agapé a Kálvária plébánián 

Bővebben a 3. oldalon  

 
Karácsonyvárás Grácban 

Bővebben a 7. oldalon  

http://www.gracimagyarujsag.at
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A Dávid önkéntes, négy éve végzett 

szerkesztői tevékenysége nélkül nem 

tudnánk a Gráci Magyar Újság ezen 

kiadását sem írott formában, sem in-

terneten keresztül olvasni. Az újsá-

gunk főszerkesztője olyan örvendetes 

családi esemény előtt áll, amely miatt 

Grácot - ha nem is örökre - el kell 

hagynia. Legfőbb ideje ezért, hogy őt 

is bemutassuk Arcképcsarnok soroza-

tunkban és megköszönjük a kiváló 

munkáját. 

Hol vannak a gyökereid Magyaror-

szágon, milyen családból származol? 

Szolnokon születtem 1988. május 2-

án. Szüleim is erről a környékről szár-

maznak. Anyukám már nyugdíjas, 

programozó matematikusként dolgo-

zott. Apukám is programozó ma-

tematikus, önálló vállalkozó, je-

lenleg numizmatikával foglalko-

zik. Összesen négy testvérem 

van. A húgom révén pedig két kis 

ikernek lehetek a nagybácsija 

októbertől. A családdal igyek-

szem szoros kapcsolatot ápolni, 

így külföldről is. 

Hol jártál iskolába, hol végez-

ted egyetemi tanulmányaidat? 

Általános iskolába Szolnokon 

jártam, majd a Pálfy János Mű-

szeripari és Vegyipari Szakkö-

zépiskola informatikai szakán 

végeztem a középiskolai tanulmá-

nyaimat. A négy éves alapképzés 

és érettségi vizsga után még egy 

évig ebben az iskolában tanultam 

tovább annak érdekében, hogy szak-

mát szerezzek arra az esetre, ha az 

egyetemet nem sikerülne elvégeznem. 

Ezt követően a Debreceni Tudomány-

egyetemre jelentkeztem programterve-

ző informatikus szakra, ahova azonnal 

felvételt is nyertem. Az egyetemi éve-

ket nagyon élveztem, csak az első év 

volt valamivel nehezebb. Ezt követte a 

mesterképzés, ahol én komputergrafi-

kára és        képfeldolgozásra szako-

sodtam. A mesterképzés első évét 

Debrecenben, a másodikat pedig Bécs-

ben a Technische Universität-en vé-

geztem Erasmus ösztöndíj keretében. 

Mivel az én otthoni szakomnak megfe-

lelő tematikájú tárgyakat csak ezen az 

egyetemen oktatták, gyorsan meg kel-

lett tanulnom alapszinten németül, ám 

szerencsére a tárgyak nagy része angol 

nyelven is elérhető volt. A kiutazás 

miatt a diplomamunkámat már a kül-

földi év kezdetére megírtam. Nagyon 

élveztem, mert számomra érdekes té-

mában volt lehetőségem kutatni, még-

pedig azt, hogy hogyan lehet pl. szá-

mítógépet vezérelni az emberi kéz-

mozdulatok felismerésével, azaz érin-

tés és beszéd nélkül. Az ehhez alkal-

mazott készülék egy már akkoriban 

hétköznapinak számító Kinect szenzor 

volt. 

Hogyan alakult az életed az egyetem 

elvégzése után? 

