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Gráci magyar diákok 1951-ből 

Bővebben a 10. oldalon  

 
Családi piknik és táncház                                  

 Bővebben a 9. oldalon  

Magyar egyesületek Grácban a 

II.Világháború befejezése után (1945-1955) 

          A GMÚ előző számában egy kis-

diák emlékfoszlányai adtak ízelítőt a 2. 

Világháború utolsó hónapjairól. Mos-

tani számunkban megpróbálunk a há-

ború befejezése utáni évek gráci ma-

gyar életébe; a hiányzó kutatások és az 

egyre kevesebb nagyon gyér emlékek 

ellenére; betekinteni. Ma már alig talá-

lunk ebből az időből  még élő tanukat, 

akik visszaemlékezéseikkel segítsé-

günkre tudnának lenni.  

Amikor a légiriadót jelző szirénák vég-

leg elnémultak és a korábban híres 

„Pensiopolis”, majd a „Volkserhebung 

(náci népfelkelők) városára” Grácra 

nem hullott több bomba, rövid időre a 

Vörös Hadsereg kezébe került a város. 

Az újjászülető Ausztria amerikai – 

angol - francia – orosz    zónákra osz-

tása után a stájer tartomány angol 

fennhatóság alá került. Grácot a négy 

megszálló hatalom ellenőrizte.  

A számtalan magasrangú katonatiszt 

és állami hivatalnok családjaikkal, dip-

lomaták, hadifoglyok, civil menekül-

tek az otthoni társadalom minden réte-

géből, a hazájukból száműzött kény-

szer kitelepítettek állandóan mozgó és 

mozgatott tömegének politikai, gazda-

sági és társadalmi helyzete figyelmez-

tető még a mai ember számára is.  

Éhezett és fázott a megtizedelt, kibom-

bázott, hajlékát vesztett lakosság. 

Helyzetük csak a nemzetközi segély-

szállítmányok megindulásával javult.  

A helybeliekről az osztrák hatóságok, 

a  baraktáborok (DIPI) lakóiról a meg-

szálló angolok gondoskodtak. Bizony-

talanság, jegyrendszer, cserekereske-

delem  jellemezte a korszakot, amikor 

új élet sarjadt a háború okozta romok 

felett.  A hazafelé terelt hadifoglyok 

után is telve maradtak a barakktáborok 

céltalan és reményét vesztett lakókkal. 

Többek között egy, a „Graz-Andritz 

Maschinenfabriklager” címére küldött 

levélből tudunk a menekülttábor léte-

zéséről. A  többi gráci tábor ( biztos, 

hogy voltak!) egykori magyar lakóinak 

halálával sírba szálltak azok emlékei 

is. Voltak akik a kivándorlás lehetősé-

gére vártak. Mások visszatértek; ön-

szántukból vagy rábeszélésből; elha-

gyott hazájukba. Nem sejtve, hogy mi 

vár rájuk az 1948 után hatalomra jutó, 

moszkvai parancsra „szocializmust” 

építő egypárt-rendszer, aknásított drót-

sövénnyel lezárt,  országában . 

A véglegesen itt maradók és a kiván-

dorlásra várók hamarosan megpróbál-

ták tovább fonni életük fonalát. ( 2005-

ben a GMÚ-ban  bemutattuk egy  la-

gerlakó tiszti család napjait. ) A Stájer 

főváros, Grác újjáépítésében, a fellen-

dülő ipari és kereskedelmi életben, 

részt vettek a magyarok is. A táborla-

kók eleinte mezőgazdasági munkát 

vállaltak élelmezésük javítására. A 

statteggi és Preding környéki földbir-

tokokon szívesen dolgoztattak magya-

rokat. Ők idővel az iparba, kereskede-

lembe váltottak. Volt aki szőnyegke-

reskedésben kereste boldogulását. A 

korábbi magyar cégek is, mint a Wag-

ner-Bíró AG.,         (Folytatás a 10.oldalon) 

Rózsával emlékezünk Heinzre 

Bővebben a 12. oldalon 

 
A nagykanizsai 56-os emlékmű részlete                        

 Bővebben az 5. oldalon  

http://www.gracimagyarujsag.at
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Másnap hétfőn reggel azzal ébredtem, hogy mennyire szép 

volt a vasárnapi nap. Évadzáró gyülekezeti kirándulása volt 

a gráci magyar evangélikus gyülekezetnek, ugyanakkor a 

koronavírus miatti karantén utáni első igazi közös összejö-

vetelünk.  

Az istentiszteletet a mariatrosti bazilika csodálatos Paulus-

kápolnájában tartotta Wagner Szilárd evangélikus lelkész. 

Gyönyörű volt maga a helyszín is a virágdíszítésekkel! Az 

istentisztelet közben Moravcsik-Mitterwallner Katalin orgo-

najátékában gyönyörködhettünk, ami igazán lélekemelő 

volt. 

Az időpont Szentháromság ünnepének vasárnapjára esett. 

Wagner Szilárd először erről az ünnepről beszélt, melynek 

témája mindannyiunkat elgondolkodtatott, majd prédikáció-

ját a jelenleg bennünket körülvevő „korona-hírek és -

álhírek” köré fűzte: kinek, minek, melyik forrásnak higy-

gyünk? Wagner Szilárd válasza, hogy csak Isten a hiteles 

forrás, ha rá hagyatkozunk, nem csalódhatunk, ahogy ezt a 

fenti Zsoltár is írja.  

Az istentisztelet végeztével gyalogszerrel és babakocsival 

elindultunk az erdőn keresztül a  Griessbauer vendéglő felé. 

Nagyon szép és kellemes séta volt és jó volt megérkezni a 

nagy melegben az árnyas kertbe. A gyerekek az ottani re-

mek játszótéren játszottak addig, amíg megérkezett az ebé-

dünk, állítólag a város legjobb rántott csirkéje.  Nagy öröm 

és meglepetés volt, hogy velünk tartott Solymár Mónika, az 

Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet korábbi lelkésze 

és Rácz Johanna, a Gráci Magyar Újság új főszerkesztője is. 

