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Ádventi zenés délután a gyermekekkel 

Bővebben a 7. oldalon  

 
Magyar művészek kiállítása Grácban 

Bővebben a 6. oldalon  

Az idei naptárban lapozgatva szinte 

naponta találunk benne jubileumi al-

kalmakat és a sajtóban feltűnik, hogy 

minden nap valaminek a napja (nők 

napja, családok napja, szabadság nap-

ja… stb). Vallási vonatkozásban is 

minden napnak megvan a maga szent-

je. Ezek a napok hívják fel figyelmün-

ket a történelem, tudomány kultúra, 

vallás és politika nemzeti vagy globá-

lis eseményeire, nagyjaira, jeles napja-

ira. Ezekre emlékezve, a múlt példájá-

ból tanulhatunk napjaink és jövőnk 

egyéni és közösségi életvitelére. 

Mi, itt Grácban és környékén élő ma-

gyarok is találunk a stájer fővároshoz, 

vagy egyik –másik közösségünkhöz 

kötődő magyar jubileumot. Ady Endre 

(1877-1919) halálának 100. évforduló-

ja alkalmat ad arra, hogy felhívjuk 

olvasóink figyelmét a gyógyulásra 

vágyó költőnek 1913. március 7. és 

július 6. között a máriagrüni szanatóri-

umban eltöltött napjaira. Erről részle-

tesen beszámolt a körünkben élt Dr. 

Jánosi András az irodalomtudományi 

közlemények ItK 1980 LXXX IV. évf. 

5-számában. A gráci Jánosi András és 

a budapesti Schweitzer Pál kezdemé-

nyezésére került fel a gráci magyar 

körökben alig ismert emléktábla, a 

volt szanatórium falára. (Schönbrunn-

gasse 30) E néhány soros emlékeztető 

nem alkalmas Ady irodalmi és publi-

cisztikai munkásságának bemutatásá-

ra. Közösségeinkre vár, hogy a jubile-

umi évben összefogva, irodalmi estet 

rendezzenek, különös tekintettel a köl-

tő máriagrüni napjaira és a „stájer 

dombon” írt verseire, leveleire. Az est 

eredményeként kerülhetne a népköz-

társasági tábla mellé a gráci magyarok 

emléktáblája. 

A carnerigassei irodalmi estek miatt 

kerül itt megemlítésre a hetven évvel 

ezelőtt született Nagy Gáspár (1949-

2007). A kereszténység és a paraszti 

élet, valamint a gyermekként megélt 

1956 hatása végig kisérik életét. Első 

versei megjelenésétől kezdve 1989-ig 

minden lépését figyelte a politikai 

rendőrség „Egyszer majd el kell te-

metNI és nekünk nem szabad feledNI 

a gyilkosokat néven nevezNI!” versso-

rai miatt távoznia kellett az írószövet-

ség titkári állásából. A társadalmi és 

erkölcsi bajokat néven nevező költő 

művei felejthetetlen emlékként élnek 

gráci magyar barátai szívében. Idén, 

otthon járva, látogassunk el Bérbalta-

várra a Nagy Gáspár emlékházba. 

Bürgergasseban a papi szeminárium és 

az egyházmegyei múzeum bejárati 

folyosója falán található emléktábla, a 

mai ökumenikus időben elképzelhetet-

len, kegyetlen felekezeti viszonyok 

idejére emlékeztet. A 17. századi he-

ves hitviták hevében egyik fél sem 

riadt vissza a kegyetlenkedéstől de 

mindkét oldalon voltak hitvallók is. 

1697 szeptember 7-én, három katoli-

kus missziós pap Kőrösi Márk, Pong-

rácz István és Grodecz Menyhért szen-

vedett Kassán mártírhalált. Közülük az 

első kettő tanult Grácban az akkori 

Jezsuita egyetemen. A Kassai Vérta-

nuk emléknapja (szeptember 7) hivata-

los ünnepe a Graz-Seckaui egyházme-

gyének is. A Kassai dómban a 400 

éves évforduló alkalmából megtartott 

ünnepi szentmisén 2019-et a Kassai 

Vértanúk Évének nyilvánította az otta-

ni főpásztor. 

Ugri Mihály 

Magyar jubileumok és Grác 

 
Grácban járt a Mikulás 

Bővebben a 7. oldalon  

 
Itt gyógykezelték Ady Endrét 1913-ban 

Vers a 2. oldalon 
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A Gráci Magyar Újság 20. évfolyama elé 
Immár két évtizeden keresztül évente 

5-6 alkalommal kapja, mintegy 450 

Grácban és környékén élő, magyar a 

Gráci Magyar Újságot a Magyar Egye-

temisták és Öregdiákok Klubja infor-

mációs lapját. 