Én már gyerekkoromban is - Petőfivel 

ellentétben - unalmasnak találtam az 

Alföldet, mindig hegyvidéken szeret-

tem volna élni. Ausztriában nagyon 

megszerettem a magas hegyeket, sokat 

túráztam már egyetemistaként is. Má-

sik döntő tényező abban, hogy Auszt-

riában maradtam az volt, hogy itt az 

emberek pozitívabb életszemlélettel 

tekintenek a világra, több jóindulatot, 

udvariasságot tapasztaltam. 2013-ban 

az akkori barátnőm elnyert egy ösztön-

díjat Grácba és így ismertem meg én is 

a várost először. Majd ugyanabban az 

évben végül Németországban a Tech-

nische Universität Dresden egyetemen 

egy kutatócsoport munkájába kapcso-

lódtam be. Aztán megkeresett az egyik 

gráci kutatóintézet és mivel amúgy is 

szerettem volna visszajönni Grácba, 

2014 augusztusában elfogadtam az 

ajánlatukat és a Research Center Phar-

maceutical Engineering intézetben 

kezdtem el dolgozni. A feladatom egy 

részecske szimulátor eredményeinek a 

feldolgozására és vizualizációjára al-

kalmas szoftver kifejlesztése volt. Ez 

egy egyetemen kívüli kutatóintézet, 

ahol számomra egy opció volt, hogy a 

munkámból doktori disszertációt írha-

tok. Sajnos azonban a témavezetőm-

nek idő előtt el kellett hagyni az 

intézetet. 

Szerencsére kötetlen munkaidő-

ben dolgoztam, így lehetőségem 

nyílt arra is, hogy a gráci egyete-

men pszichológia előadásokat 

hallgassak, amit rendkívül érde-

kesnek találtam. Továbbá aktívan 

be tudtam kapcsolódni az itteni 

diákéletbe is, mely lehetővé tette, 

hogy megismerkedjem nem csak 

az osztrák, hanem számos más 

nemzetiség fiataljainak nézeteivel 

és kultúrájával. Így találkoztam 

olasz menyasszonyommal, Arian-

nával, aki akkor Erasmus ösztön-

díjas volt az itteni egyetemen. Ő 

nemrég elhatározta, hogy doktori 

disszertációt szeretne írni szocio-

lógiából. A témája nagyon aktuális: 

hogyan befolyásolja az iskoláskorú 

bevándorló gyermekeket a környezet 

Ausztriában és Olaszországban, vala-

mint milyen befolyással lehetnek ők az 

iskolakörnyezetükre. Nemrég Milánó-

ban kapott ösztöndíjat a kutatáshoz, 

így egy évet ott kell töltenie, majd a 

tervek szerint a kutatás második felét 

Bécsben végzi. 

folytatás a 4. oldalon 

Almási Dávid 

http://www.gracimagyarujsag.at
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Protestáns 

gyülekezet 

 

Következő  

istentiszteleteink  

mindig 16 órai kezdettel  

a gráci  

Heilandskirchében: 

 

 

Február 9 

Március 15 

Április 26 

Május 17 

Katolikus közösség 

„Nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk“ (ApCsel 28,2) 

A Krisztus-hívők minden év januárjában az ökumenikus imahét alkalmából  

az egész világon közös istentiszteletre gyűlnek össze. 

2020. január 19-én vasárnap délután a gráci Kálváriahegyi templomban, a Grácban élő katolikus és 

protestáns hívők ünnepeltek együtt. Az ökumenikus istentiszteletet az idei házigazda, a magyar katolikus közösség lelkésze 

Molnár Ottó, valamint az Ausztria Magyar Evangélikus Gyülekezet lelkésze Wagner Szilárd és Szeitl Zita lektor vezették. 

Az idei imahét forrásanyagát a máltai keresztények állították össze. Pál apostol hajójával Kr. u. 60-ban ért Málta partjaira. 

Erről a mozgalmas és viszontagságos tengeri utazásról az Apostolok Cselekedetei utólsó két fejezetében olvashatunk. Az 

idei imahét és egyben a prédikáció mottója e könyv verse „Nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk“ (ApCsel 

28,2) volt, mely arra a vendégszeretetre összpontosít, amelyet anno a máltai szigetlakók a hajótörést szenvedők iránt nem 

mindennapi módon tanúsítottak. 

E bibliai történet méltán párhuzamba hozható jelenünkkel. Korunk egyik legaktuálisabb témája a népvándorlás, a menekül-

tek elhelyezésének ügye, nem csak Európában, hanem világszerte. A befogadást és az elfogadást mi magyarok is - mint 

Ausztriában élő magyar kisebbség - nap mint nap átélhetjük.  

Az igehirdetés egyik szép gondolatát megragadva zárom soraimat: „Az év során mindvégig legyen meg bennünk az a szere-

tet és tisztelet, amelyet ma a keresztény egységért imádkozva egymás iránt tanúsítunk!“ 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az istentisztelet utáni agapéhez finomságokkal és vendégszeretettel hozzájárultak. 

Litscher-Nagy Zsuzsanna 

„Mert szerette a világot, 

Kenyér színbe rejtezett. 