Időközben Molnár András városi képviselő is befutott, azaz 

begurult biciklijén. Számomra ez egy tökéletes nap volt: az 

istentisztelet, a szép napos idő, séta a természetben, aranyos 

gyerekek, köztük Szilárd családja is, akiket utoljára egy éve 

láttunk, jó társaság, mi hiányozhat még? Csak az időseink, 

reméljük, hogy jövőre ők is velünk tarthatnak! 

Köszönetet mondok Szeitl Zitának az Ausztriai Magyar 

Evangélikus Gyülekezet gráci lektorának a gondos szerve-

zésért és Wagner Szilárd lelkésznek egész éves munkájáért!  

Szeptemberben ismét találkozunk! 

Komon Erika 
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Évadzáró gyülekezeti kirándulás Grazban – 2020 június 7. 

„Hagyd az ÚRra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik…” 

(Zsoltárok könyve 37,5) 

A  Bazilika magyar vonatkozásairól 
A magyar alapítású Pálos szerzetesrend a 17. század végén kért engedélyt gráci letelepedésre.  1708-ban ajándékba kapták a 

Maria -Trost kápolnát és a purbergi birtok nagy részét. Horvátországi pálosok Stengg építész tervei alapján építtették fel 

Grác legszebb barokk templomát és kolostorát. Az egyik freskón pálos szerzetes látható. Esterházy Imre esztergomi érsek 

mint pálos szerzetes hathatósan támogatta az építkezést. Az Esterházy család két tagja is volt itt szerzetes.. II. József felosz-

latása után templom és kolostor  egyházmegyei, majd  ferences kézbe került.  Ma ismét  egyházmegyei gondozásban van. 

Tavaly volt a templom 300 éves évfordulója. 

imi 

http://www.gracimagyarujsag.at
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Meghívó! 
2020. szeptember. 27-én /vasárnap/ 10.00 órakor   a dómban 

tartandó ” Népek Vasárnapja” megünneplésére hívja a Graz

-Seckaui  püspökség a Grácban  élő idegenajkú csoportokat. 

 

Kérjük a közösségünkből résztvevőket, hogy a magyar ének 

jó hangzása érdekében egymás közelében  foglaljanak helyet 

a templomban. 

 

A szentmise utáni agapén a népcsoportok nemzeti ételeikből, 

italaikból adnak kóstolót. Szokás szerint lesz magyar asztal. 

  

Szervezés és információ:  Gjecajné Solymos Erzsébet   

tel: 0681 106 9351 

Rendezvények népszerűségét, sikerét azzal szokták lemérni, 

hogy azon mennyien vesznek részt. Ha az érdeklődés elma-

rad, kevesen jönnek, akkor a rendezők ezt kudarcnak élik 

meg és mások is annak látják. Ez az eredményekre utazó 

megszállottság vallásos lelkületünkre is rátelepedett. Ha pl. 

a szentmisére kevesen jönnek, akkor ez egyeseket elszomo-

rít, mások pedig végképp elmaradnak. A fogyatkozás meg-

állítása érdekében Egyházunk elöljárói hosszú évtizedek óta 

ötletműhelyekben új stratégiák kidolgozásán fáradoznak. 

Egy kedvező fordulatot világi szakértők és menedzserek 

bevonásával, valamint eredményes reformmal kívánnak el-

érni. A siker azonban várat magára. E helyzeten a koronajár-

vány még súlyosbított. Akkor sem vagyunk többen, ha le-

hetnénk.  

Ilyen körülmények között sokan joggal elkeserednek és 

megannyi megválaszolatlan kérdést tesznek fel: „Ki ezért a 

felelős? Hogyan, mi lesz tovább?”.  Profétai tehetségem 

nincs, de mint lelkész azt üzenem, amit Krisztus: „Bátorság, 

ne féljetek!” Szerencsénkre a „siker” és az „eredményesség” 

nem a Biblia üzenete, sem egyházi szótárunk része. Nekünk 

nem kell semmit felmutatni, sem bizonyítani, sem statiszti-

kánkat feljavítani.  A mi feladatunk - akár alkalmas, akár 

alkalmatlan - tanúságot tenni Jézusról, aki szeret minket. Ez 

a mi kötelességünk ott, ahol vagyunk és akkor, amikor al-

kalmunk adódik rá. Nem csak önmagunkért, hanem mindig 

mások helyett is, másokért is imádkozni és a szentmisét fel-

ajánlani. A szentmise „értéke” nem a résztvevők számától 

függ, hanem hogy azon tudok-e, akarok-e Krisztussal talál-

kozni. Ez földi életünknek ama része, amilyről Jézus egy 

családlátogatás alkalmával a „szervezkedőnek” mondta: 

„Márta, Márta! Sok mindennel törődöl, sok minden nyugta-

lanít. Pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt vá-

lasztotta. Nem is veszti el soha.” (Lk 10,42)  

 

Krisztusi szeretettel:                                                                           

Molnár Ottó, magyar lelkész 

Kedves Magyar Testvéreim! 

Katolikusok figyelem! 

 
  halottaknapi megemlékezésünkre 

2020. november 8-án a 17 órai szentmisénk kereté-

ben kerül sor. 

Az elhunytak nevei már az októberi misék után is  beír-

hatók a felfektetett emlékfüzetbe. 

Info: Winkler Eszter  tel: 0650 691 3220 

Ünnepélyes szentmise hazánkért 

Október 25-én vasárnap 17:00 órakor a Kálvária templom-

ban (Kalvarienbergstr.155) 

    Info: Prel. Molnár Ottó 0316 682 124 21 

Mag. Holló  István 0676 874 267 11 

 

Kérjük a magyar közösségek programjain résztvevőket a koronavírus idején a változó, mindenkori állami és egy-

házi előírások betartására! 

http://www.gracimagyarujsag.at
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2020. szeptember 

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

GYT: Gyermektáncház, GME: Gráci Magyar Egyesület, AMEGY: Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet 4  www.gracimagyarujsag.at 

