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Emlékezzünk! 

 
300 éves a mariatrosti Bazilika 

Bővebben a 3. oldalon 

 
Mag. Weberhofer a zarándoklaton 

Bővebben a 6. oldalon  

Október utolsó és november első nap-

jaiban, otthon magyarhonban és szerte 

a földtekén, másképp dobog a magyar 

szív, mint az év más napjaiban. Nem 

tudom kedves olvasó, hogy észrevet-

ted-e ezt a jelenséget saját szíveden, 

mint ahogy én tapasztalom több mint 

hat évtized óta. Mert 1956 október - 

novemberi napjaiban világtörténelmet 

változtató események zajlottak le Ma-

gyarországon. Az október 23-án kitört 

forradalomból nemesedett szabadság-

harc november 4-i letiprása ellenére 

végül is a szovjet világhatalom buká-

sához és igája alatt szenvedő népek 

szabadságához vezetett. Számtalan 

írás jelent meg történészek, kutatók, 

politikusok tollából, amelyek feldol-

gozták és értékelték a felejthetetlen 

napokat. Mi, ´56-os gráci magyarok 

éveken keresztül koszorúzással, elő-

adással, ünnepélyes misével hajtottunk 

fejet a szabadságharc hőseire, áldoza-

taira emlékezve és hívtuk itt élő honfi-

társainkat, a megemlékező rendezvé-

nyeinkre. 

 

 

Meghívó: Oktober 22-én  

hagyományosan koszorúzást tartunk 

19 órakor a dómnál az ’56-os hősök 

emlékére. Utána közösen átsétálunk a 

Hauslabgasse 7 be, ahol 19:30-tól  

egy közös agapé keretén belül  

emlékezünk a forradalomra.  

Örülnénk, hogyha az „56-osok“ ezen 

a kereten belül megosztanák velünk 

emlékeiket a forradalomról. (Dénes) 

 

 

 

A GMÚ-ban minden évben írtunk ´56-

ról. Idei témánk: az egyházak, különö-

sen a katolikus egyház jelenléte a for-

radalom - szabadságharcban. Amíg a 

gúzsba kötött egyház legjobbjai, 

Mindszenty bíborossal élükön, börtön-

ben sínylődtek, a pártállam aparátusa 

az ÁEH „bajszos püspökein“ és a bé-

kepapi mozgalmon keresztül ellenőriz-

te és akadályozta az egyház kormány-

zását. Hivatásának teljesítését, a sek-

restye-pasztoráció keretébe szorította. 

Az egyházak nem vettek részt a forra-

dalom közvetlen előkészítésében. Sze-

replésük a forradalom alatt szociális 

és lelkipásztori jellegű volt, szavuk a 

vérontás elkerülésére intett, megbéké-

lésre, lelki megújulásra, a békés ki-

bontakozás kivárására buzdított. 

Ezt sejtetik többek között Grősz József 

rádiószózata, több püspök papsághoz 

és a hívekhez intézett írásai is. Bíztak 

az országszerte pontokba foglalt jogos 

egyházi kívánságok békés megvalósí-

tásában. A veszprémi megyéspüspök 

is bizakodott, de aggódva figyelte a 

forradalom mögötti politikai és kato-

nai erőviszonyokat. A papok lelkiis-

meretük szerint követték az eseménye-

ket, és ahol csak tudták akadályozták a 

bosszúállást. A forradalom győzelme 

után kiszabadultak a börtönökből a 

politikai elitéltek civilek és egyházi 

személyek, köztük Péteri és Badalik 

püspökök, Endrédy Vendel zirci apát. 

Mindszenty József hercegprimást fel-

sőpetényi házi őrizetéből katonai kis-

éret diadalmenetben vitte Budapestre a 

primási palotába amelyet hatalmas 

embertömeg vett körül. 

Folytatás a 4. oldalon. 
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Egy meglehetősen hosszú kerékpártú-

rámon Pemstättenben meglátogattam 

Molnár Éva és Kund családját. 

Kávézás mellett, egy kellemes beszél-

getés folyamán kérdéseimre sok min-

dent elmeséltek magukról: 

Kund Nyíregyházán született, ott is 

érettségizett, Szegeden volt katona tíz 

hónapig egyetemi előfelvettként. Már 

a gimnázium előtt is tanult németet, 

így jelentkezett külföldi egyetemi ösz-

töndíjra az akkori NDK-ba (kelet Né-

metország). 1989-ben kezdte tanulmá-

nyait a türingiai Ilmenau városban lé-

vő Technische 

Hochschulen. 