Érdemes néhány gondolatot vetni a lap 

múltjára és jövőjére. 

Előzmények: A XX. század második 

felében Grácban működő magyar 

egyesületek - közösségek, külön-külön 

küldtek rendezvényeikre meghívókat. 

A Diákszövetség 1957 -1959 között 

Parázs c. stencilezett információs lapot 

adott ki. Alkalmilag két – három egye-

sület is küldött ki közösen meghívót. 

(Kézfogás)  

1996-ban az újonnan érkező fiatal 

egyetemisták bekapcsolódásával válto-

zik a helyzet a gráci magyar életben. A 

MEÖK felajánlja, kiterjeszti magyar-

ság-szolgálatát. Dr. Vasvári Vilmos 

elnök nejével és a klub titkárával létre-

hozta a Gráci Magyar Egyesületek és 

Közösségek Műsorismertetőjét, amely 

leváltotta a korábbi meghívókat. A 

MEÖK ezzel egyrészt kilépett az 

egyesület szűk keretéből, mindenki 

részére megnyitotta az utat a jövőbeli, 

addig szinte ismeretlen együttműkö-

désre, másrészt megtette az első lépést 

a rohamosan fejlődő digitális úton. 

A Műsorismertetőt az első szerkesztő 

csapat tovább fejlesztette. 2000 szep-

temberi száma megváltozott alakban, 

bővült tartalommal, új formában, mint 

Gráci Magyar Újság hagyta el a nyom-

dát. Szerkesztő és kiadó a Magyar 

Egyetemisták és Öregdiákok Klubja. 

A magyar nyelvű információs lap ki-

mondottan helyi jellegű. Napi politiká-

val nem foglalkozik. Helyet ad a hely-

beli magyar egyesületeknek, közössé-

geknek és baráti köröknek programja-

ik meghirdetésére, a beküldött beszá-

molók képes illusztrálására, valamint 

interjúknak, egyéni, családi és a helyi 

magyarságot érintő híreknek. Az időn-

ként 16-8     oldalas lapot évente 5 al-

kalommal díjmentesen kapja Stájeror-

szágban élő, mintegy 500  magyar. 

„Az újság legfőbb feladata az évek 

során nem változott. A Grácban és 

környékén élő magyarokat kívánja a 

magyar és magyarvonatkozású progra-

mokról értesíteni, majd ezekről beszá-

molni”- Írta Petritz Judit főszerkesztő 

a 10. évf. első számában. Ez ma is ér-

vényes. Viszont sajnáljuk, hogy hely-

szűke miatt a máshonnan küldött meg-

hívókat nem tudjuk lehozni. Az egyes 

példányok összehasonlításánál, időn-

ként láthatjuk a főszerkesztők változ-

tatásait a lap külső formájában és fel-

építésében. Az újság nyomda- és posta 

költségeinek nagy részét, az Osztrák 

Kancellári Hivatal támogatja a MEÖK 

kérvényezése alapján. A fennmaradó 

kiadásokat az olvasóközönség adomá-

nyai fedezik. Hálásan köszönjük a tá-

mogatást és az adományokat.  

A nyomda- és postaköltségeken kívül 

nem terhelik az újságot egyéb kiadá-

sok. A szerkesztésért és a kiadással 

járó számos feladat elvégzéséért, a 

beküldött írásokért senki sem kap 

anyagi kárpótlást. Mindenki önkénte-

sen, szabad idejének feláldozásával, 

társadalmi munkában végzi teendőit. 

Az elmúlt két évtized alatt főszerkesz-

tők voltak: Szendrei Vasvári Ágota, 

Tóth Jakab, Tóth Bence, Petritz Judit, 

Koós János. A változó számú, volt és 

jelenlegi szerkesztőségi tagok neveit 

nehéz lenne felsorolni a kihagyás ve-

szélye nélkül. Nekik és a főszerkesz-

tőknek egyidejűleg köszönjük meg 

áldozatos munkájukat. 

2006 óta a www.gracimagyarujsag.at 

honlapon olvasható az újság színes 

kiadása. Beléptünk a virtuális világ 

lassan mindent uraló útvesztőjébe. Az 

internet kivitt minket, életünket, híre-

inket a nagyvilágba. Ismertek lettünk 

anélkül, hogy ez erősítené reális egye-

sületi életünket, gyarapítaná sorainkat. 

Fennáll a megosztódás veszélye az 

interneten szörfölő fiatalok és a számí-

tógép világában magukat ki nem isme-

rő „régimódi öregek” között. Mind-

ezek ellenére elismerjük a modern 

kommunikációs eszközök hasznos 

oldalát, hisz egyre inkább lehetetlen 

nélkülük életünk. 