További rendezvények szeptemberben     

Dátum Idő Hely Rendezvény Rendező 

13. 
vasárnap 

 
Kálvária templom 

Kalvarienbergstr. 155. 
Templombúcsú 
Nincs magyar mise 

Pfarre Kalvarienberg 

27. 
vasárnap 

10:00 Gráci Dóm 
NÉPEK MISÉJE : idegenajkú népcsoportok 
részére. Utána agapé   

Püspökség 

  Rendezvény Információ Hely Idő Dátumok 

sze
p

te
m

b
e

r 

Evangélikus  

istentisztelet 
https://www.evangelikus-at.com 

Heilandskirche, Kaiser-Josef-Platz 9, 

8010 Graz 
16:30 

  20     

vasárnap 

Magyar Filmklub 
 

Info: Komon Erika 0699 1901 6763 
Europäisches Fremdsprachenzentrum 

földszinti nagyterme - Nikolaipl. 4. 
20:00 

    19    

szombat 

SZENTMISE 
Prel. Molnár Ottó 0316 682 124 21 

Mag. Holló  István 0676 874 267 11 

Kálvária templom 

Kalvarienbergstr. 155. 
17:00 

6  20   

vasárnaponként 

Először is köszönettel tartozom Kovács Dénesnek a júniusi 

teremlehetőségért! Örömmel jelenthetem, hogy szeptember-

től ismét lehetséges filmklubunk vetítéseit az Europäisc-

hes Fremdsprachenzentrum földszinti nagytermében - 

Nikolaiplatz 4. - tartani. Ugyanakkor a koronavírus máso-

dik hulláma miatt a filmklub látogatóinak - a ház szabályai-

nak tiszteletben tartása és az idősebbek védelme miatt - a kö-

vetkezőket kell betartaniuk: 

a székek 1,5 m-teres távolsággal vannak elhelyezve, az orrot 

és szájat védő maszkot csak a film nézése közben lehet leven-

ni, egyébként kérem viselését! Nassolgatást, iszogatást a ko-

rábban megszokottól eltérően nem tervezhetünk. Jó idő ese-

tén kint a terem mellett tudunk beszélgetni vagy máshova 

elmenni, ha erre igény van.  

Tervezett időpontok a 2020-as év végéig :  

szeptember 19 ( 20:00) 

október 10 vagy 17, november 14, december 12 (18:00) 

A filmek címeit és az esetleges időpontváltozásokat később e

-mailben közlöm.  

A Grazi magyarok / Grazer ungarn Facebook csoportokban 

az időpontok találhatók meg, oda több információt nem kö-

zölhetünk. Mind komolyabb, mind könnyebb filmek vetítése 

szerepel a palettán, filmajánlásokat szívesen veszek. 

Belépő változatlanul nincs, de adományokat szívesen foga-

dunk a terembér fedezésére. 

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

messengeren vagy a 069919016763-as telefonszámon 

(whatsappon is) tudnak feliratkozni a címlistára.  

A szeptemberi filmklub egyúttal a búcsú és a köszönet jegyé-

ben is zajlik: 6 év szervezőmunka után hálásan köszönöm 

Almási Dávid szervezőtársam munkáját! Élesen emlék-

szem első telefonbeszélgetésünkre, amikor Dávid először 

érdeklődött a filmklub iránt azzal a kérdéssel is, hogy miért 

nincs havonta. Válaszom az volt, ha segítesz, visszatérünk a 

havi alkalmakra. Így kezdődött több éves közös munkánk 

Dáviddal, amire mindig nagyon szívesen fogok gondolni. 

Dávid, köszönöm ötleteidet, rugalmasságodat és fiatalos len-

dületedet, nagyon sokat segítettél. Sok sikert kívánok életed 

új bécsi fejezetéhez a pályádon és családi életedben! Hiá-

nyozni fogsz nekünk itt Grazban! 

Várom továbbra is szeretettel a magyar filmek régi és új ra-

jongóit, szép őszi napokat és főleg jó egészséget kívánok! 

 

Komon Erika 

Magyar filmklub 

http://www.gracimagyarujsag.at
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2020. okto ber 

További rendezvények októberben: 

Grácban is megemlékezünk 1956-ról! 

 

2020.október 22-én csütörtökön, 18:30 órakor  

KOSZORÚLETÉTEL, 

ima és gyertyagyújtás a dómnál. 

Immár a 63. „Ungarn 1956”- koszorúnkkal emlékezünk és 

emlékeztetünk a forradalom és szabadságharc hősi napjaira, 

letiprására, áldozataira. 

 

Az egyházak kegyeleti aktusa után 

Mag. Kovács Dénes a MEÖK elnöke 

´56-osokkal   beszélget a Hauslabgasse 7-ben. 

Info: Ugri Mihály  0316 68 35 08; 

Mag.Kovács Dénes  0650 831 2624 

  Rendezvény Információ Hely Idő Dátumok 

o
któ

b
e

r 

Evangélikus  

istentisztelet 
https://www.evangelikus-at.com 

Heilandskirche, Kaiser-Josef-Platz 9, 

8010 Graz 
16:30 

   25  

vasárnap 

Magyar Filmklub Info: Komon Erika 0699 1901 6763 
Europäisches Fremdsprachenzentrum 

földszinti nagyterme - Nikolaipl. 4. 
18:00 

  10      

szombat 

SZENTMISE 
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 

Dátum Idő Hely Rendezvény Rendező 

1. 

csütörtök 
19.30 Hauslabgasse 7. 

SELYMES ÖSSZHANGOK: Zsombok Erzsébet 

kiállítása. Meghívó és info a 11. oldalon. 
MEÖK  

3. 

szombat 
9:00 

St. Oswald in Freiland 

Klosterwinkel 

ŐSZI KIRÁNDULÁS  Holló atyához 

Info: a meghívóban  
MKK 

22. 

csütörtök 
18:30 

Gráci dóm 

Hauslabgasse 7. 

Hagyományos Koszorúzás:"Ungarn 1956" 

"Ungarn 1956" utána ´56- amire emlékezünk 
MEÖK 

24. 

szombat 
16:00 Kaiser-Josef-Platz 9 

GYÜLEKEZETI DÉLUTÁN 

Info: www.evangelikus-at.com 

  

AMEGy 

25. 

vasárnap 
17:00 

Kálváriatemplom 

Kalvarienbergstr. 155 

ÜNNEPÉLYES SZENTMISE HAZÁNKÉRT 

Info: Prel. Molnár Ottó 0316 682 124 21 

Mag. Holló  István 0676 874 267 11 

MKK 

Meghívást kaptunk 2020. október 3-ra, 

szombatra  

István atyához. 