Krisztus, kenyér s bor színében, 

Úr s király a föld felett: 

Forrassz eggyé békességben 

Minden népet s nemzetet!” 

Kedves Magyar Testvéreim! 

1938-ban Budapest, mint a XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Világkongresz-

szus házigazdája tárt karokkal várta vendégeit. A „menyegzős asztal” terítve 

volt, de rajtunk kívül a katolikus nagyvilág gyermekei erről jórészt inkább a saj-

tón keresztül értesülhettek. Az akkori utazási lehetőségek, a gazdasági helyzet és 

a háborús hangulat miatt többnyire csak magas rangú egyházi képviselők érkez-

hettek szép számmal Budapestre. A német és osztrák hívek szívesen jöttek volna, 

de nekik Hitler megtiltotta. Ő a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusban há-

borús tervei akadályát látta. 

Mindezek dacára Trianonban megcsonkított hazánk kitűnően vizsgázott. A ma-

gyar katolikus hívek maradandó vallási élményben részesülhettek. Minderről 

1988-ban a Párizsi Magyar Katolikus Misszióban ötven éves jubileumi szentmi-

se keretén belül emlékeztek meg. Nyolc idős asszony, akik annak idején gyer-

mekként vagy leányként vettek részt az eseményen, örömmel tettek tanúságot 

hitükről és arról a kegyelmi ajándékról, amelyben annakidején részesültek.  

Idén Budapesten szeptember 13-20 között másodszor kerül sor egy ilyen világ-

méretű egyházi eseményre. Éljünk a lehetőséggel, látogassunk haza, vegyünk 

részt ezen a világot átölelő úrnapi ünnepen és képviseljük egyben Ausztriát is. 

Ennek az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak a jelmondata: 

„Minden forrásom belőled fakad!”. Találkozzunk, imádkozzunk és örüljünk más 

kultúrájú testvéreinkkel az Oltáriszentségben jelen levő Jézusnak: 

 

 

 

Krisztusi szeretettel 

Molnár Ottó, plébános 

Magyar ökumenikus istentisztelet 

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

GYT: Gyermektáncház, GME: Gráci Magyar Egyesület, AMEGY: Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet 

További rendezvényeink februárban 

Én a köztes időben, 2018 őszén az 

AVL-hez jelentkeztem egy évre, hogy 

tovább bővítsem tapasztalataimat. Úgy 

érzem, hogy ez jó döntésnek bizonyult 

és kicsit sajnálom is, hogy nem marad-

tam tovább, azonban az idő rohan elő-

re. A következő tanévre már Bécsben 

kell lennünk. 

Hogyan kerültél kapcsolatba a gráci 

magyar közösséggel? 

Először a filmklubról kaptam egy on-

line értesítést (talán az egyik faceboo-

kos csoportból), majd kis keresgéléssel 

eljutottam a Gráci Magyar Újság hon-

lapjáig, ahol a műsorismertetőben lát-

tam, hogy minden hónapban több ér-

dekes rendezvény is kínálkozik. 

A filmklubon először Komon Erikával 

ismerkedtem meg, aki kedvesen kösz-

öntött és bemutatott az éppen ott lévő 

törzsközönségnek. Kis idővel magam 

is kedvet kaptam, hogy bekapcsolód-

jak a filmklub szervezésébe. 

Körülbelül egy évvel ezután, Molnár 

Árpád akkori kávézójában ismerked-

tem meg Ugri Misivel és Kovács Dé-

nessel, ők kértek fel hogy legyek a 

GMÚ főszerkesztője. 

Mivel nagyon szeretem a természetet, 

kirándulások és hegyi túrák szervezés-

ében is részt vettem Horváth Csabával 

együtt, főleg persze a nyári hónapok-

ban. 

Milyen terveid vannak az eljövendő 

évekre? 

Az első munkahelyemen rá kellett jön-

nöm, hogy átlagos fizetésből, önerő-

vel, sajnos nem lehet belátható időn 

belül otthont teremteni és arra családot 

alapozni. Úgy gondolom, hogy ez ge-

nerációs probléma és szerintem sokak 

tudnának mesélni róla… Megpróbá-

lom a helyzetet kihívásnak tekinteni: 

Ebben az évben szeretnék saját céget 

alapítani és jelenleg a terméken dolgo-

zom. Ehhez akár jól is jöhet majd a 

bécsi pezsgés. 

