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’56-ra emlékeztünk 

Beszámoló a 6. oldalon 

 

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK ÁLDOTT KARÁCSONYT 

ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! 

TOLLAS TIBOR: 

(1920-1997) 

RAGYOGJ FÖLÖTTÜNK  

 

Ma is ragyog a betlehemi csillag, 
ma is születnek árva jézusok, 

kiknek istállók meleg jászla helyett, 
születés előtt éles kés jutott. 

 
Ma is keresik új háromkirályok, 

kínálva a hallgatás aranyát, 
de árnyukon nem tudnak általlépni, 
mert sivárabbak mint a Szaharák. 

 
Ma is követik hűtlen tanítványok, 

De hitvallók is, kik a Golgotán 
Maguk maradnak, és  ismeretlen  

Pusztába szórják hamvuk mostohán. 
 

Ma is állnak még bomló birodalmak, 
Hol a hazának népe hontalan, 

Kitépik múltját, zengő anyanyelvét,  
És élve temetik el nyomtalan. 

 
Ma is a régi bűnök közt bolyongnak 

A röghöz kötött ember álmai. 
Maradj velünk tovább is szakadatlan, 

Mert minket csak Te tudsz megváltani! 
 

Ragyogj fölöttünk betlehemi csillag, 
Mint kétezer év éjszakáin át,  

Az elnyomottak, hitetlenek egén 
Hirdess reményt, megváltó csodát.  

Gratulálunk  

Olschewski Andrea  professzorasszonynak  

Bővebben a 7. oldalon  

(1988) 

 
Tollas Tibor emlékház Nagybarca 

Több a 11. oldalon 
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Karácsony ünnepe már kopogtat az ajtón, csakúgy 

mint minden évben. Jót tesznek nekünk ezek az 

ismétlődő ünnepek, hiszen egy olyan ritmust ad-

nak az életünknek, amelyet a hétköznapjainkban - 

azok ilyen-olyan rendszeressége ellenére - nem 

nagyon találunk meg. Így az ünnep küszöbén nem 

hittük volna, hogy nem csak maga az ünnep lesz a 

továbbiakban is visszatérő eleme a mindennapok-

nak, hanem azok a korlátozások és félelmek is, 

amelyek most már másodszor szólnak bele terve-

inkbe és talán évtizedek óta változatlanul gyako-

rolt szokásainkba. 

Az a tapasztalatom, hogy a szokatlan, nehéz hely-

zetek megoldása során vagy egy spontán ötlet hoz-

za meg a - sokszor bizonytalan - sikert, vagy a tudatos, 

hosszabb felkészülés és alapos átgondolás. Az adventi idő-

szak számunkra az utóbbira is megadja a lehetőséget, külö-

nösen akkor, ha erre magunknak is igényünk van és rászán-

juk a szükséges időt. 

A karácsonyt megelőző időszak gazdag tartalmából most 

egyetlen elemet szeretnék kiemelni: december 6-át, azaz a 

Mikulás-ünnepet. Nem elsősorban azért teszem ezt, mert ez 

a nap gyermeket és felnőttet egyaránt foglalkoztat és több-

nyire meg is dolgoztat. Sokkal inkább azért, mert bár mind-

annyiunkat gyermekkorunktól kezdve elkísér az ajándékok, 

illetve magával a Mikulással való találkozás élménye, még-

is sokféle elképzelés él a fejünkben az ünnep eredetéről és 

lényegéről. Ez persze részben érthető is… Gyermekkoromat 

magam is a rendszerváltás előtti Magyarország körülményei 

között és iskolarendszerében töltöttem, ahol a Mikulás he-

lyett érthető ideológiai okokból a Télapó volt a támogatott 

decemberi vendég az iskolában és a legtöbb családnál is; a 

Mikulást legfeljebb csak megtűrték a rendszer jobb sorsra 

érdemes ideológusai. E hozzáállás természetes következmé-

nye lett aztán, hogy a két alak keveredett egymással, és a 

rendszerváltástól kezdve egyre gyakrabban jelentek meg 

közösségeinkben a Mikulások télapó ruhában. Aki azt gon-

dolja, hogy ez a félreértés ma már a múlté, annak azt javas-

lom, hogy próbáljon az interneten Mikulás jelmezt keresni. 