Csak melléke-

sen, a 70-es 

évek végén 

Angela Merkel 

is megpályázott 

fizikusként 

ezen a főisko-

lán egy tanárse-

gédi állást, de 

nem vették fel 

(sajnos). 

1989-ben el-

kezdődtek a 

rendszerváltás 

zavaros napjai. 

Az elején még 

volt Marxismus

-Leninismus 

tantárgy is. A 

határmegnyitás, a berlini fal lebontása, 

majd átállás a (nyugat) német márkára 

a két Németország egyesülése épp erre 

az időre esett. Az ekkor már alacsony-

nak számító magyarországi állami ösz-

töndíj egy német DAAD ösztöndíjjal 

lett kiegészítve. Az öccse kezdett 1990

-ben magyarként az utolsó olyan évfo-

lyamon a szomszédos weimari Bauha-

us egyetemen, amelyik az államközi 

szerződés szerint kitanulhatott. Kund a 

TU Ilmenau Festkörperelektronik sza-

kán végzett 1994-ben. 

1995-ben a KFKI területén található 

Műszaki Fizikai és Anyagtudományi 

Kutató Intézetnél kezdte el a disszertá-

cióját írni, mint tudományos segéd-

munkatárs. A PhD fokozatot 2002-ben 

kapta meg a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetemtől. Köz-

ben ugyanis az AMS (akkor még Aust-

ria Mikro Systeme) budapesti tervező 

irodájában kezdett dolgozni 1999-ben. 

2000-ben házasodtak össze Évával és 

települtek át Ausztriába, ahol az AMS-

cég unterpremstätteni központja van. 

Itt a pinduri kis elektronikus eszközök 

(pl. tranzisztor) viselkedését modellezi 

szilícium szeleteken kialakított teszt-

ábrákon végzett mérések alapján az 

integrált áramkör tervezés számára. 

Ezeket aztán okos telefonokban, orvo-

si berendezésekben, autókban, és las-

sacskán a mindennapi életben már 

mindenütt használják. Nélkülük ma-

napság már semmi sem működne. Ő itt 

már főmérnöki pozícióban dolgozik. 

Az itteni gyár kastélyépületben van, 

melyet szép park vesz körül. A nagyra 

nőtt vállalatnak világszerte már 8-10 

ezer alkalmazottja van, de itt Premstät-

tenben is már kb. 40 különböző nyel-

vet beszélnek. A fő nyelv természete-

sen az angol. 

Felesége, Éva Rakamazról Tokaj vidé-

kéről származik. Fodrászatot tanult, 

majd esti tagozaton tette le az érettsé-

git. Dolgozott Nyíregyházán és Buda-

pesten. A három gyerek mellett termé-

szetesen a háztartást vezeti, sokat tanul 

a gyerekekkel, szervezi a család életét, 

rendben tartja a házat és ápolja a ker-

tet, amiben több 

érdekes növény, 

meg egy aranyos 

fehér nyuszika 

van. 

Legidősebb fiúk 

Keve, 18 éves, az 

Ortweinschuleban 

Kunst&Design 

ágazaton tanul 

restaurátornak. 

Nagyon ügyesen 

rajzol. Lányuk 

Enese 15 éves a 

deutschlandbergi 

BORG-ba jár. A 

nyelvek érdeklik 

elsősorban. Olasz 

után már spanyo-

lul is tanul. A leg-

fiatalabb fiú Mer-

se pedig angol 

tannyelvű osztályba jár a premstätteni 

NMS-be. Nagyon érdekli a számító-

gép. 

A beszélgetés után még körülvezettek 

a nagyon szép, családi házban, és a 

kertben. 

Köszönöm a szíves vendéglátást 

HOCS 

Molnár Éva és Kund családja 

http://www.gracimagyarujsag.at
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Köszönetet mond a Magyar Katolikus Közösség 

Protestáns gyülekezet 

Újságunk korábbi számaiban többször hívtuk fel olvasó-

ink figyelmét egy-egy gráci magyar emlékre. A szakrális 

épületek közül írtunk az evangélikus Heilandskirche és a 

mariatrosti Bazilika magyar kapcsolatairól. Az utóbbi 

fennállásának 300-éves évfordulóját idén szeptember 8-án 

ünnepelte, Dr. Lackner Franz salzburgi érsekkel az élén, a 

templomot betöltő hívő sereg. 