Az újság létkérdésével kapcsolatban 

továbbra is szükségét érezzük mindkét 

formában való megjelenésének. Azon-

ban ehhez kell, hogy egyesületeink, 

közösségeink az újság nyújtotta lehe-

tőséget kihasználva írásban és képek-

kel hírt adjanak életükről. A MEÖK 

továbbra is vállalja az újság kiadását, 

valamint az egyesület létével biztosítja 

a jogi hátteret, vállalja a szükséges 

anyagiak előteremtését. Kérjük a kö-

zösségek vezetőit, hogy a jövőben is 

hirdessék meg a GMÚ-ban programja-

ikat, osszák meg velünk és olvasóink-

kal közösségük életét. 

A jelenlegi, szerkesztőségre, - élén 

Almási Dávid Zsoltra - hárul a nemes 

feladat, hogy a XX. évfolyam küszö-

bét átlépve megnyissa a GMÚ tovább 

vezető útját. Köszönet illeti a főszer-

kesztőt és gárdáját, hogy munkájukkal 

több gráci magyar generációnak állíta-

nak emléket. 

krónikás 

Ady Endre 

Ad az Isten 

Csordulj, kedvem, 

Ezt a kutya, másért síró, 

Szú-megrágta, táblabíró, 

Magyar sorsot nem érdemlem. 

Mordulj, kedvem, 

Met ha százszor módját multa, 

Dühbe, dacba, borba fulva 

Ez a fajtám: nem szégyenlem. 

Fordulj, kedvem, 

Ad az Isten jót is holnap 

Minden sírvavigadónak, 

Verd a dobod, verd a mellem. 

Fordulj, kedvem, 

És ha leszakad az Ég is, 

Marad magyar mégis-mégis 

Ősi, szép és rémületlen. 

http://www.gracimagyarujsag.at
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Ez a mózesi ige áll központjában a 

világ számos országában megrende-

zendő ökumenikus imahétnek, mely-

nek mozgalmába 2019. január 20-án 

egy közös istentisztelettel a gráci ma-

gyar keresztény gyülekezetek is be-

kapcsolódhattak. A Heilandskirche-

ben ünnepelt szertartás témájában és 

liturgiájában követte az ökumenikus 

mozgalmat, melynek anyagát idén az 

indonéz keresztény testvéreink állítot-

ták össze. Istentiszteletükkel annak 

fontosságát hangsúlyozták, hogy mind 

személyes életünkben, mind keresz-

tény közösségeink életében az egység-

ről, az igazságosságról és a kegyelem-

ről szóló beszédet konkrét elkötelező-

dés és cselekvés váltsa fel az egység, 

az igazságosság és az irgalom cseleke-

deteivel. 

Közös ünnepünkön így indonéz testvé-

reink imádságain keresztül mint külön-

vált közösségek imádkozhattunk a 

Krisztus-hívők egységéért. 

Az ökumenikus istentiszteleten „A 

kánai mennyegző“ igeszakasz (Jn 2,1-

11) alapján prédikációt tartott Prälat. 

Mag. Molnár Ottó a gráci magyar Ka-

tolikus Közösség lelkésze. A liturgia 

szolgálatát Dr. Wagner Szilárd az 

Ausztriai Magyar Evangélikus Gyüle-

kezet lelkésze és Szeitl Zita lektor vé-

gezték. 

Mag. Molnár Ottó prelátus beszédében 

bibliai példákon keresztül mutatta be 

az igazságosság fogalmát, majd ki-

emelte, hogy az igazság bibliai jelenté-

se az, amiben meg lehet bízni, az ami 

érvényes. Ezek a példák a kereszté-

nyeknek arra mutatnak rá, hogy a 

Szentírás nem emberi igazságokról 

beszél, hanem 

kizárólag csak 

Isten igazsá-

gosságáról. 

Krisztus-

hívőként eb-

ben az isteni 

igazságban és hűségben bízhatunk és 

kapaszkodhatunk. 

Az istentisztelet liturgiáját zeneileg 

színesítette Litscher-Nagy Zsuzsanna 

fuvolaművész és Zavaczki Robert egy-

házzenész. Programjukon szerepelt 

Johann Sebastian Bach művei mellett, 

magyar zeneszerzőnk Szervánszky 

Endre: Szonatina (II. Larghetto) című 

kompozíciója. A gráci magyar keresz-

tény közösségek az ökumenikus isten-

tisztelet után szeretetvendégségen ve-

hettek részt. 