Látni fogja, hogy a legtöbb találat e név alatt Télapó jelmez 

lesz. 

Mivel az ünnep mind eredetében mind tartalmában szorosan 

kötődik a kereszténységhez, fontos feladatunk, hogy leg-

alább mi tudjuk és továbbadjuk azt, amit a Mikulásról, azaz 

az ókori Miklós püspökről tudhatunk. Éppen ezért örömmel 

idézem Gáncs Péter közelmúltban megjelent írásából a kö-

vetkező részletet: 

„Miklós a hagyomány szerint a 3. században született a kis-

ázsiai Patarában, gazdag kereskedőcsaládban. Szüleit kis-

korában elveszítette. Egy rokona nevelte föl, és ő ismertette 

meg a kereszténységgel. Megtérése után jótékony célokra 

osztogatta szét örökségét, a hívők pedig égi jelre választot-

ták meg a törökországi Myra városának püspökévé. Diocle-

tianus és Galerius császár keresztényüldözése idején bör-

tönbe került, de életben maradt. 

Részt vett a 325-ben tartott niceai zsinaton. Ugyan nem iga-

zán illik megszokott Mikulás-képünkbe, de egyes feljegyzé-

sek szerint a Jézus Istennel való egylényegűségéről szóló 

Közeledik megváltásotok … (?) 
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hitvita hevében Miklós állítólag felpofozta vitapartnerét, 

Ariust, aki szembefordult a szentháromságtannal… Persze 

az emberek tiszteletét nem ezzel a kissé csattanós teológiai 

érveléssel vívta ki, hanem legendás jótetteivel. Emiatt már 

életében szentnek tartották. A római katolikus és az ortodox 

egyház ma is szentként tekint rá, aki többek között a tenge-

részek, a kereskedők, a gyógyszerészek, a gyermekek és ál-

talában minden, nehéz körülmények között élő ember védő-

szentje. 

Ami mindezeknél 

fontosabb, és ami a 

lényeg: Szent Mik-

lós Jézus Krisztus 

hűséges tanítványa 

volt. A Mestertől 

tanulta ugyanis, 

hogy az igazi jóté-

konyság nem maga-

mutogató reklámte-

vékenység. Jézus a 

Hegyi beszédben 

így tanít erről: „…

ne tudja a bal ke-

zed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod rejtve maradjon; és 

majd a te Atyád, aki látja a rejtett dolgokat, megjutalmaz 

téged.” (Mt 6,3-4) Miklós legismertebb segítő akciója, ami-

kor egymás után három alkalommal titokban, az éj leple 

alatt dobott be pénzadományt a nyitott ablakon, illetve a 

kéményen át egy házba. Ilyen módon mentette meg az ott 

lakó három lányt attól a fenyegető veszélytől, hogy apjuk a 

nagy nyomor miatti kényszerhelyzetében eladja őket prosti-

tuáltaknak.“ (evangelikus.hu/hireink/publicisztika/nem-

mesefigura-hanem-jezus-tanitvany) 

A tanulságos és megragadó életrajz egy mentalitást is tük-

röz. Azét a Krisztus-tanítványét, aki nem csak elméleti is-

mereteket, esetleg személyes élményeket szerzett a Megvál-

tó Krisztusról, hanem azt az életszemléletet gyakorolta, 

amelyet az Újszövetségben maga Jézus Krisztus mutatott be 

tanítványai számára, és amelyet maga is gyakorolt földi éle-

te során. Ezért jogos Gáncs Péter kérdése is: „Vajon hogyan 

válhatnánk Szent Miklós nyomán mai Jézus-tanítványokká? 