Ám előtte még életünk nagy eseménye 

előtt állunk, július 10-én lesz az eskü-

vőnk Apuliában, amelyre már nagyon 

készülünk, többek között a katolikus 

egyháznál a házasságra előkészítő 

programmokkal. Úgy érzem, hogy az 

elközelgő elsőáldozás és bérmálkozás 

is életem mélyreható eseménye lesz. 

Grácot nagyon megszerettük az évek 

során, így biztosan sokszor visszaté-

rünk majd látogatóba vagy akár hosz-

szabb időre. Ki tudja… Most úgy lát-

juk, hogy ideális lenne a nyarakat 

Ausztriában, a téli időszakot pedig 

Olaszországban tölteni. Hosszú távon 

majd kirajzolódik, hogy mennyire reá-

lis ez az elképzelés. 

Köszönjük a beszélgetést, a mun-

kádhoz sok sikert, és a házasságod-

hoz sok boldogságot kívánunk! 

ok 
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  Rendezvény Információ Hely Idő Dátumok 

Fe
b

ru
ár 

QuizNight 
(privát) 

Takács Pálma 
Facebook: Gráci QuizNight 

Coffeeshop Barista's 
Tummelplatz 7 

19:45 
  3 10 17 24 

hétfőnként 

Táncház 
(GME) 

Mag. Kovács Dénes 0650 831 2624 
Hauslabgasse 7, 

földszint  
19:30 

  5   19   

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 
2 9 16 23   

vasárnaponként 

    
Salvator plébánia 

Robert- Stolz-Gasse 3. 
Kovács Dénes képkiállítása megtekinthető március 10-ig. 

Privát 

2. 
vasárnap 

17:00 
Kálvária templom 

Kalvarienbergstr. 155 
Szentmise gyertyaszenteléssel, Balázsáldással, utána agape 
Info: Prelat. Molnár Ottó: 0316 682 124 21 

MKK 

9. 
vasárnap 

16:00 
Heilandskirche 

Kaiser Josef-Platz 9. 
PROTESTÁNS ISTENTISZTELET úrvacsoraosztással, utána agapé 
Info: Dr. Wagner Szilárd 0650 5877 712 email: maegy.austria@gmail.com 

AMEGy 

15. 
szombat 

18:00 
ECLM nagyterem 

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

MEÖK 

16. 
vasárnap 

15:45 Evang. Temető Gyertyagyújtás P. Nyers János sírjánál. Találkozás Harterstr. Parkolóban 

MKK 
17:00 

Kálvária templom 
Kalvarienbergstr. 155 

A szentmisén P. Nyers János volt lelkészünkre emlékezünk,  
halálának 25. évfordulója alkalmából. Info: Ugri Mihály 0316 68 35 08 

22. 
szombat 

15:00 
Kálvária plébánia 

Kalvarienbergstr. 155. 
Magyar farsang Tüchler Tünde rendezésében 
Info: Tüchler Tünde: 0699 190 78481 több a 7. oldalon 

Privát 

23. 
vasárnap 

18:00 
Kálvária plébánia 

Kalvarienbergstr. 155. 
A szentmise után farsangi délutánt tartunk filmvetítéssel 
Info: Winkler  Eszter 0650 6913 & Gjecaj Solymos Erzsébet  0681 1067 9351 

MKK 

27. 
csütörtök 

19:00 
Hauslabgasse 7 

földszint 
Csütörtöki beszélgetések: Egypár gondolat a nevelésről Kovács Dénestől 
Info: Kovács Dénes: 0650 8312 624 többet a 8. oldalon 

MEÖK 

http://www.gracimagyarujsag.at


 Gráci Magyar Újság 
 2020. február - 2020. március 

 

További rendezvényeink márciusban 

5  www.gracimagyarujsag.at 

2020. Ma rcius 

Magyar 

filmklub 

Örömmel jelentjük, hogy 2020-ban is folytatódik a magyar filmklub, havonta 

egyszer szombat esténként 18 órától (a nyári hónapokban későbbi kezdéssel) a 

Nikolaiplatz 4-ben az Europäisches Fremdsprachenzentrum földszinti termében. 