Prel. Szeitl Zita 

„Az igazságra és csakis az igazságra törekedj” 

36. Mindszenty - Vadon emlékzarándoklat 
Augusztus 22-én hajnalban, immáron 36. alkalommal Mariatroston, a Gotscheer kápolnában szentmisével veszi kezdetét a 

hagyományos „Mindszenty - Vadon emlékzarándoklat”. Kérjük azokat, akik a négynapos zarándoklaton idén is velünk tar-

tanának, legkésőbb 2019. május végéig jelezzék (mivel előleget kell fizetnünk a szálláshelyen) részvételi szándékukat! 

A hazautazásról a résztvevőknek maguknak kell gondoskodni! 

Jelentkezés 2019.06.02-ig misék után a jelentkezési lap személyes leadásával, vagy drótpostán: Graz.Mariazell@gmail.com 

való beküldésével lehetséges. Jelentkezéskor kérjük személyenként 20.-Euró költséghozzájárulási adomány befizetését, il-

letve átutalását a következő bankszámlára 

IBAN: AT80 3804 3000 0018 2022, Mag. Holló István, Verwendungszweck: Ungarische Fußwallfahrt 2019 

Akik más országból vesznek részt a zarándoklaton, azok az út során is befizethetik a költség hozzájárulást. 

 *: A jelentkező aláírásá-

val igazolja annak tudo-

másul vételét, hogy a za-

rándoklat nem szervezett 

turistaút, továbbá saját 

elhatározásából és felelős-

ségére vesz részt rajta. 

Mindezt az aláíró által 

bejelentett további szemé-

lyek tudomására is hozta, 

akik mindezt tudomásul is 

vették. 

(5Móz 16, 18-20) 

Jelentkezési lap a gráci magyarok 36 Mindszenty - Vadon emlékzarándoklatára 

Név: 

Dátum, Aláírás*:     

      

Szálláshely igény: 

2019.08.22 Csütörtök *Weizerhütte   fő 

2019.08.23. Péntek *Mitterdorf   fő 

2019.08.24. Szombat *még nem eldöntött   fő 

Velem tart:         

Név:         

          

          
          

A Magyar Katolikus Közösség nevében Schubert – Vadon Éva és Csicsely Noémi 

http://www.gracimagyarujsag.at
mailto:Graz.Mariazell@gmail.com
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 Rövidítések:  MEÖK: Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja, MKK: Magyar Katolikus Közösség, GYT: Gyer-

mektáncház, GME: Gráci Magyar Egyesület, AMEGY: Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet 

További rendezvényeink februárban 
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  Rendezvény Információ Hely Idő Dátumok 

Fe
b

ru
ár 

QuizNight (Priv) 
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 

  7 14 21 28 

csütörtökönként 

SZENTMISE (MKK) 
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 

3. 
vasárnap 

17:00 
Kálvária templom 

Kalvarienbergstr. 155. 
SZENTMISE GYERTYASZENTELÉSSEL ÉS BALÁZSÁLDÁSSAL 
Info: Prelat. Molnár Ottó: 0316 682 124 21 

MKK 

5. 
kedd 

19:30 
Hauslabgasse 7 

földszint 
SZEZONNYITÓ MAGYAR TÁNCHÁZ 
Info: Mag. Kovács Dénes 0650  831 2624 

MEÖK 

9. 
szombat 

18:00 
ECLM nagyterem 

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

MEÖK 

10. 
vasárnap 

16:00 
Heiland templom 

Kaiser Josef-Platz 9. 

ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET 
Info: Dr. Wagner Szilárd 0650 5877 712 

AMEgy 

Csodálatos előadás volt! A humoros 

hangszerbemutató (tilinkó, kaval, 

ikerfurulya) után már izgatottan vár-

tunk mikor „lép színpadra” Toth Vik-

tor legjobb barátja a Szaxofon! Va-

rázslatos hangjával még intenzíveb-

ben éltük át a magyar népmeséket. 

Köszönjük Viktor,  

várunk szeretettel máskor! 

Dénes 

„Ki jön velem a Cél felé?” 
2018. december 2-án a Katolikus Kö-

zösség szervezésében a kálváriahegyi 

plébánián megrendezésre került az 

immár hagyományos adventi lelkigya-

korlat. 

Az Egyház jelenkori sorsdöntő kérdé-

seit, a magunk szerepét és felelősségét 

a hit megmaradásában, valamint a sa-

ját belső istenképünk formálását vet-

tük számba Hajdu Judit, a Szűz Mária 

Társaság testvére által vezetett lelki 

nap során. A jelenlévők nem passzív 

hallgatóságként vettek részt, hanem 

aktívan közreműködő útkereső testvé-

rekként és valóban egy intenzíven ára-

dó beszélgetésben lehetett részünk. 