Miként lehetünk a szó biblikus, evangéliumi értelemében 

„Mikulások” a 21. században?“ 

Itt egy gondolat erejéig vissza is térnék a bevezető gondolat-

hoz, amely a közelgő ünnepünk jelenlegi körülményeiről 

szólt. Nem átlagos karácsonyt várunk ugyanis, hanem egy 

olyan időszakot, amelyben a külső állapotok nemhogy nem 

segítik, hanem inkább nehezítik az ünnep szokásaink szerin-

ti megélését. Talán 

könnyebb lesz ez 

azoknak, akik vilá-

gosan tudják, hogy 

a karácsony Krisz-

tus-ünnep, és akik 

éppen ezért idén is 

hálát tudnak majd 

adni a földre érke-

zett Krisztusnak a 

családért, amelyben 

élhetnek, a közössé-

gért, az együtt átélt 

örömökért és az 

elszenvedett veszteségekért egyaránt. Nekünk is fáj persze, 

ha esetleg most nem látogathatjuk meg családunk néhány 

tőlünk messzebb élő tagját; ha az elmúlt évben búcsút kel-

lett vennünk egy-egy szerettünktől, vagy ha az eltérő, a va-

lóságnak inkább kevésbé mint többé megfelelő nézetek éket 

vertek kollégák, szomszédok, barátok és családtagok közé. 

De valami számunkra mindig megmarad. Mindig megaján-

dékozottak maradunk, mert Isten legnagyobb ajándéka a 

világ számára: a karácsonykor megszületett Jézus Krisztus 

mindannyiunknak szól és mindannyiunkat egyesíteni szeret-

ne az evangéliumot hallgatók és cselekvők közösségében, 

azaz a keresztény gyülekezetben. Ide szól a hívás kará-

csonykor is mindenki számára! 

Áldott ünnepet kívánva szeretettel: 

    Wagner Szilárd, lelkész  
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Dátum Idő Hely Rendezvény Rendező 

5.,12.,19. 

Vasárnap 
17:00 

Kálváriatemplom, 

Kalvarienbergstr. 

155 

Magyarnyelvű szentmise, utána elmarad az agapé.  

Info: Prel.Molnár 0316 682 124 21, Gjecajné 0681 1067 9351 
MKK 

12.  

Vasárnap 
16:00 

Heilandskirche,  

Kaiser-Josef-Platz 

Magyar evangélikus istentisztelet-Lektori megbízás - Fabiny Ta-

más -Elnökpüspök és Wagner Szilárd lelkész szolgálatával.  

Info: www.evangélikus-at.com 

AMEGy 

26. 

Vasárnap 
17:00 

Kálváriatemplom, 

Kalvarienbergstr. 

155 

Karácsonyi ünnepi szentmise, utána agapé a plébánián. 

Info: Prel.Molnár 0316 682 124 21, Gjecajné 0681 1067 9351 
MKK 

DECEMBER 

JANUÁR 

Dátum Idő Hely Rendezvény Rendező 

2. 

Vasárnap 
17:00 

Kálváriatemplom, 

Kalvarienbergstr. 

155 

Szentmise: hálát adunk 2021-ért, Isten áldását kérjük 2022-re. 

Utána az agapén köszöntjük az Új esztendőt. Az érvényes egész-

ségügyi előírások betartásával. 

Info:Prel.Molnár 0316 682 124 21, Gjecajné 0681 1067 9351 

MKK 

9.,16.,30. 

Vasárnap 
17:00 

Kálváriatemplom, 

Kalvarienbergstr. 

155 

Magyarnyelvű szentmise, utána agapé a plébánián. 

Info: Prel. Molnár 0316 682 124 21, Gjecajné 0681 1067 9351 
MKK 

23. 

Vasárnap 
16:00 

Kálváriatemplom, 

Kalvarienbergstr. 

155 

Ökumenikus istentisztelet. Igét hirdet: Dr. Wagner  Szilárd 

Utána  agapé a plébánia nagytermében 

Info: www.evangélikus-at.com 

AMEGy 

MKK 

FEBRUÁR 

6. 

Vasárnap 
17:00 

Kálváriatemplom, 

Kalvarienbergstr. 

155 

Magyarnyelvű szentmise gyertyaszenteléssel, utána agapé a plébá-

nián. 

Info:Prel.Molnár 0316 682 124 21, Gjecajné 0681 1067 9351 

MKK 

13. 