A magyar alapítású Pálos Rend 1698-ban kért Grácban 

letelepedési engedélyt. A Purbergen állt egy kastély, ká-

polnájában a Reinből származó Vigasztaló Mária szobor-

ral (másolata a kálváriai plébánián), amely akkor már is-

mert búcsújáróhely volt. Tulajdonosa, Franz Caspar Con-

duzzi von Heldenfeld, 1708-ban a Pálos Rendnek ajándé-

kozta kastélyát a kápolnával és birtoka egy részét. A rend-

tartomány horvátországi kolostorából érkező szerzetesek, 

a fiatal Andreas Stengg építész tervei alapján építtették fel 

Grác legszebb barokk templom és kolostor együttesét. 

A templom északi oldalán a Szent Ferenc kápolnában, az 

oltárral szembeni fal freskóján, két pálos szerzetes látható. 

A mecénások sorában találjuk VI. Karl császárt és Ester-

házy Imre esztergomi érseket, a Pálos Rendfőnököt is. Az 

Esterházy családból ketten voltak itt szerzetesek. Négy 

évtizedes működésükre 1786-ban II. József feloszlatási 

rendelete tett pontot. 

IMY 

A Magyar Katolikus Közösség köszönetet mond alábbi támogatóinak a 2019. március - májusban átutalt adományokért:  

Bíró Krisztina, Brenner Mária, Csiszer Csaba, Demmerer Josef, Egyed Róbert, Gergo Edith, DI.Horváth Csaba, Huszár 

Éva, Dr. Németh Nándor, Maga Petritz Judit, Rákosy Ernő, Sáli Géza, DI. Sas János, Schager J.& R., Schöcker Zita, Spoerk 

Inge, Szalai I.&M., Dr.Tanay Ildikó, Tóth Péterné, Dr. Vadon Mária, Ing.Zimics Júlia 

Nyár 

Kevés olyan időszak van, amelyhez annyi terv és várakozás 

kapcsolódik, mint éppen a nyári hetekhez, hónapokhoz. Életéve-

ink előrehaladtával akár több nyarunkra is visszaemlékezhet-

nénk, összességében azonban valószínűleg nem túl sok maradt 

meg ezekből az évekből, évtizedekből konkrét visszaemlékezés-

ként. Az idő pedig természetesen ilyenkor még gyorsabban telik 

a számunkra… 

Ugyanakkor az év legspontánabb időszakáról van szó. Arról, 

amikor az emberi szabadság nem csak kötöttségek nélkül eltölt-

hető időben, hanem az ezzel kapcsolatos döntésekben is meg-

mutatkozik. 

Ahol az emberi szabadság döntésekben kifejeződve érvényre 

jut, ott távlatok, lehetőségek nyílnak meg. A megvalósítás érde-

kében szőtt tervek utakat irányoznak elő, amelyek vége azonban 

a távol homályába vész. 

Gyakran eleve lehetetlen a pontos tervezés, máskor mi magunk 

akarunk nyitottak maradni a ránk váró meglepetésekre, lehető-

ségekre, hogy ezáltal még izgalmasabbá tegyünk egy-egy ránk 

váró eseményt. 

Számunkra, keresztények számára, akik ismerjük a folyamatos 

hitbeli fejlődés lehetőségét, az előrelépés, olykor akár a megre-

kedés érzését és törvényszerűségét is, nem ismeretlen az út képe 

és az „úton lévő egyház” fogalma. Hiszen mi a Jó Pásztor, Jézus 

vezetésével szeretünk úton lenni, tervezni. Ehhez sokféle bátorí-

tást kapunk, amelyek közül talán a legismertebb a 23. zsoltár 

kezdősora: „Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm…” Aki 

tehát pásztorának tudja és vallja Jézus Krisztust földi vándorútja 

során, ahhoz társul szegődik az elégedettség és a biztonság érzé-

se. Abban az időszakban, amikor talán a legtöbb óvó, védő szó 

és figyelmeztetés hangzik el – főleg gyermekeink, fiataljaink 

felé –, jó tudni, hogy van, aki azon az úton is vezeti lépteinket, 

amelynek a vége, vagy annak bizonyos szakaszai ismeretlenek 

számunkra. Ezzel a bizonyossággal mindig érdemes elindulni. 