Belépő nincs, de adományokat szívesen fogadunk a terembér fedezésére. 

A filmeket angol felirattal vetítjük, hogy osztrák vagy más nemzetiségű baráta-

ink, családtagjaink is csatlakozhassanak és élvezhessék a magyar filmeket. Mind 

komolyabb, mind könnyebb filmek vetítése szerepel a palettán. Címjavaslatokat 

mindig szívesen fogadunk.  

A filmek címeit később közöljük e-mailben. 

A Grazi magyarok / Grazer Ungarn Facebook csoportokban az időpontok talál-

hatók meg, oda több információt nem közlünk. 

Az új érdeklődők az erika.komon@gmail.com e-mailcímen vagy a 

069919016763-as telefonszámon tudnak feliratkozni a címlistára. A filmklub 

remek alkalom az újonnan Grácba költözött magyarok megismerésére és általá-

ban beszélgetésekre. 

Várjuk továbbra is szeretettel a magyar filmek régi és új rajongóit! 

Komon Erika és Almási Dávid 

A tervezett időpontok  

az idei év első felére: 

Február 15 

Március 7 

Április 4 

Május 9 

Június 6 

Július 4 

  Rendezvény Információ Hely Idő Dátumok 

M
árciu

s 

QuizNight 
(privát) 

Takács Pálma 
Facebook: Gráci QuizNight 

Coffeeshop Barista's 
Tummelplatz 7 

19:45 
2 9 16 23 30 

hétfőnként 

Táncház 
(GME) 

Mag. Kovács Dénes 0650 831 2624 
Hauslabgasse 7, 

földszint  
19:30 

  4   18   

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 

Áprilisi előzetes 

4. 
szombat 

18:00 
ECLM nagyterem 

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

MEÖK 

5. 
vasárnap 

17:00 
Kálvária templom 

Kalvarienbergstr. 155 

Virágvasárnapi szentmise barkaszenteléssel és Passióval 
Info: Prelat. Molnár Ottó: 0316 682 124 21 / Passió: Gjecaj S. E.  0681 1067 9351 MKK 

26. 
vasárnap 

16:00 
Heilandskirche 

Kaiser Josef-Platz 9. 
PROTESTÁNS ISTENTISZTELET úrvacsoraosztással, utána agapé 
Info: Dr. Wagner Szilárd 0650 5877 712 email: maegy.austria@gmail.com 

AMEGy 

1. 
vasárnap 

17:00 
Kálvária templom 

Kalvarienbergstr. 155 
Nagyböjti szentmise hamvazással, utána agapé a plébánián 
Info: Prelat. Molnár Ottó: 0316 682 124 21 

MKK 

5. 
csütörtök 

19:00 
Hauslabgasse 7 

földszint 
Csütörtöki beszélgetések: Szülésfelkészítés Borsodi Tünde szülésznővel 
Info: Kovács Dénes: 0650 8312 624 többet a 8. oldalon 

MEÖK 

7. 
szombat 

18:00 
ECLM nagyterem 

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

MEÖK 

8. 
vasárnap 

16:00 
Kálvária templom 

Kalvarienbergstr. 155 
Magyar keresztút a Kálvária hegyre, utána 17 órakor szentmise 
Info: Prelat. Molnár Ottó: 0316 682 124 21 

MKK 

15. 
vasárnap 

16:00 
Heilandskirche 

Kaiser Josef-Platz 9. 
PROTESTÁNS ISTENTISZTELET úrvacsoraosztással, utána agapé 
Info: Dr. Wagner Szilárd 0650 5877 712 email: maegy.austria@gmail.com 

AMEGy 

15. 
vasárnap 

18:00 
Kálvária plébánia 

Kalvarienbergstr. 155. 
Megemlékezés 1848-as szabadságharcról versekkel és dalokkal 
Info: Gjecaj Solymos Erzsébet 0681 1067 9351 

MKK 

29. 
vasárnap 

10:00 
Kálvária plébánia 

Kalvarienbergstr. 155. 
Egésznapos lelkigyakorlat P. Korzenszky Richárd OSB a tihanyi apátság volt perjele 
vezetésével. Info: Info:Winkler 0650 6913 220 & Gjecaj 0681 1067 9351 