Vasárnap 
16:00 

Heilandskirche, 

Kaiser-Josef-Platz  

Evangélikus istentisztelet. Igét hirdet: Dr. Wagner  Szilárd 

Info: www.evangélikus-at.com 
AMEGy 

A rendezvények megtartása függ a mindenkori járvány-egészségügyi előírásoktól! 
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„Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt“ (Mt 2,2) 

 

MEGHÍVÓ  

ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELETRE  

Grác, 2022. január 23. 16 óra  

Az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet és a Gráci Magyar Katolikus Közösség nevében szeretettel 

hívjuk és várjuk Testvéreinket és gyülekezeteinkhez közel álló Barátainkat a januári  

ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELETRE 

ÉS AZ UTÁNA KÖVETKEZŐ SZERETETVENDÉGSÉGRE.  

 

Az ökumenikus istentisztelet alkalmával nemcsak magyar keresztény közösségeink közötti kapcsolatot 

szeretnénk tovább erősíteni, hanem a világszerte megrendezésre kerülő „Imahét a Krisztus-hívők egységéért“ 

mozgalomba is szeretnénk bekapcsolódni.  

Krisztus szeretete imádságra késztet minket, de ugyanakkor arra is, hogy az imádságon túl valamit tegyünk is a 

keresztények közötti egységért. A gyülekezeteknek és egyházaknak szükségük van Isten megbékélésének 

ajándékára, mint ami az élet forrása. De mindenek felett szükségük van erre az ajándékra a világ felé mutatott 

közös tanúságtételükhöz. „...hogy mindnyájan egyek legyenek, ahogyan te Atyám, énbennem, és én tebenned, 

hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem.” (Jn 17,21)  

Isten Szentlelke mutatja az utat a megbékéléshez az Ő nevében 2022-ben is.  

 

Helyszín: Kalvarienbergi római katolikus templom  

8020 Graz, Kalvarienbergstraße 155 

Időpont: 2022.  január 23. (vasárnap) 16 óra.  

 

  

 Molnár Ottó  

katolikus lelkész, prelátus 

Wagner Szilárd  

evangélikus lelkész 
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A 64. koszorúval emlékeztek és emlékeztettek Grácban a Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja, a  Magyar Katolikus 

Közösség és  a Grazi Magyar Egyesület.  Meghívásukra tizenhét magyar vett részt a hagyományos megemlékezési aktuson. 

A megjelentek a három idős ´56-os  mellett a másod-, sőt - a harmad- generációt is  képviselték. A dóm plébánosa is tiszte-

letét tette jelenlétével. Sajnálatos módon, lelkészeink. éppen ezen a 65. évfordulón nem tudtak részt venni.  

Ennek  ellenére, a járvány okozta félelmet legyőzve, a korábbi  gráci megemlékezések lelkületét sugározta ez a kegyeleti 

aktus. Folytatására 24-én vasárnap a Kálvária templomban került sor az ünnepi szentmisén, amelyet rövid irodalmi műsor 

követett a plébánia nagytermében. 

 Az 1956 október 23-án  tüntetéssel kezdődő, a forradalomban szabadságharccá érett nemzeti megmozdulás győzött. A rö-

vid szabadság elárulását és  letiprását követő  megtorlás sok  hős és ártatlan magyar áldozat életébe került. Immár 65. alka-

lommal gyújtott millió és millió mécsest az emlékezés kitartó hűsége, hogy emlékeztesse az emberiséget a legyőzve is 

győztesekre. 

                                                                                                                                                               (krónikás) 

GLORIA VICTIS ! 1956 

http://www.gracimagyarujsag.at
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Naptárainkon nagy sebességgel fogynak a 2021-es év nap-

jai. Mikor ezt az újságot kézhez kapják, már az új ,2022- es 

esztendő  kalendáriumából  is hiányzik néhány nap az évi 

365- ből. Visszatekintve az ó-évre,  látjuk, hogy az egész-

ségügyi világválság bilincsével „szent szabadságában“ meg-

rövidített   emberiségnek még  továbbra is el kell tűrnie  a 

láthatatlanul körülöttünk lopakodó vagy bennünk élősködő 

ellenség jelenlétét.  A  tudományos kutatások  ugyan nyo-

mában járnak az állandóan  új változatokban jelentkező ví-

rusoknak. A védekezés módjáról, gyakorlatáról a sajtóban 

és az internet világhálójában elterjedt ellentétes fél-igaz és 

hamis vélemények éket vernek a társadalom minden rétegé-

ben. A szeretet helyett vádaskodás, gyűlölet üti fel fejét és 

elmagányosodásba visz az egymásrautaltság idején. Pedig 

az állami és egyházi rendelkezések, decemberi „húzd meg-

ereszd meg“ játéka, lecsöndesedett adventi idővel próbálta 

megajándékozni konzuméhes polgárait. 