 

Mag. Holló István deutschlandsbergi plébános évek óta 

meghív minket, megmutatni a lelkészi  körzetébe tartozó 

valamelyik templomát. 

Részlet a meghívóból:  

10 órakor kezdjük a szentmisét St. Oswald / Kloster plébánia-

templomában. 

Találkozzunk újra 9.00 és 9.30 között Deutschlandsbergben 

a plébániánál. Onnan együtt mehetünk fel a Hebalm felé a 

hegyre.  

A szentmise után ebéd, számításaim szerint a Triftweber étte-

remben lenne nem messze a templomtól. 

Info/ jelentkezés: Mag. Holló István 0676 874 267 11 

http://www.gracimagyarujsag.at
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Kedves Klára, már régóta ismerjük 

egymást. Egy ideig nem láttunk kö-

rünkben, de örülünk, hogy az utóbbi 

években nagyon aktívan részt veszel 

a gráci magyar közösség kulturális 

életében. Rendszeresen írsz cikkeket 

a GMÙ-ban, lektorálod a beérkezett 

írásokat, segítesz az újság csomago-

lásában, a magyar rendezvényeken 

szerepelsz, stb. Mesélj elὅször a ma-

gyarországi éveidrὅl. 

Az ország legtávolabbi csücskében, 

Csengerben születtem, ott jártam álta-

lános iskolába, majd Nyíregyházán 

zenei tagozatos gimnáziumban érettsé-

giztem. Ezután a Szegedi Orvostudo-

mányi Egyetem Gyógyszerésztudomá-

nyi Karán szereztem diplomát. Az 

egyetemen kezdtem el munkás évei-

met, a Gyógynövény és Drogismereti 

Intézetben tudományos asszisztensként 

és az Egyetemi Gyógyszertár infúziós 

és dialízises laboratóriuma vezetὅje-

ként dolgoztam. Közben szakvizsgát 

tettem Pharmakognosia szakból Buda-

pesten és dolgoztam a doktori disszer-

tációmon is, amelyet „summa cum 

laude“eredménnyel védtem meg. A 

szöszös ökörfarkkóró virág hatóanya-

gait izoláltam és a szerkezetüket vizs-

gáltam. Egy vegyületet én írtam le el-

sὅként. Ezt a virágot hivatalosan is 

meghüléses betegségek elleni teakeve-

rékekben használják. 

Hogyan kerültél Grácba? 

1988-ban ide jöttem férjhez. Itteni tar-

tózkodásom mindjárt egy külföldi 

munkával kezdὅdött, ugyanis férjem a 

Maschinenfabrik Andritz- tól egy 

élesztὅgyár üzembe helyezését vezette 

Kínában, Yichang városban, én pedig 

a gyár laboratóriumában dolgoztam 3 

hónapig. 

Egy barátom és tanárkollégám, Nor-

bert is veletek volt. Èpp akkor, 1989 

májusában voltatok Kínában a diák-

lázadások és azoknak a leverése ide-

jén. Mesélj! 

Norbert hamarabb visszatért Grácba 

ezért nekem kellett átvenni a labor 

vezetését. Megjegyzem, hogy nagyon 

jó minὅségὒ szárított élesztőt gyártott 

a nemzetközi kis csapatunk. Aztán 

nekünk is gyorsan el kellett hagynunk 

Kínát, kalandos úton sikerült Singa-

purba kiutaznunk a határok lezárása 

előtti napon. 

Ismét Grácban voltál, mi történt 

ezután? 

Megszületett a kislányom, majd né-

hány év múlva a kisfiam. Amint ὅ há-

rom éves lett és óvodába mehetett, és 

azonnal beiratkoztam nappali tagoza-

ton a Gráci Egyetem gyógyszerész 

szakára. Mivel történelmi okokból is a 

két ország gyógyszerészképzése ha-

sonlóan épül fel, az első két év vizsgáit 

itt teljes egészében elfogadták, csak a 

második 3 év kurzusait és gyakorlatait 

és a diplomavizsgát kellett itt újra 

megcsinálnom. Ez sikerült is, “kitűnő” 

minősítéssel kaptam meg a Mag. 

Pharm. diplomámat. A kisfiam éppen 

akkor ment iskolába és a gyermekei-

met gyakorlatilag egyedül neveltem, 

nem tudtam elkezdeni az aspiráns évet. 

Mivel egész életemben igyekeztem 

magamat  továbbképezni és a nyelvtu-

dásomat fejleszteni, elvégeztem a szla-

visztikai intézetben az orosz nyelvi 

kiképzést, amibὅl sajnos csak egy 

“Zertifikat” bizonyítványom van, mi-

vel a két gyermek nevelése mellett 

nem tudtam  Oroszországban egy sze-

mesztert tanulni. 

Még Magyarországon letettem az álla-

mi nyelvvizsgát angol és német nyelv-

bὅl. Most franciául tanulok. 

A gyerekek már megnὅttek. Mivel 

töltöd a napjaidat? A nappalidban 

áll egy zongora, ahogy a kottákat 

nézem, nem kezdὅknek valók. Gya-

korolsz rendszeresen? 

Elsὅ kérdésedre válaszolva: az utóbbi 

6 évben az Alzheimer betegségben 

szenvedὅ édesanyámat gondoztam, 

minden hónapban utaztam 700 km-t 

oda-vissza. Most már csak a drága 

szüleim sírját gondozni megyek. 

A zongorával kapcsolatban: igen, és is 

szoktam még játszani rajta, de a két 

gyermekem már sokkal magasabb fo-

kon zongorázik, mint én. Már amikor 

itthon vannak, mivel Karolin szülész-

nὅgyógyász szakorvos Genfben, Ben-

jamin pedig gyakorló éves orvostan-

hallgató jelenleg Grácban. 

Mivel töltöd a szabadidὅdet, vannak 

hobbijaid? 

Rendszeresen sportolok, télen egy he-

tet minden évben sieltünk, egy fit-

nessstúdióban rendszeresen jógázom. 