MKK 

http://www.gracimagyarujsag.at
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25, 35, 45,… felejtünk? - emlékezünk? 
Életünk folyamán sok emberrel talál-

kozunk. Rövidebb vagy hosszabb ide-

ig tartunk velük kapcsolatot, amely 

előbb, vagy utóbb megszakad. Korábbi 

feljegyzésekben, névsorokban egyrészt 

rég elfelejtett nevek tűnnek fel, akik-

nek arcvonásait kitörölte emlékeze-

tünkből a múló idő. Másrészt a név 

olvasásakor világosan kirajzolódik 

előttünk a hozzátartozó arc, megeleve-

nedik bennünk a megszakadt kapcsolat 

élettörténete. Az utóbbi történt velem, 

amikor az idei évfordulós alkalmakat 

keresve, a Magyar Katolikus Közösség 

történetében két jelentős személy, P. 

Nyers János a stájerországi magyar 

menekültek lelkésze halálának 25. és 

Dr. Vadon Pál az egykori 83. sz. Nagy 

Lajos kir. Cserkészcsapat tisztje el-

hunytának 35. évfordulóján akadt meg 

a szemem. Feléledtek bennem az 

együtt megélt idők, a közösségi, a 

pasztorációs és cserkészmunka felejt-

hetetlen emlékei. Remélem, hogy eze-

ket a neveket olvasva, az őket ismerő 

idősebb generációkhoz tartozókban is 

megmozdul a hálás emlékezet érzése. 

P. Nyers maga is 1956-ban menekült.

Mint a stájerországi magyarok lelkésze

1960 őszétől, 1995 február 12-én be-

következett haláláig, három és fél évti-

zeden át szolgálta Istent, egyházat és a

reá bízott magyarokat. A Mindszenty

hercegprímást tisztelő, öntudatos ´56-

os, mindig segítőkész szalézi szerze-

tes, csalódások és kritikák ellenére, 

mint „mindenki papja“ végezte felada-

tát. Még azok között is szerzett magá-

nak síron túl szóló elismerést, akikkel 

csak fehér asztalnál találkozott. 

Halálának 25. évfordulója alkalmával 

február 16-án vasárnap 16 órakor ko-

szorút helyezünk sírjára és gyertyát 

gyújtunk emlékére. Jöjj velünk! Előtte 

15:45 órakor gyülekezünk a Har-

terstrasse-i evangélikus temető parko-

lójában. A 17 órai magyar misén pedig 

megemlékezünk mindkét halottunkról. 

35 évvel ezelőtt a mariatrosti temp-

lomban vettünk búcsút cserkészveze-

tőnktől Pali bától. Ő egyik táborunk-

ban kapott kedvet a cserkészéletre. A 

magyar és osztrák vezetőképző táboro-

kat elvégezve, mindkét oldalról csapa-

tunk jövőjét biztosító reményeket fűz-

tek személyéhez. Ő vezette az első 

háromnapos gyalogos zarándoklatot 

Máriacellbe Mindszenty bíboros sírjá-

hoz… Halálával minden másképp ala-

kult családja és cserkészetünk életé-

ben. A Mindszenty – Vadon – Emlék-

zarándoklat alkalmával immár 37. al-

kalommal gyalogolnak gráci magya-

rok, otthoni barátaikkal együtt, Palibá 

sírjától a középeurópai népek kedvelt 

kegyhelyére. Az idősek lassan elma-

radtak, helyükbe fiatalok léptek, akik 

már a velük gyalogló, következő nem-

zedéket készítik fel az ausztriai ma-

gyar körökben egyedülálló hagyomá-

nyunk megtartására. 

Az előzőkből kitűnik mindkét halot-

tunk mély tisztelete az 1975-ben Bécs-

ben elhunyt Mindszenty József bíboros 

hercegprímás iránt. A főpásztor nem 

járt Grácban, pasztorális útjai között 

hiába keressük a stájer főváros nevét. 

Habár a gráci magyarok és cserkészek 

csak a máriacelli magyar zarándokla-

ton láthatták őt, részt vettek Máriacell-

ben temetésén és búcsúztatásán ham-

vainak hazavitele alkalmával is. A ko-

porsót fedő nemzeti trikolór drága kin-

cse a gráci magyar katolikus közösség-

nek. 