Wagner Szilárd, lelkész 

Következő istentiszteleteink mindig 16 órai kezdettel  

a gráci Heilandskirchében: 

15. szept. 27. okt. 17. nov. 8. dec. 

Köszönettel és üdvözlettel: Zita 

300 éves magyar emlék 

KIRÁNDULÁSRA HÍV AZ MKK 

Október 12-én, szombaton meglátogatjuk egyház-

községi kirándulásunk keretében a  

Holló István atya által ellátott  

több mint 800 éves Szent Jakab templomot  

(St. Jakob in Freiland bei Deutschlandsberg). 

A szentmise 10 órakor kezdődik.  

Utána templomismertető és ebéd a  

Gasthaus Triftweber in St. Oswald-Kloster. 

Kérjük, hogy jelentkezzetek Gjecajné Erzsikénél vagy 

István atyánál. A létszám fontos az ebéd miatt. 

Találkozó: 9:30 órakor a deutschlandsbergi plébánián. 

8530 Deutschlandsberg, Schulgasse 11. 

István Atya 

http://www.gracimagyarujsag.at
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  Rendezvény Információ Hely Idő Dátumok 

O
któ

b
e

r 

QuizNight 
(privát) 

Takács Pálma 
Facebook: Gráci QuizNight 

Coffeeshop Barista's 
Tummelplatz 7 

19:45 
  7 14 21 28 

hétfőnként 

Táncház 
(GME) 

Mag. Kovács Dénes 0650 831 2624 
Hauslabgasse 7, 

földszint  
19:30 

1  15  29 

keddenként 

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 

A bíboros először hálaadó szentmisét 

végzett a kápolnában. Utána fogadta a 

tiszteletadók hosszú sorát. Papjai kö-

zül többen beszámoltak a békepapok 

káros tevékenységéről. A főpásztor 

első feladatának tartotta tájékozódni az 

egyház és az ország helyzetéről, a ki-

bontakozás útjáról. Kis körben tárgyalt 

püspökökkel, kormánytagokkal. Átvet-

te az ÁÉH épületét és irattárát, felújí-

totta külföldi egyházi és világi kapcso-

latait. Nov. 3-án püspökkari értekezle-

ten ismertette az ÁEH-val kapcsolatos 

terveit és rádiószózatában a katolikus 

egyházat megújító programját. Beszé-

dében mondta “Azt a magyar nép ter-

mészetesnek találja, hogy nagymúltú 

és nagyértékű intézményeinkről gon-

doskodni kell“ Az „intézmény“ szó 

javaknak fordítva zűrzavart keltett a 

szabad világban: hogy Mindszenty 

visszaköveteli az egyházi birtokokat. 

Otthon az új hatalom erre építette rág-

alom hadjáratát. A bíborost a szovjet 

támadás miatt nov. 4-én hajnalban a 

parlamentbe hívta Tildy Zoltán ahon-

nan ő az amerikai követségre mene-

kült. 

Mielőtt felidéznék néhány kiragadott 

példát, felhívom az olvasó figyelmét, 

hogy a tüntetők, a szabadságharcosok, 

hősihalottak, és a megtorlás áldozatai-

nak nagyrésze az egyházi felekezetek 

tagjai voltak. Az egyházak a néppel 

együtt örültek a változásoknak. 

A békés tüntetésekben bár kevesen, de 

papok is részt vettek. Néhányat bevá-

lasztottak a helyi Forradalmi vagy - 

Nemzeti Bizottságba, mint például 

Győrben P. Galambos Ireneusz bencés 

szerzetest. Az államrendőrség sortüzei 

után országszerte fellángolt az ellenál-

lás. A szovjetek második inváziója 

után a forradalomból szabadságharc 

lett. P. Végvári Vazul ferences szerze-

tes - volt hadapródiskolás - írta Buda-

vári krónikájában, hogy lelkiismereté-

re hallgatva „szerzetes elöljáróim tiltó 

parancsa ellenére megszöktem az esz-

tergomi ferences rendházból“ és azt is, 

hogy kezében fegyverrel harcolt a bu-

dai Vár utolsó parancsnokaként. Mind-

kettő külföldre menekült és távollétük-

ben halálra ítélte őket a megtorlás vér-

bírósága. 