Nagy kertem van mindkét országban, 

nagyon szeretek kertészkedni. de a 

legkedvesebb hobbim,-ha lehet ezt 

Bemutatjuk a szerkesztőség tagjait 2. 

Osváth Klára 
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erre mondani- az utazás, világjárás. 

Különös tekintettel az aktív vulkánok-

ra és a szabadon élὅ különleges vadál-

latokra. Minden kontinensen voltunk, 

már sétáltam a Bromo kráterén Jáván, 

a Yasurun Tanna szigetén, úsztam 12 

méteres cetcápákkal a Fülöp-

szigeteknél, voltam a Komodo varánu-

szoknál és a Galápagos- szigetek egye-

dülálló állatvilágát is közelrὅl megis-

merhettem.  

Ezenkívül még sok érdekeset mesél-

tél, ami ebbe a cikkbe sajnos nem 

fér bele. Köszönöm a hosszú és kel-

lemes beszélgetést. 

HOCS 

Milyen csodálatos az ÉLET! Sosem gondoltam volna, hogy 

ilyen szokatlan "felállásban", szinte egyszerre fogom űzni a 

két legszebb hobbimat, a táncot és a hegyi túrázást. Már 

évekkel ezelőtt beleszerettem a latin táncokba. Brazil barát-

nőmtől s barátaitól lestem el a tánclépéseket, tudatosan kerül-

vén a tánciskolák szigorú rendszerét.  

Egy szép napon - ennek már 16 éve (!) tiroli barangolásom 

során - egy különös vízió pattant ki a fejemből: teszek a hote-

leknek egy nem mindennapinak mondható ajánlatot: dímen-

tes tánc-animáció a vendégeknek, melyre spontán jelentkez-

hetnek s mely ingyenes.  

"Bejött" - mondhatnám szleng nyelven. Igen, mert a win-win

-szituáció szimpatikus volt a "tárgyalópartnereimnek". Jó

hangulatú estéken ropjuk mi, a hegy szerelmesei, a salsát és

tárasait. Többnyire szerencsém van a teremmel is, de táncol-

tunk már kint  a szálloda előtti parkban vagy

a teraszon is a többi vendég ámuló szemei előtt. Az egész 

napom szabad. A pompás reggeli után nekivágok a réteknek, 

völgyeknek és a magasztos hegycsúcsoknak. Így ismertem 

meg pl. a  

Gasteinertal egyik legvonzóbb fennsíkját Sportgasteiben 

(1.750 m). Kis, alpesi növényekről szóló  

útikalauzom rendszerint nem hiányozhat a hátizsákomból, de 

most legutoljára nem volt velem. Így aztán csak itthon tud-

tam beazonosítani a csodaszép gyújtoványfüvet, melynek 

német neve Leinkraut.  

Summa summarum: Merjünk álmodozni, bátorkodjunk fur-

csa, olykor hajmeresztő ötleteinket megvalósítani! Engem ez 

a bátorság millió élménnyel jutalmazott. Úgy látszik, ez az 

én utam az osztrák Alpokat megismerni.  

Primus Tünde 

Tánc és túra az alpesi hegyekben 

Menni, vagy nem menni a Koronajárvány - évében?! 

38. Mindszenty - Vadon gyalogos emlékza-

rándoklatunkra Mindszenty József  herceg-

prímás halála évének 45. és Vadon Pál cser-

késztiszt halála évének 35. évfordulója alkal-

mával került sor. De az egész emberiséget

veszélyeztető Corona vírus  járvány megvál-

toztatta a zarándoklatot: A hagyományos

négy napi gyaloglás két  esős napra rövidült.

Magyarországi barátaink otthon maradtak, a

rendszeresen résztvevőknek csak a fele vál-

lalkozott  az útra és vette magára a vírus -

veszély megszorításait. Ugyanakkor örö-

münkre, Ottó atya Mariatroston a lezárt ká-

polna helyett, a bazilikában  végezhette az

induláskor a  korareggeli szentmisét.  A tizenkét  zarándokló Pali-bá sírjától indult útra. Máriacellben, zarándoklataink kö-

zött másodszor kaptunk helyet a bazilika kegyoltáránál . Itt  István atya  végzett misét.  Az előírt távolságtartás, és az arcot

eltakaró  védőmaszk ellenére kitárult szívvel fordultunk kéréseinkkel  oltalomért a celli Szűzanyához.

Köszönet Noéminak a szervezésért, Tamásnak és Csabának a gondos vezetésért, Ottó és István  atyáknak a szentmisékért, 

és a gráci vendégeknek, hogy résztvettek a szentmisénken .  

  ( egy résztvevő) 
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Mit csinál a sok idegen csintalanság 
egy órán át együtt az anyukájuk, apu-
kájuk nélkül? 

A szülők tudják, hogy a gyermekük jó 
és erős, bátor, kedves. Vajon milyen-
nek érzi magát ugyanez a kis tüne-
mény csapatban? Kell-e őt félteni más 
gyerekek társaságától? Hogyan fogja 
kivívni a figyelmet, ha egy csapatnyi 
emberkére egy labda jut? Ki fogja-e 
várni, hogy ő is sorra kerüljön? Ő lesz 
a leghangosabb, vagy a legcsende-
sebb? Ezekre a kérdésekre adja meg a 
választ a gyerekfoglalkozás. Az okta-
tók kis csoportban fogadják az érdek-
lődőket. 10 gyerek már nagy csoport-
nak számíthat, ahol 2 tanítónéni készül 
fel heti rendszerességgel. A gyerekek 
hamar barátkoznak. És a maguk ütem-
ében felfedeznek, próbálkoznak, hogy 
ők is érvényesüljenek. Mindenhez egy 
biztonságos tér kell. Az a varázslatos 
környezet, amelyet a több száz éven át 
finomodott, népi játékok, népmesei 
karakterek alakítottak. Ahol a királylá-
nyok és kiskirályok ügyesek, a rókák 
ravaszak, a medvék lusták, a kapitá-
nyok hangosak, a mókusok családia-
sak és mi mindannyian gyorsabban 

futunk, mint a farkasok. Az egymást 
követő játékokban mindenki szóhoz 
jut, kiválaszthatja, mit süssünk a ke-
mencében. Ha a gyerek fél egy mese-
beli karaktertől, és a másik alkalom-
mal már ő bújik a bőrébe, és mi együtt 
örülünk a sikerének. 