A 45. évforduló legyen alkalom Krisz-

tus fényében szemlélni a koncepciós 

per megalkuvást nem tűrő elitéltjének, 

a kényszer - száműzött nemzeti misz-

szionáriusnak a „legyőzetve győző“ 

mártírsorsú főpap életét. Magyarorszá-

gi útjaink egyikén vigyünk virágot 

esztergomi sírjára és keressük fel Cse-

himindszenten a szülőházában beren-

dezett emlékmúzeumot. 

Előzetes érdeklődés Fukszberger Imre 

polgármesternél tel: 0036 30 416 4535 

(Krónikás) 

6 www.gracimagyarujsag.at 

Mindszenty József bíboros és P. Nyers János Bécsben a Pazmaneumban 
A föpap köszönő sorai P. Nyers Jánosnak és a gráci magyaroknak 
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Gráci Gyermektánccsoport 
Harmadik szemeszterét zárja a gyermekcsoport az egykor bölcsődésekkel induló 

korcsoportja. Mostanra a gyerekek az óvodát látogatják, és továbbra is hűségesen 

várják a szerdai népi játékokat, a találkozást kicsi barátaikkal. Hatalmas fejlődé-

sen mentek keresztül másfél év alatt. Bővült a szókincsük, változott a mozgás-

kultúrájuk. A gyermekcsoport érdeme, hogy számos közösségi népi játék dalla-

mát és koreográfiáját ismerik, és előadják. Boldogság ül a lánykák és fiúk arcára, 

amikor mókusként kiáltanak egyedül és bátran a többiekhez, és játékba csalogat-

ják őket.  Egy körtáncban, intelligens fogócskában, dramatikus játékban minden-

ki fontos, és minden gyermek az összestől kap támogató figyelmet. Ez épített 

minket csapattá. Ami talán a legfontosabb volt, hogy a gyerekek a szülőjükkel 

együtt vettek részt a foglalkozásban. Az anyukák és apukák szeretetét és törődé-

sét minden alkalommal érezzük. Karácsony idején például volt, aki mézeskalá-

csot sütött, festésre váró gipszfigurát öntött, furulyázott, mesét olvasott fel, kéz-

műves ajándékot készített elő, karácsonyi éneklést vezetett. „Terülj terülj asztal-

kával” köszöntötték az ádventet. Az iskolai szemeszter elején nyitottak vagyunk 

új gyermekcsoportok indítására. Szívesen fogadjuk az érdeklődést is. 

Tóth Zsuzsanna Napsugár 

Farsangi mulatság 

Szeretettel meghívunk minden ked-

ves farsangozót február 22-én 

szombaton a Magyar farsangi mu-

latságra a kalvarienbergi plébánia 

nagytermébe. 

15-órai kezdéssel 

Lesz... zene , tánc, bébi sarok,  

kézműves asztal, versenyek. 

Egyszemélyes Meglepetés bábszínház 

Szirtes Józsefné előadásában. 

"1 eurós" büfével készülünk 

Magyaros szendvicsekkel,  

friss pogácsával, farsangi fánkkal, 

házi lekvárral,  

Üdítőkkel, kávéval, teával  

terít nektek a  

  SPARHELT KITCHEN   

A Belépő ára 2-éves kortól  

8€/fő személyenként. 

2-éves kor alatt ingyenes a részvétel 

Mindenkit kérek aki szeretne részt-

venni a rendezvényen ELŐRE je-

lezze privát üzenetben  

ill. telefonon: 0699 190 78481 

Az összeg átutalásával  

(február 19.-ig)  

tudom jegyezni a résztvevőket. 

AT08 2081 5000 4008 8734 

Írjátok meg hány fő. 

A közleménybe pedig: Farsang 

Gyertek minél többen, hogy együtt 

tölthessünk egy szép délutánt. 

Tünde Tüchler 

Az elmúlt karácsony közeledtével a kisiskolás és óvodás korú gyermekekkel és 

szüleikkel hangolódtunk az ünnepre. Családias és vidám hangulatban együtt ját-

szottunk és ünnepeltünk. Az egyik nagy tapasztalatú nagymama rengeteg mézes-

kalácsot készített elő számunkra. Nagyon finom volt, ezért sokat helyben eltün-

tettek díszítés után a gyerekek. A legszebb példányokból még mindig akad, hi-

szen kincsként őrzik kicsi alkotóik. A kézműves foglalkozás, karácsonyfadíszek 

és angyalka készítés közben karácsonyi dalokat hallgattunk, közösen énekeltünk 

és néptáncoltunk. 2019. december 14-ét még sokáig emlegetjük a gyerekekkel. 