A Budapesti Központi Szeminárium 

növendékei a kórházakban a sebesül-

tek testi és lelki gondozásában segítet-

ték a Vöröskeresztet, röpcédulákat 

sokszorosítottak és élelmezték az EL-

TE épületében maradt mintegy száz 

szabadságharcost. A szeminárium és 

egyetem közös falában ütött résen ke-

resztül segítették őket civil ruhában 

kijutni a szovjet gyűrűből. Győrben, 

keresztény értelmiségiek és papok 

megalapították, a Keresztény Demok-

rata Néppártot. Szombathelyen a tün-

tetők vezetője, Koncz András, a tö-

meghangulat lecsillapítására az egy-

házhoz fordult segítségért. A püspök 

távollétében Szendy László apátplébá-

nos, Farkas Dénes helynök és Tibola 

Imre káplán fogadták a küldöttséget. 

Az erkélyről Tibola csendre intette a 

mintegy 1500 tüntetőt és mondta, hogy 

az egyháznak is vannak jogos követe-

lései. Szendy apát kérésére sokan men-

tek délután a városi temetőbe, gyertyá-

val és virággal, a győri és magyaróvári 

áldozatok jelképes temetésére. Azok-

ban a napokban a templomok, temetők 

megteltek a halottakért és az ország 

jövőjéért imádkozó emberekkel. Az 

égő mécsesek fénye húzott glóriát a 

virágokkal díszitett sírok fölé. 

YMI 

 

HALOTTAK NAPJA 

 

Ezer kis fény az ablakokban: 

Felejthetetlen, drága kép, 

S, felejthetetlen drága hősök, 

Akikért most a gyertya ég! 

Ezer kis fény az ablakokban  

Mint apró oltártűz, lobog: 

E gyászos szomorú, őszi este 

Lelkemben mindig élni fog… 

Halottak napja: parányi fények 

Ti most azokért égjetek, 

Kiknek élte mécsét mindörökre  

Kioltották a fegyverek! 

S fogadjuk meg most szent esküvés-

sel, 

Hogy nem feledjük el soha, 

Akiknek véréből éled ujjá 

Egy boldogabb magyar Haza  

 

1956. november 1. 

Kellner Dénes 1957-ben érettségizett 

Budán 

Emlékezzünk—folytatás 

November 

elsejére 

http://www.gracimagyarujsag.at
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  Rendezvény Információ Hely Idő Dátumok 

N
o

ve
m

b
e

r 

QuizNight 
(privát) 

Takács Pálma 
Facebook: Gráci QuizNight 

Coffeeshop Barista's 
Tummelplatz 7 

19:45 
  4 11 18 25 

hétfőnként 

Táncház 
(GME) 

Mag. Kovács Dénes 0650 831 2624 
Hauslabgasse 7, 

földszint  
19:30 

   12  26 

keddenként 

SZENTMISE 
utána agapé a plébánián 

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

Kálvária templom 
Kalvarienbergstr. 155. 

17:00 
3 10 17 24   

vasárnaponként 

További rendezvényeink novemberben 

3. 
csütörtök 

19:00 
Hauslabgasse 7 

földszint 
ADY ENDRE EMLÉKEST (Meghívó az 1. oldalon) 
Info: Mag. Kovács Dénes 0650  831 2624 

MEÖK 

5. 
szombat 

18:30 
ECLM nagyterem 

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

MEÖK 

9. 
szerda 

19:30 
Hauslabgasse 7 

földszint 

AZT A BETYÁR MINDENIT… vándorkiállítás és könyvbemutató  
a magyar betyárokról 
Info: Mag. Kovács Dénes 0650  831 2624 

MEÖK 

12. 
szombat 

10:00 
St. Jakob in Freiland 

bei Deutschlandsberg 

KIRÁNDULÁS ISTVÁN ATYÁHOZ, MISE A 800 ÉVES ST. JAKOB TEMPLOMBAN 
Info: Mag. Holló István 0676 874 267 11 és  
Gjecajné Solymos Erzsébet: 0681 1067 9351       bővebben a 3. oldalon 

MKK 

19. 
szombat 

16:00 
Salvator plébánia 

Robert- Stolz-Gasse 3. 
GYERMEKTÁNCHÁZ - Kenderice néptánccsoport - HUZDRÁ ZENEKAR 
Info: Mag. Kovács Dénes 0650  831 2624 