Talán könnyűnek vagy automatikus-
nak tűnik, de nem az. Ezt is gyakorolni 
kell. Mindenki türelmére szükség van. 
A gyerekkor sok mindent hoz magá-
val: a növekedés, a délelőtti óvodai 
foglalkozás fáradttá teszik a piciket. 
Délután időnként ingerlékenyek, ami 
megnehezíti a csapatmunkát. A mun-
kaidő után a szülő hetente biztosítja az 
eljutást a foglalkozásra, ami szintén 
tervezést igényel. Valamint az oktatók 
részéről is áldozatokkal jár a heti tevé-
kenység. Úgy kell elképzelni, mint a 
sportot, ahol mindenkinek van egy 
közös célja, és ezért koncentrál, odafi-
gyel. Megtanulja azt, hogy többen va-
gyunk és mozgunk egy térben, hogy 
több a zaj, az inger. Aki ráérez az ízé-
re, az utána nehezen él a közösségi 
élmény nélkül. 

De mikor kell elkezdeni a nevelést, 
hogy a gyerek szolidáris legyen, vagy 

szocializálódjon? Szükség van erre 
egyáltalán? Ha jár óvodába, akkor ott 
is megkapja mindezt? 

Néhány gyerek olyan nyitott és játéké-
hes, barátkozó, hogy kifejezi, szüksége 
van még több korabeli jóbarátra. 

Sajnos az a tapasztalatom az elmúlt 15 
évből, hogy léteznek magányos gyere-
kek is. Rengeteg oka vagy okozója 
lehet. A hivatástudatomat az motiválja, 
hogy a közösségi játékfoglalkozások 
(nem feltárják a problémát, hanem) 
gyógyítják a lelket. Abban bízom, 
hogy a szülők a „kitartás” fontosságára 
nevelik a gyerekeket, és közösen nagy 
dolgokra vagyunk képesek. Őket is 
szívesen látjuk. 

A heti rendszerességű gráci magyar 
foglalkozások nem minősülnek terápi-
ának. Ahhoz más típusú szakemberek 
és közeg szükséges. A magam egyete-
mi képesítése etnográfus: a kultúratu-
dománnyal függ össze, szakosodásom 
pedig a játszás és játékeszközök kuta-
tására irányul. A foglalkozásokhoz a 
tradicionális régi idők játékegyütteseit 
veszem alapul, hiszen évszázadokon át 
sikeresnek bizonyultak. A siker szá-

Hogyan is működik a kisgyermekek játszóháza? 
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Hegedű, furulya, koboz és dobszó kísérte a gráci magyar 
délutánt. Parkban gyönyörű lombkorona alatt telepedtünk le. 
Kívánságunk teljesült, hiszen napsütésben tölthettük el a kö-
zös időt. Az alkotásra is lehetőség nyílt. Az egyesület 60 kü-
lönböző színű krétával támogatta meg a rendezvényt. A ven-
dégek a maguk piknikpokrócain repülő kismadarakat készí-
tettek. 3 generáció alkotott együtt. A nagymamák, szülők és 
a gyerekek is próbára tették kézügyességüket. Nagy pillanat 
volt, mikor a széttárt szárnyú, cérnára fellógatott kismadarak 
életre keltek a szaladgáló óvodások kezében. Finomat ettünk, 
és örültünk egymás egészségének a megváltozott időben. 
Eközben folyamatosan hallgattuk a muzsikusok örömzené-
jét. Nagyszerű volt az „talpalávaló”-nak is. Pörögtünk, fo-
rogtunk, dobogtunk, tapsoltunk. A rendezvény hangszersi-
mogatóval végződött. Különleges találkozás volt, és nagyon 
várjuk a következő lehetőséget. Abban bízunk, hogy minél 
többen kedvet kapnak, és velünk tartanak a jövőben is.  A 
rendezvény a MEÖK szervezésében történt, közreműködött 
a Huzdrá zenekar és Tóth Zsuzsanna Napsugár. 

momra a játékosok örömében is rejlik. 
A csillogó szempárokban, a szaladó 
lábacskákban. Azt látom, hogy a gye-
rekek tudják, hol a határ aközött, hogy 
szemlélődők voltak, hogy próbálko-
zók, vagy hogy először elérték a célju-
kat. 

Az írás indítója az volt, hogy a tanítvá-
nyaim idegenek egymás számára. Rö-
vid idő után mégis barátságok szövőd-
tek, közösen ünnepelték a szülinapo-
kat, az újévet, nyaralást, kitartottak 
egy hosszan tartó karantén után, és 
megmaradtak csapatnak. 

Idén is megújulunk. Szeretettel várom 
az új jelentkezőket.     

Zsuzsanna Napsugár T. MA 
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a Juhász testvérek(vasöntöde), vagy a 

volt huszártiszt Vörösmarty  Lajos 

( cipő és táskaüzlet a Sackstrasseban), 

kivették részüket az ujjáépítésből.    

Az alábbiakban megpróbálunk izelítőt 

adni az akkor meglévő és újonnan ala-

kuló magyar egyesületekről, közössé-

gekről. 

Az 1947-ben újra engedélyezett Grazi 

Magyar Egyesület történetéből sajnos, 

szinte teljesen hiányzik a háborút kö-

vető évek krónikája. A jubileumi ün-

nepi brosurában olvashatjuk, hogy  

Rottenbücher Gyula; aki 1950-

ben létrehozta az egyesület 

tánccsoporját; 1946-ban And-

ritzban szervezett magyar bált. 

Arról látható egy fénykép, de 

sajnos csak néhány sor szól az 

akkori programokról, kirándu-

lásokról, sielésről.  

Az andritzi táborról és a gráci 

magyar kulturális és közösségi 

élet akkori alakulásáról; a ké-

sőbb Burgenlandba települt tar-

tományi főtanácsos; Mag. 