„A VILÁG egy szórakoztató tenger-

parti strandnak tűnik. Lehet labdázni, 

úszni, enni, pörög minden, harsog a 

zene, a nevetés… Az EGYHÁZ meg 

csak áll a parton, és komolyan mond-

ja: a Cél arra van! - mutat a tenger túl-

só partja felé!” - részlet az elmélkedés 

egyik vázlatpontjából. 

Hogyan tarthatjuk és erősíthetjük meg 

hitünket a jelenünket ostromló kérdé-

sek kereszttüzében, amikor magát az 

Egyházat is megosztják és megtépáz-

zák ezen viharok?  

 

Milyen források táplálhatják az élő 

hitre szomjazó lelkünket? Milyen 

megtartó erő lehet egy belső istenkép? 

Hogyan fogadjuk és miként formálnak 

bennünket a szentségek? Miként segít 

át egyéni nehézségeinken a közösség 

léte, ereje? Kik a mindennapi szentek, 

hogyan állhatunk az ő sorukba? 

Nem a tökéletes megoldásokat tartal-

mazó tankönyvet, nem egy praktikus 

zsebben hordható útitervet vagy a 

mennyország ajtaját megnyitó szám-

kódot kaptunk kezünkbe ezen a vasár-

napon. „Csak” egy olyan megerősítést, 

hogy a Cél mindenen felül áll. Teret és 

alkalmat kaptunk, hogy elmondhassuk 

kérdéseinket, megoszthassuk gondola-

tainkat egymással. A megerősítésen 

túl biztatást nyertünk, hogy küzdelme-

ink nem szükségtelen küszködések, 

hanem fejlődést, növekedést biztosító 

vállalások. Mérföldkövek, amelyek 

kijelölik utunkat. Az út a Célba fut és 

ezen úton nem vagyunk egyedül. 

Az egész napos alkalmat az esti szent-

mise zárta. Az adventi koszorú első 

gyertyájának lángja mellett jó volt úgy 

együtt lennünk, hogy mindannyiunk-

nak Egyet jelent a Fény és egyazon a 

Cél. 

Megyeri 

Magyar  

népmesék 

szaxofonnal 

január 25-én 

http://www.gracimagyarujsag.at
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2019. Ma rcius 

Áprilisi előzetes 

Új lendülettel kezdjük az új évet! Gyertek! 
A sikeres báli fellépés után új lendülettel kezdjük a táncházat a Kederice tánccsoporttal! 

Februártól új táncokat tanulunk, úgyhogy ez egy kiváló alkalom arra, hogy beszálljon valaki akkor is, ha soha se táncolt 

előtte magyar táncokat. Természetesen minden alkalom nyitott, bármikor be lehet nézni, be lehet kapcsolódni. Nemcsak a 

testmozgás az, ami mindenkinek jót tesz, hanem a közösség is nagyon jó. Már voltunk Linzben, Bécsben az ottani tánchá-

zakon, de tervezünk kirándulásokat is. Gyertek minél többen! Tehát mindenit szeretettel várunk! 

  Időpont: csütörtökönként 19:30, helyszín: Hauslabgasse 7, földszint 8010 Graz   Kovács Dénes 

2. 
szombat 

16:00 
Salvator plébánia 

Robert- Stolz-Gasse 3. 

TÁNCHÁZ ÉS FARSANGI FELVONULÁS GYERMEKEKNEK 
Info: Mag. Kovács Dénes 0650  831 2624, bővebben a 8. oldalon 

MEÖK 

18:00 
FELNŐTT TÁNCHÁZ Moldovai csángó körtáncokkal 
Info: Mag. Kovács Dénes 0650  831 2624, bővebben a 8. oldalon 

MEÖK 

3. 
vasárnap 

18:00 
Kálvária plébánia 

Kalvarienbergstr. 155. 
VIDÁM FARSANGI EGYÜTTLÉT A PLÉBÁNIÁN 
Info: Gjecajné Solymos Erzsébet: 0681 1067 9351 

MKK 

9. 
szombat 

18:00 
ECLM nagyterem 

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

MEÖK 

17. 
vasárnap 

16:00 
Heiland templom 

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

AMEGy 

17. 
vasárnap 

18:00 
Kálvária templom 

Kalvarienbergstr. 155. 
1848 MÁRCIUSÁRA EMLÉKEZÜNK 
Info: Gjecajné Solymos Erzsébet: 0681 1067 9351 

MKK 

24. 
vasárnap 

10:00 
Kálvária templom 

Kalvarienbergstr. 155. 
LELKINAP - BRENNER JÓZSEF nagyprépost / Szombathely / vezetésével 
Info: Gjecajné Solymos Erzsébet: 0681 1067 9351 

MKK 

6. 
szombat 

7:30 Admont 
KIRÁNDULÁS ADMONTBA 
Bővebben a 8. oldalon 

MKK 

6. 
szombat 

18:00 
ECLM nagyterem 

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

MEÖK 

10. 
szerda 

19:00 
Galerie Centrum Graz 

Glacisstraße 9. 