MEÖK 

22. 
kedd 

19:00 
Gráci Dóm 

 Burggasse 3. 
KEGYELETTEL helyezzük le 62. koszorúnkat ’56-ra emlékezve és emlékeztetve. 
Info: Mag. Kovács Dénes 0650  831 2624      bővebben az 1. oldalon 

MKK 
MEÖK 

22. 
kedd 

19:30 
Hauslabgasse 7 

földszint 
KÖZÖS AGAPÉ keretén belül emlékezünk a forradalomra a koszorúzás után 
Info: Mag. Kovács Dénes 0650  831 2624      bővebben az 1. oldalon 

MEÖK 

27. 
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 

3. 
vasárnap 

17:00 
Kálvária plébánia 

Kalvarienbergstr. 155. 
A SZENTMISE KERETÉN BELÜL EMLÉKEZÜNK MEG HALOTTAINKRÓL 
Info: Winkler Eszter 0650 6913 220 

MKK 

9. 
szombat 

18:30 
ECLM nagyterem 

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

MEÖK 

17. 
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 

17. 
vasárnap 

18:00 
Kálvária plébánia 

Kalvarienbergstr. 155. 
ELŐADÁS: A KATOLIKUS EGYHÁZ '56-BAN ÉS A KÁDÁRI DIKTATÚRÁBAN 
ELŐADÓ: PhD. Soós Viktor Attila történész  Info: Ugri 0316 68035 08 

MKK 

Decemberi előzetes 

7. 
szombat 

15:00 
Kálvária plébánia 

Kalvarienbergstr. 155. 
JÖN A MIKULÁS: Gondoltuk, hogy újból elhívnánk… és igent mondott! 
Info: Tüchler Tünde Tel: 0699 19078 481481 

GME 
MEÖK 

8. 
vasárnap 

11:00 
Kálvária plébánia 

Kalvarienbergstr. 155.  
LELKINAPRA FOGADJUK MARFFY GYULA VOLT ESZTERGOMI ÉRSEKET 
Info: Gjecajné Solymos Erzsébet: 0681 1067 9351 

MKK 

8. 
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 

14. 
szombat 

18:30 
ECLM nagyterem 

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

MEÖK 

http://www.gracimagyarujsag.at
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Zarándoklat meglepetésekkel 
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Az idei Mindszenty–Vadon emlék za-

rándoklat sok kérdőjellel indult: ki fog 

misézni, kik jönnek, leszünk-e elegen. 

Valahogy a szervezés is lassabban in-

dult, mint régebben. De mégis minden 

jól alakult… Arról írni, hogy melyik 

nap esett az eső, merre mentünk, mit 

ünnepeltünk valójában ismétlése lehet-

ne az előző években leírtaknak, aki 

erre lenne kíváncsi, az a GMU archí-

vumában utána kereshet. Ez azt akarná 

jelenteni, hogy akkor el is felejthetjük 

ezt a zarándoklatot, olyan volt mint a 

többi? Ezekre a kérdéseke határozot-

tan nemmel válaszolhatok! 

Olyan lett ez a négynapos út, amilyen-

nel talán hajdan megálmodták, de biz-

tos olyan, amilyennek én látni szeret-

ném. Talán hozzá értünk, felnőttünk 

ehhez. Akik ott voltak, remélem ha-

sonlóan látták, mint én. Akik nem, 

azoknak megpróbálom összefoglalni: 

Annak ellenére, hogy idén három 

olyan fiatal is részt vett, akik még nem 

tartottak velünk, nem jártak zarándok-

laton, mégis olyan volt, mintha mindig 

is jöttek volna. Adódtak problémák, 

nagy 

meglepe-

tések, de 

azokat 

mindig 

sikerült 

közösen 

megolda-

nunk. A 

megol-

dást nem 

egyvala-

kinek 

kellett 

kitalál-

nia… 

Az igeli-

turgiákra, akik tartották nagyon felké-

szültek, de minden másban is volt se-

gítség: voltak segítő kezek, gondola-

tok, ötletek. A legkisebbek is megta-

lálták a helyüket, jó volt hallani, hogy 

azt szeretnék, ha néhány év múlva ők 

szervezhetnék a zarándoklatot. Ahova 

megérkeztünk, már barátokként kö-

szöntöttek bennünket, elsősorban itt 

nem Rudira gondolok, aki sokadszorra 

ugyanazt mondja el amikor teraszán 

átvezet az utunk, hanem például a mit-

terdorfi fogadtatásra. Sokat mentünk, 

de sehonnan sem késtünk el, mivel 

nem időre mentünk, még a vonat is 

késett a kedvünkért. 