Csoknyai Péter visszaemlékezé-

sében  találunk leírást. Abból 

tudjuk, hogy az angolok az and-

ritzi gépgyár ebédlőjében rövid 

ideig magyar iskolát tartottak 

fenn. A tábornak volt saját ka-

barécsoportja és a táborból az 

ifjúság a városba járt moziba. Ők részt 

vettek, mint önálló magyar csoport a 

Graben plébánia menekült ifjúsági 

csoportjában is. A magyar tanulók egy 

része a II. Bundesreálgymnáziumban 

és az Orsolyita nővérek iskolájában 

tanult.  Forrásunk 1946 - 51 között 24 

gimnázista nevét említi. A Carnerigas-

se 34-ben egyetemista és főiskolás 

fiúk, a Hochsteingasse 37-ben csalá-

dok, leányok találtak otthonra.  Gei-

dorfgürtel 49-ben is voltak magyar 

barakklakók. E három cím 1956 után 

is  szerepet játszott a magyar menekül-

tek életében. Az anyagilag jobb hely-

zetben lévő felnőttek albérletben lak-

tak. A háború utáni 45-ös magyar 

nemzeti emigráció képe, új egyesüle-

tek alakulásával, az 1950-51- es kiván-

dorlásig érdekes közösségi csoportulá-

sokat mutat.  

 

1947. június 21.-től 1949. november 1-

ig a Goldene Pastete vendéglő, 

(Sporgasse 28) adott helyet az először 

Segélyalapként működő Magyar 

Csendőr Bajtársi Asztaltársaságnak. Itt 

született meg a Bajtársi Levél is. Az 

egyesület MKCsBK néven (jelenleg 

USA székhellyel) ma is működik. 

 

Az egyetemisták által 1947-ben alapí-

tott cserkészcsapat a Külföldi Magyar 

Cserkésszövetség 1950. márciusi csa-

patlistáján mint a 2 sz. Hunyadi János 

cs.cs. szerepel. A csapatparancsnok és 

több tag kivándorlása után még rövid 

ideig a linzi csapathoz csatolva önálló-

an működött, de 1951. október végén 

feloszlott. Résztvettek a Saalfeldeni 

nagytáboron és öt cserkész képviselte 

a csapatot a VII. Világjamboreen. 

 

A  hivatásos  honvéd és csendőr tisz-

tek és tiszthelyettesek gyűlése 1949. 

aug. 6-án a Gösser étteremben elvi 

döntést hozott, hogy az 1949. júl.10-én  

alakult, hatóságilag engedélyezett- 

„Christiana Hungaria, Keresztény Ma-

gyarok Egyesülete (K.M.E) –

alapszabályai és  politikamentes célki-

tüzései, nemzeti és erkölcsi vonatko-

zásban kifogástalanok és a hivatásos 

honvéd és csendőrtisztek és tiszthe-

lyettesek beléphetnek és tisztséget vál-

lalhatnak. Későbbi  levelekből arra 

lehet következtetni,  hogy  az egyesü-

let vezetése  szélsőjobboldali hungaris-

ták kezébe kerülhetett. Rágalom, vagy 

valóság? Ugyanakkor voltak, akik re-

ménykedtek  hogy  a K.M.E.  visszatér 

eredeti célkitűzéseihez. (1995-ig léte-

zett) 

 

1949. szept.17-én az emigráció 

steiermarki vezetői Egység Bi-

zottságot alapítottak az 1945-ös 

magyar emigráció egységének 

megteremtésére, amely kizáró-

lag a Magyar Nemzet  egyete-

mes érdekeit tekintette irányadó-

nak, a politikai érdekcsoportok, 

egyéni érdekek és pártpolitika 

mellőzésével. 

 

A szovjet elől menekülők között 

egyházi személyek is érkeztek 

Grácba .  A katolikus papok egy 

része mint tábori lelkész jött a 

katonai egységekkel. Ők a ko-

lostorokban kaptak szállást, egy-

házi iskolákban tanítottak, plébániákon 

voltak kisegítő lelkészek. Ketten vég-

leg itt maradtak és  vezető feladatot 

kaptak az egyházmegyei menekült 

pasztorációban. 

 

1948-ban alakult Klagenfurtban az 

MHBK Magyar Harcosok Bajtársi 

Közössége: (jobboldali katonai jelleg-

gel felépített Magyar emigráns szerve-

zet./ Internet). Más név alatt már 1947-

től ismert volt. Még napjainkban is 

aktívan működik Európában, Észak és 

Délamerikában, Ausztráliában. Tevé-

kenységéről a 71. évfolyamot elért 

Hadak Útja- Bajtársi Híradó tájékoz-

tat. Gráci működéséről a Christiana 
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Hungaria Landesarchivba leadott irat-

tára bizonyára tudna felvilágosítást 

adni. 

A fentebb említett brosúra mutat egy 

1944-ben készült rajzot az egyesület 

vendégkönyvéből.  Ez is bizonyítja, 

hogy az itteni magyarokat sem kerülte 

el  a nyilaskeresztes  párt, a Hungarista 

Mozgalom propagandája. A Nürnbergi 

Perben halálraítélt háborús bűnös párt-

vezért és társait 1946-ban kivégezték, a 

pártot betiltották. Ausztriában sem en-

gedték meg a Németországban 1948-

ban újra megalakult Hungarista moz-

galom működését. A Grácba rekedt 

volt párttagok egy része az egyesüle-

tekben próbált szerencsét. 

 

Két forrás ad hírt az akkori magyar 

főiskolásokról és egyetemi hallgatók-

ról.  A fentebb említett Mag. Csoknyai 

Péter és a diákszövetség egykori elnö-

ke, a Braziliába kivándorolt DI. Piller 

Gedeon levelei. A Grazi Egyetemisták 

Csoportosulása is (1946/47- 1951?) 

érdekes módon az andritzi táborban 

vette kezdetét.  Az Egyesület bejelen-

tésekor kiderült, hogy az első világhá-

ború után létezett már Grácban egy 

Magyar Diákok Szövetsége. Annak a 

száma alatt regisztrálták őket. (Piller) 

A kivándorlási hullámmal több tagja és 

elnöke is a tengerentúlra került és az 

egyesület lassan megszűnt. Egy 1948-

ból származó névsorában 53 hallgató 

nevével találkozunk.  