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZEK ALKOTÁSAIBÓL ÖSSZEÁLLÍTOTT KIÁLLÍTÁS 
Megtekinthető április 24-ig, naponta 10-től 19 óráig 
Info: Ildikó Kühn 0664 88 179 465 email: redaktion@kontakt-verlag.com 

Priv. 

28. 
vasárnap 

16:00 
Heiland templom 

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

AMEGy 

  Rendezvény Információ Hely Idő Dátumok 

M
árciu

s 

QuizNight (Priv) 
Takács Pálma 

Facebook: Gráci QuizNight 
Coffeeshop Barista's 

Tummelplatz 7 
19:45 

  4 11 18 25 

hétfőnként 

Gyermektáncház (Priv) 
bölcsődéseknek 

M.A. Tóth Zsuzsanna Napsugár 
0681 20 80 2934 

Salvator plébánia 
Robert-Stolz-Gasse 3.  

15:45 
    13 20 27 

szerdánként 

Gyermektáncház (Priv) 
óvodásoknak 

Károly Dorina 
dorina.karoly16@gmail.com 

Salvator plébánia 
Robert-Stolz-Gasse 3.  

16:15 
    13 20 27 

szerdánként 

Táncház (GME) Mag. Kovács Dénes 0650 831 2624 
Hauslabgasse 7, 

földszint  
19:30 

  7 14 21 28 

csütörtökönként 

SZENTMISE (MKK) 
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 31 

vasárnaponként 

http://www.gracimagyarujsag.at
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 Magyar művészek Grácban 
Magyar képzőművészek alkotásaiból 

összeállított kiállítás nyílik április 10-

én Grácban: öt festő, egy szobrász és 

egy keramikus mutatkozik be korábbi 

illetve aktuális munkáival a Gla-

cisstrasse GalerieCentrumának termei-

ben. 

A meghívott művészek nem először 

láttatják munkáikat európai galériák-

ban. Közülük többen rendszeres ven-

dégei - külön-külön illetve együtt - 

elsősorban németországi kiállítások-

nak valamint alkotótáboroknak. A stá-

jerországi fővárosban valamennyien 

első alkalommal mutatják be alkotása-

ikat.  

A Magyarországon élő festők – Sz. 

Jánosi Erzsébet, Korbely István, Győr-

fi András, Szőke Péter Jakab, Balogh 

István Péter – sorát Veress Enéh Er-

zsébet szobrász valamint a németor-

szági Ingolstadt közelében élő kerámi-

kus Bereczki-Kossack Katalin egészíti 

ki. 

A kiállítás megnyitója április 10-én 19 

órakor lesz a GalerieCentrumban, ezt 

követően április 11-től 24-ig, naponta 

10-től 19 óráig vár ja látogatóit a 

belvárosi kiállítóterem. 

A két hétig tartó rendezvény iniciátora 

Ildikó Kühn, újságíró és kiállításszer-

vező. 

További információk : 

Telefon: 0664 88 179 465  

Email: redaktion@kontakt-verlag.com 

Galerie Centrum Graz 

Glacisstraße 9, 8010 Graz 

www.galeriecentrum.net 

Magyar 

filmklub 

A magyar filmklub változatlanul havonta és 2019 januárjától szombat esténként 

folytatódik a Nikolaiplatz 4-ben az Europäisches Fremdsprachenzentrum föld-

szinti 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. 

Tematika nincs, címjavaslatokat mindig szívesen fogadunk. 

A tervezett időpontok az idei év első felére: 

Február 9, március 9, április 6, május 18, június 15. 

A filmek címeit később közöljük e-mailben. 

A Grazi magyarok / Grazer Ungarn Facebook csoportokban az időpontok  

találhatók 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 Grazba költözött magyarok megismerésére és  

általában 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 9 

Március 9 

Április 6 

Május 18 

Június 15 

A címlapon és a cikkben megjelent 

képek Győrfi András művei. 

Köszönjük 

http://www.gracimagyarujsag.at
mailto:redaktion@kontakt-verlag.com
http://www.galeriecentrum.net
mailto:erika.komon@gmail.com
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A karácsonyi néphagyományok felele-

venítése 2018. december 15-én délután 

Grácban nagy népszerűségnek örven-

dett. A gyerekek a szomszédos falvak-

ból és városokból is ellátogattak, hogy 

szüleik és nagyszüleik jól ismert éne-

keit hallgassák, énekeljék a többi gye-

rek társaságában. 