A vasárnapi szentmise hivatalos kez-

deti időpontja előtt sikerült egy perccel 

Máriacellbe érnünk, ahol - részben 

német nyelvű -, mégis felejthetetlen 

liturgiát élhettünk meg. 

Sok malőr történt a négy nap alatt, de 

mindig volt megoldás, így azokat ész-

re sem lehetett venni. És ez kizárólag a 

résztvevők érdeme… 

Egyértelmüen szép négy nap volt. Bár 

én csak a magam nevében mondhatok 

véleményt, de úgy éreztem, ezt mások 

is hasonlóan élhették meg. Ennek a 

zarándoklatnak van jövője, bizonyíték 

erre az idei négy nap. 

Biztos vagyok abban, hogy a zarán-

doklat megálmodói - akik közül töb-

ben már csak fentről figyeltek bennün-

ket és persze Misi bácsi is, aki tovább-

ra is hatalmas szeretettel segít nekünk 

-, örömmel látják mindezt. 

Cs. Tamás 

http://www.gracimagyarujsag.at
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Vándorkiállítás a magyar  

betyárokról, betyárkártya  

és könyvbemutató! 

Sok huzavona és tervezgetés után vég-

re sikerült megszervezni ezt a különle-

ges és érdekes kiállítást. Ausztriában 

először mutatják be. Innen „indul“ 

majd útjára ez az érdekes összeállítás. 

Az ötletgazda és megvalósítója Kür-

tössy Péter néprajzos és Vargyas Ildi-

kó képzőművész. Péter az adatokat, 

legendákat kutatta és írt részletes in-

formációt a betyárokról, Ildikó pedig 

megfestette a kártyalapokat, a hátteret 

és ezzel egy csodálatos igazi magyar 

kártyát alkottak! A kiállított kép és 

információs anyag mellett a magyar 

betyárkártyákat meg is lehet vásárolni! 

Többet nem is árulok el jöjjenek el a 

megnyitóra október 9-én 19:30-kor a 

Hauslabgasse 7 földszinti termébe. 

A kiállítást megnézni csak itt, a Haus-

labgasse 7-ben rendezett programok 

ideje alatt lehetséges. 

A betyárkártyáról többet a http://

karpatmedence.net/ezt-olvasnia-

kell/880-kurtossy-peter-betyarkartya-

betyarok-a-magyar-kartya-lapjain tud-

nak olvasni! 

 

 

 

 

 

 

 

Info: Kovács Dénes 0650 8312624 

Azt a betyár mindenit… 
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Táncszínházi előadás gyermekeknek 
Ezúton is szeretném bemutatni a Bar-

bara Fit & Gesund Studio szenzációs 

gyerektánc csapatát! 

Fitness stúdió vezetőként fontosnak 

tartom, hogy a grazi magyar gyermek 

közösség kiemelt figyelmet kapjon! 

Programjaink között szerepel egy iga-

zán egyedülálló táncszínházi előadás, 

amelyre május óta készülünk a gyere-

kekkel! A táncos koreográfiák kimon-

dottan a korosztályuknak megfelelő 

játékos, utánzás, amelyben felszaba-

dultan jól érzik magukat. Ebben az 

időszakban válik egyre fontosabbá 

számukra a tánc közösségéformáló 

ereje. 

Első előadásunk a számukra egyik 

legkedveltebb és legismertebb Dés 

László Geszti Péter feldolgozásában a 

Dzsungel könyve musical. Az előadás 

időpontját a téli időszak elejére tervez-

zük, a pontos dátumát és helyszínét az 

ismert csatornákon fogom közölni. 

Szeretettel várunk mindenkit, kicsiket 

és nagyokat egyaránt, aki szeretne ré-

szesévé válni ennek a különleges pro-

dukciónak! Felemelő szórakozás min-

denkinek. 