Köszönjük a rendezvény támogatójának és szervezőjének a MEÖK-nek az él-

ményt. 

A gyerekek, szüleik és az oktatók, Károly Dorina és Tóth Zsuzsanna Napsugár. 

Karácsonyvárás Grácban 

 

Táncház kéthetente  

szerdánként 19:30-tól, Graz,  

Hauslabgasse 7, földszint 

Az első februári alkalom  

február 5-én 

http://www.gracimagyarujsag.at
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„Csütörtök esti beszélgetések“ a Hauslabgasse 7-ben a MEÖK szervezésében 

Néhány gondolat a nevelésről! 

Lehetséges válaszok, megoldások a jelenkor kihívásaira (Közöségi oldalak, mé-

diák információáradat és valódi énünk közötti konfliktushelyzetek) a pszichote-

rapeuta Kovács Dénes szemszögéből. 

Korunk gyorsütemű változásai mély problémákat rejtenek magunkban. Az em-

beriség többezer éves biográfiája alatt nem volt ennyi lelki-szellemi kihívás 

mint a jelenkor utolsó évtizedeiben. A külső befolyás megváltozott, átrendező-

dött de az alapvető emberi vágyak, tulajdonságok nem! Mit tehet, hogyan véd-

heti a szülő gyermekét, hogyan készítheti fel a kor kihívásaira? Kovács Dénes 

pszichoterapeuta egy interaktív előadás keretén belül próbál válaszokat adni az 

említett kihívásokra figyelembe véve az agykutatás és pszichoterápia legújabb 

eredményeit (főleg Dr. Manfred Spitzer és Dr. Gerald Hütter agykutatók és Dr. 

Alfried Längle pszichiáter kutatásai alapján). 

Helyszín: 8010 Graz, Hauslabgasse 7, földszint 

Időpont: Február 27-én 19 órakor 

Az előadás ingyenes,  

adományokat a klub tevékenységének támogatására szívesen fogadunk! 

Szülésfelkészítés, Babavárás  

Borsodi Tünde szülésznővel 

Infoest és előadás:  

március 5-én 19:00 kor  

8010 Graz Hauslabgasse 7 

Egy új kezdeményezés keretében 

szülés felkészítés  

indul magyar nyelven. 

A csoporton belül a kismamák felké-

szülhetnek babájuk fogadására, vá-

laszt kaphatnak a várandósságban 

felmerülő kérdésekre,  

és a szülés utáni teendőkre. 

Nagyszerű lehetőség a magyar kis-

mamák találkozására, barátkozásra is. 

Gyertek, tartsatok velünk, 

 készüljünk fel közös erővel  

egy új kis élet fogadására. 

Érdeklődni  

Borsodi Tünde szülésznőnél 

Tel: 069010053577 

Illetve a Facebook  

Boldog baba -Boldog mama  

csoportban 

Üdv Dénes 

Gratulálunk az Antus házaspárnak, 

Tibornak és Megyeri Adriennek har-

madik gyermekük Alíz születése al-

kalmával. Adja Isten, hogy a szülők 

szeretetének kiáradása boldog gyer-

mekkorral ajándékozza meg gyerme-

keik életét a boldog családi fészek 

melegében. 

Gratulálunk Vanyoczky Györgynek 

aki márciusban ünnepli 90. Születés-

napját. Adja Isten, hogy még sok bol-

dog születésnapot érhessen meg sze-

retett házastársával együtt. Isten éltes-

se! 

Gratulálunk. Hidasi Hannának, aki a 

Grácban 2.alkalommal megtartott 

Nemzetközi Ifjúsági Bartók Béla zon-

goraversenyen fellépők 10-12 évesek 

korcsoportjában 3. díjat nyert. 

Résztvevő szívvel osztozunk Szalai  

Mihály  és családjának fájdalmában, a 

90 éves édesanya Rozália elhunyta 

alkalmával. Béke poraira. 
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