A zenészek főként pengetős, ütős és 

fúvós hangszereken játszottak. A kaval 

a moldvai pásztorok hosszú ötlyukú 

furulyája, amely a legrégebbi népdalo-

kat szólaltatja meg. Volt még tilinkó is 

a repertoárban, amiből az egyik kisfiú 

madárhangokat hívott elő. Zenészünk 

természetesen nem felejtette otthon a 

hegedűjét sem. A gyerekek csodálkoz-

va nézték a kobozt is. A dorombon 

pedig igazán elcsodálkoztak. Észrevet-

tem, hogy titokban megtörtént a hang-

szersimogatás. 

A program lucázással kezdődött. Az 

előadás alapja az egykori pásztorjáték 

tánc- és zenei hagyományainak megis-

merése és bemutatása volt. A „Luca, 

Luca, kitty, kotty”, a legelterjedtebb 

hiedelmek egyike december 13-hoz, 

Luca napjához kapcsolódik. Luca a 

fény jelképe. Azt nem tudjuk, hogy a 

gyerekek látták-e a boszorkányt, de a 

pásztorokat csörgős bottal, népi hang-

szerekkel annál inkább. A kicsik med-

vének öltözhettek, varázs ritmusokra 

lépkedtek. A hagyományos go-

noszűzésre nem volt szükség. 

Különleges élmény volt más népek 

karácsonyi dalait is meghallgatni. A 

közönségben megtaláltuk azokat a 

vendégeket is, akik nem értették az 

előadás számukra idegen nyelvű szö-

vegét, de kíváncsiak voltak arra, ho-

gyan ünnepelünk mi magyarok. 

Az előadást követő népi játékokban 

nagy barátságban jártuk a körtáncokat, 

énekeltünk, fogócskáztunk. Amikor a 

gyerekek elfáradtak, kezdetét vette a 

felnőtt táncház. Moldvai dallamok és 

táncoktatás követték egymást. Az élő-

zene megkoronázta a Grác és környéki 

magyar családok közös karácsonyvá-

rását. 

A pengetős és vonós hangszereken Kis 

Lajos, az ütős hangszereken Furten-

bacher Tamás, a fúvós hangszereken 

pedig Kovács Dénes játszottak. A tán-

cokat és a népi játékokat Tóth Zsu-

zsanna Napsugár M.A. vezette. 

Közreműködött a Kenderike Néptánc-

csoport, és a Gráci Gyermektánccso-

port tagjai is képviselték magukat. A 

programot a MEÖK szervezte a Bun-

deskanzleramt támogatásával. 

Tóth Zsuzsanna Napsugár 

December 8-án a gyerekeket megláto-

gatta a piros ruhás Mikulás. Már na-

gyon vártuk őt. Tünde Tüchler rendez-

vényszervező szorgos munkával készí-

tette elő az érkezését. Hálásan köszön-

jük azt a rengeteg kommunikációt, 

amelyet a szülőkkel folytatott, hogy 

minden kérés, kérdés elhangozhasson. 

A szülők is kitettek magukért, meg-

vendégelték a messziről érkező tél-

apót. Csak úgy roskadozott az asztal a 

karácsonyi finomságoktól. A bátor 

gyerekek sokáig emlegették, hogy 

egyenként beszélgethettek a fehér sza-

kállú idős barátjukkal. Sokuk manó 

jelmezben érkezett, amit ki is próbál-

tak a játékban. A mókát és kacagást 

szintén Tünde vezette. A többi ma-

nócska pedig a barkácsasztalnál foglalt 

helyet. Készültek a kicsi karácsonyfák, 

hóemberek, egyéni kreatív találmá-

nyok, és a régi idők ablakdíszeire em-

lékeztető ollóval gondosan kimetsze-

getett papír angyalkák is. Tóth Zsu-

zsanna Napsugár szívesen fogadta az 

összes ügyeskezű emberkét.  

Remek találkozás volt ez mindannyi-

unk számára a kálvária-hegyi plébáni-

án. Köszönjük a szervezést és a ked-

ves vendéglátást. 

Tóth Zsuzsanna Napsugár 

Fehér szakállú kedves Mikulás 

„Luca, Luca, kitty, kotty”  
Az ádvent zenés délutánja a Huzdrá zenekarral 
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Néptánc gyerekeknek 

2019 tavaszi szemeszterében legyél te 

is a Gráci Gyermektánccsoport tagja! 

Szeretettel várunk a testvéreiddel és 

barátaiddal együtt. 