A táncszínházi elő-

adásban a gyerekek 

mellett a fitness stúdi-

ónk oktatói is szerepel-

nek: 

Vető-Szabó Tímea 

 Fit Jumps oktató 

Trelib-Bordán Tímea 

 Zumba oktató 

Gurály Tamás 

 táncoktató 

Tóth-Szórád Barbara 

 Stúdió vezető 

Facebook információ:  

Grazi magyar gyerek csoport 

Grazi magyarok 

Továbbá az új Facebook oldalunkon:  

Aktív Graz és Környéki Magyarok Sport & Kultúra Eseményoldal 

További információk  

és kapcsolattartás: 

Tóth-Szórád Barbara 

Tel.:+436604650522  

E-mail: barbiszorad@gmail.com 

Kärntner Straße 501, Seiersberg 

Barbara Fit & Gesund Studio Graz 

http://karpatmedence.net/ezt-olvasnia-kell/880-kurtossy-peter-betyarkartya-betyarok-a-magyar-kartya-lapjain
http://karpatmedence.net/ezt-olvasnia-kell/880-kurtossy-peter-betyarkartya-betyarok-a-magyar-kartya-lapjain
http://karpatmedence.net/ezt-olvasnia-kell/880-kurtossy-peter-betyarkartya-betyarok-a-magyar-kartya-lapjain
http://karpatmedence.net/ezt-olvasnia-kell/880-kurtossy-peter-betyarkartya-betyarok-a-magyar-kartya-lapjain
http://www.gracimagyarujsag.at
mailto:barbiszorad@gmail.com
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Ady Endre emlékest! 

A Magyar Egyetemisták és  

Öregdiákok Klubja (MEÖK)  

Ady Endre emlékestet szervez  

október 3-ára 19:00 órakor.  

Helyszín: Grác, Hauslabgasse 7,  

földszint.  

Az est folyamán versekkel, írásokkal 

és zenével emlékezünk meg az idén 

100 éve elhunyt költőóriásról. 

 

Mindenkit szeretettel várunk! 

 

Info: Kovács Dénes, MEÖK elnök 

0650 8312624 
Táncház élő zenével 

A Kenderice néptánccsoport  

és a Huzdrá zenekar  

szeretettel meghívja  

a táncolni vágyókat az őszi gyermek 

és felnőtt táncházba.  

2019. október 19-én  

a Salvator plébánia nagytermébe  

8010 Graz, Robert-Stolz-Gasse 3. 

16:00-tól gyermektáncház  

majd utána 

17:30-tól táncház felnőtteknek 

Mindenkit szeretettel várunk: 

Szervezö: MEÖK 

Info: Kovács Dénes, MEÖK elnök 

0650 8312624 

O.A.Dr.med. Pintér Attila 45 éves 

korában júliusban elhunyt.  

Gyászolják kollégái R.I.P. 

Innen - onnan 

130 éve született Sík Sándor Piarista 

tartományfőnök, Kossuthdíjas költő, 

cserkészvezető. A Külföldi Magyar 

Lelkipásztori Szolgálat az 1 plusz 1 

misszió keretében Sík Sándor-

emlékprogramokat szervezett többek 

között Párizsban, Londonban, Inns-

bruckban és Bécsben a Pazmaneum-

ban. Sajnálattal vesszük tudomásul, 

hogy Grácról elfeledkeztek a szerve-

zők. 

MEGHÍVÓ 

2019. november 17-én 

 vasárnap 18:00 

(Kálvária plébánia, 

 Kalvarienbergstr.155) 

PhD. SOÓS VIKTOR ATTILA  

történész a Nemzeti Emlékezet 

 Bizottság tagja, 

 A KATOLIKUS EGYHÁZ  

`56-BAN ÉS A KÁDÁRI  

DIKTATÚRÁBAN  

című előadására. 

Szeretettel hív minden érdeklődőt, a 

Magyar Katolikus Közösség. 

Kiadásaink fedezésére adományokat 

kérünk. 

Gratulálunk Komon Erikának  

kerek születésnapja alkalmából! 

Innen - onnan 

Október 5-én idén is megrendezték 

Mariacellben a Magyar Zarándok-

napot. Dr. Székely János szomathelyi 

megyéspüspök volt a főcelebráns. 

Hallottuk, hogy a gyalogos zarándok-

lat reménykeltő két legfiatalabb részt-

vevője Anna és Paul Mitterdorfban a 

többieket megterített asztallal és éj-

szakára előkészített nyugvóhellyel 

várták. Köszönjük és gratulálunk ne-

kik. 

http://www.gracimagyarujsag.at