Csoknyai listájában 35 főt sorol fel. A 

két névsor részben fedi egymást. Kö-

zöttük szerepel több olyan személy, 

akiket az 56-os menekültek még ismer-

tek. (Csoknyaitól származik a magyar 

egyetemisták egy csoportjáról 1951-

ben készült fénykép.) 

 

A két világháború tragédiája más - más 

politikai, társadalmi gazdasági változá-

sokat teremtett Magyarországon. Ezt 

tükrözik a külföldre menekültek vagy 

költözöttek  idő eltéréssel érkező cso-

portjai közötti politikai, világnézeti, 

társadalmi állásfoglalása. Ennek meg-

felelően mindegyik más, magával ho-

zott magyarságképet próbált megvaló-

sítani itteni életében. A meglévő és új 

egyesületeket akarva, akaratlan össze-

fonta a magyar nyelv, hagyományok és 

kultúra ápolásának, tagjaik támogatá-

sának szándéka. Létük, megszűnésük 

tagjaik megélhetési gondjainak és a 

kínálkozó új életlehetőségeknek lett 

függvénye. A kivándorlás hamarosan 

legtöbbjüket tovább vitte, szétszórta a 

nagyvilágban. Utánpótlás hiányában 

csak egy maradt meg belőlük a 

„Christiana Hungaria, Keresztény Ma-

gyarok Egyesülete”, amely 1956-ban 

összefogva a Grazi Magyar Egyesület-

tel fogadta és segítette az új Magyar 

tragédia menekültjeit. Ekkor, ha rövid 

időre is, megvalósult a Magyar Egység 

és Összefogás örökké időszerű, de re-

ménye vesztett utópikus álma.  

krónikás 
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Zsombori Erzsébet-Zsimbi született 1949-ben Bonchidán, Erdélyben. Bu-

dapesti festőművész, selyemfestményeiről, könyvillusztrációiról ismert. 

Tanulmányait Kolozsváron végezte, ahol reklámgrafikusként dolgozott.  

1987-ben áttelepült családjával együtt Magyarországra. 

Tagja a Magyar Alkotók Országos Egyesületének valamint a Budapest 

Belvárosi Művészek Társaságának. 1975-től részt vett hazai és külföldi 

tárlatokon, több mint 200 alkalommal. 

Lányával, Mayer Hella festőművésszel közös galériájukban, a Bp. Sütő 

u.2.sz.alatt rendszeresen helyet ad és szervez előadásokat, könyvbemutató-

kat, egyéb rendezvényeket. 2020-ban Kölcsey-díjat kap. 

"Selymes összhangok"  Zsombori Erzsébet-Zsimbi selyemfestő kiállításának 

megnyitója a Hauslabgasse 7-ben október 1.-én 19.30 

kor.  

A kiállítást megnyitja Mag. Molnár András kerületi elöljáró, 

zene: Mag.art. Nagy Zsuzsanna fuvolista.  

Info: Kovács Dénes Tel: 0650 8312624 

Mindenkit szeretettel várunk! 

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

DES BUNDESKANZLERAMTES 

Sírgondozás 
 

Utódot keres a P. Nyers édesanyja és 

Czibor Etelka központi temetőben 

lévő sírját gondozó család. Jelentke-

zés a szerkesztőség címén. 

Gratulálunk  
Dudás Mihálynak és nejének Lujzának házas-

ságuk 60. (gyémánt) évfordulója alkalmából. 

További boldog éveket kívánunk gyermekeik, 

unokáik körében.  

 

Magyar autószerelő vállalkozás  

megnyitotta munkafelvételét Grácban és környékén. 

Karosszéria javítás, alvázvédelem, balesetes járművek javítása, sebes-

ségváltók, illetve motorok felújítása a fő profil. 

Hivatalos javítási számlánkat az Osztrák biztosító elfogadja!  

Munka felvevők: 

Robert Horváth: 0676 3872925 

Zsolt Pusztai: 06766530851 

Örömhír 
Gratulálunk Arianna Cavaliere és Almási Dávid Zsolt egybekeléséhez! 

Kívánjuk, hogy közös jövőtök tartogasson sok boldogságot, és szerel-

met! 

2020. szept.3-án befejezte földi pályafutását DI. Heinz Berger. Halálával egy hű barátot 

veszített el katolikus közösségünk. Hozzánk tartozott a szülőhazájából kitaszított szudéta

-német. Már gráci tanulmányai alatt is magyar diáktársakkal barátkozott, majd magyar 

menekült családba házasodott be. Otthonra lelt a katolikus közösségben. Amíg egészsége 

engedte, ott volt a magyar miséken. Halálával a Berger házaspár padjában üres lett egy 

ülőhely. Az utóbbi időben egyre gyakrabban találunk a templomban megüresedett helye-

ket. A misék utáni agapékon elsőként foglalt helyet az asztalfőn, németajkú sarkot alkot-

va a halálban őt megelőző Winkler Aloissal. Ha nem is beszéltek, mindketten jobban 

értettek magyarul, mint egyesek gondolják. Türelmesen megülte helyét a magyar nyelvű 

előadásokon, velünk tartott kirándulásainkon és kedvelt vendége volt az öregdiák talál-

kozóknak is. Éveken keresztül elképzelhetetlen volt a Mindszenty-Vadon Emlékzarán-

doklat Máriacellbe az ő szolgálata nélkül. Autója nemcsak kisérőkocsi volt, abban talál-

tak menedéket elfáradt, elázott zarándoktársai. Szerettei fájdalmával osztozva Isten irgal-

mába ajánljuk lelkét. Nyugodjék békében.            (egy jóbarát) 

Búcsúzunk  

DI. Berger Heinrich hosszú betegség 
után, 89 éves korában elhunyt. 
 
Újságból értesültünk, hogy Patassy 
László 95 éves korában meghalt. 
 
Adjon Isten mindkét halottnak örök 
nyugodalmat A gyászoló hozzátartozók 
fájdalmát enyhítse együttérzésünk.! 

Gyászhírek  

http://www.gracimagyarujsag.at