Érkezés szerdánként  

az iskolai tanévvel párhuzamosan: 

16:40-kor a babaklub 

15:40-kor a bölcsödések  

(4 éves korig): kezdés: 15:45-kor 

16:10-kor az óvodások:  

kezdés: 16:15-kor 

Helyszín 

Robert-Stolz-Gasse 3, 

8010 Graz 

Információ: 

Károly Dorina 

dorina.karoly16@gmail.com 

Tóth Zsuzsanna Napsugár: 

068120802934 

(Táncospóló és ivóvíz :) 

http://www.gracimagyarujsag.at
mailto:dorina.karoly16@gmail.com
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Családos farsangoló és táncház  

március 2-án a Huzdrá zenekarral! 

A decemberi táncház sikerén  

fellelkesülve szervezi meg a MEÖK  

a családi farsang és táncházat.  

Szülőknek és gyerekeknek egyaránt 

„kötelező” beöltözni.  

Játsszunk, táncoljunk együtt  

űzzük el együtt a telet!  

Utána felnőtt táncház  

moldvai csángó körtáncokkal. 

16:00: táncház  

és farsangi felvonulás gyerekeknek 

18:00: Felnőtt táncház 

Helyszín: Salvator plébánia,  

Robert Sotlz-Gasse 3, 8010 Graz 

Mindenkit szeretettel várunk.  

Belépés ingyenes adományokat  

szívesen fogadunk! 

Info Kovács Dénes: 0650 8312624 

Búcsúzunk 

2019.január 20-án életének 79.évében 

hunyt el, volt diáktársunk, Dipl.Ing. 

Horváth Miklós a Magyar  Diákszö-

vetség egykori elnöke. Február 1-én 

vettek tőle búcsút testvérei, rokonai és 

gráci barátai, volt diáktársai. 

Az 1956-os forradalom és szabadság-

harc következtében menekült Ausztri-

ába. Miután érettségizett Grácba jött. 

Műszaki főiskola gépészmérnöki hall-

gatójaként került kapcsolatba az ak-

korta alakult magyar diákszövetséggel, 

amelynek legnehezebb napjaiban, a 

hatvanas években, vezetőségi tagja és 

egy ideig elnöke volt. A gimnáziumi 

és egyetemi évei alatt kötődött barátsá-

gok haláláig végigkísérték, a sorscsa-

pásokkal súlytott életét. A boldogság 

csak rövid ideig volt nála vendégség-

ben. Emberfeletti erővel, fogadta az 

élet kihívásait. Amíg egészségi állapo-

ta megengedte, rendszeresen látogatta 

és anyagilag is támogatta rendezvé-

nyeinket. Köszönjük!  

Felejthetetlenek maradnak számunkra 

az együtt megélt idők emlékei. Fájó 

szívvel búcsúzunk. Béke poraidra! 

R.i.P. 

 

87 éves korában elhunyt Kanadában 

Dr. Miklósházi Attila, a külföldi ma-

gyarok ny. püspöke. Neki köszönhető, 

hogy P. Nyers halála után nem maradt 

pap nélkül a gráci MKK. Az örök élet 

világossága fényeskedjék neki! R.i.P. 

Tavaszi kirándulás Admontba 

2019. április 6-án, szombaton egész napos autóbusz kirándulást szervez a 

Magyar Katolikus Közösség az admonti, Szent Balázs bencés apátságba 

Program: 

7:30-kor indul az autóbusz: Grácban az Ostbahnhof parkolójából. 

10:00-kor Holló István atya tart magyar nyelvű szentmisét a résztvevőknek a 

frauenbergi kegytemplomban. Utána Admontban a kolostori életbe enged bete-

kintést az apátság falain belül eltöltött ebéd. 

13:30-kor német nyelvű csoportos idegenvezetés keretén belül tekinthetjük meg 

Stájerország legősibb kolostorát, egyedülálló muzeális kincseit és könyvtárát. 

Költség: 40 Euro/fő, amely tartalmazza az autóbusz és az idegenvezetés díját. 

Az ebéd külön fizetendő. 

Az MKK várja minden kedves érdeklődő jelentkezését felekezeti hovatartozá-

suktól függetlenül! Ismerjük meg együtt ezt a páratlan természeti szépséggel 

megáldott, varázslatos történelmi emlékekben és hitéletében kimagasló hely-

színt. Aki szeretne regisztrálni, kérjük, keresse Winkler Esztert (+43 650 6913 

220) a részvételi díj befizetésével, mivel az autóbuszt a létszám szerint és az 

előleg kifizetésével lehet lefoglalni. 

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy az év ezen időszakában még változé-

kony időjárással számolhatunk Admontban, ezért öltözzenek majd rétegesen! 

http://www.gracimagyarujsag.at