A karácsony a SZERETET különböző formákban, szoká-

sokban való jelenléte az emberiség életében. Az emberies-

ség ünnepe, amikor békére vágyó szívünk kinyújtja ajándé-

kozó kezünket embertestvéreink  felé. Krisztushívő keresz-

tények a Megváltó emberré lettét ünnepelve éneklik: Dicső-

ség mennyben az Istennek, békesség földön az embernek! 

Az esztendő fordulóján egy boldogabb, egészségesebb jövő  

reménye  csillan fel minden ember szemében, vagy aggódva  

néznek az ismeretlen holnap felé. 

A gráci magyar közösségek életét is megcibálta az elmúlt 

két esztendő. A meghirdetett programoknak csak egy részét 

sikerült megvalósítani.  Aggódás és félelem riaszt el többe-

ket, az   időként még lehetséges, valós együttléttől. Az el-

magányosodás és szétszóródtatás  veszélybe  hozza a még 

élő csoportok, közösségek  létét. A virtuális együttlét pró-

bálkozásai lehetőséget nyújthatnának a közösségek és az 

egyének jövőképének kialakításában, ami nélkül nincs ma-

gyar jövő,  az  egyik Ady versben  megénekelt stájer dom-

bokon. 

U.M. 

Örömmel értesítjük kedves olvasóinkat, hogy a Budapesti 

Semmelweis Egyetem Olschewski Andreának, a Med. Uni. 

Graz kísérleti aneszteziológiai professzorának és a Ludwig 

Boltzmann Pulmonális Èrkutató Intézet alapító igazgatójá-

nak a „ Doctor Honoris Causa“ címet adományozta. 

A Semmelweis Egyetem rektora, Merkely Béla professzor 

köszöntő beszédében kiemelte, hogy a dísz-

doktori cím az egyetem legmagasabb kitün-

tetése és annak adományozása a Semmelwe-

is Egyetem egyik legszebb ünnepi aktusa. 

Benyó Zoltán professzor úr laudációjában 

ismertette Olschewski Andrea nemzetközi-

leg elismert kutatásait  a tüdő vérkeringése 

és a pulmonális hipertónia témakörében  és 

hangsúlyozta ezek élettani és klinikai jelen-

tőségét. Ezen díszdoktori cím adományozá-

sát azon számos kitüntetés sorába állította, 

amelyeket Olschewski Andrea az elmúlt 25 

évben a tudományos tevékenységéért kapott. 

Kiemelte továbbá Olschewski Andreának, a 

gráci székhelyű Ludwig Boltzmann Tüdőér 

Kutató Intézet alapító igazgatójának úttörő 

munkáját és azt, hogy vezetése alatt nem-

csak a fiatal tudósok új generációját képez-

ték ki, hanem a Semmelweis Egyetemmel is 

sikeres tudományos együttműködést folytattak.  

Ezúton  is szívből gratulálunk a  Gráci Magyar Ùjság nevé-

ben Olschewski Andrea professzorasszonynak ehhez a ma-

gas kitüntetéshez! 

/A szerkesztőség megjegyzése: Amennyiben olvasóink töb-

bet szeretnének megtudni Olschewski Andrea pályafutásá-

ról, életéről, a GMÙ18. évfolyamának 5. számában olvas-

hatnak róla./ 

Forrás: Semmelweis Egyetem 

O.K. 

 

A szeretet ünnepe?! 

Díszdoktoravatás- Semmelweis Egyetem Budapest 

http://www.gracimagyarujsag.at
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Filmklubunk 2021-es életébe a koronavírus-járvány sajnos 

a tavalyinál is jobban beleszólt: csak októberben és novem-

berben tudtunk filmet vetíteni. Azok viszont nagyon jól 

sikerült alkalmak voltak, egy vígjátékot és egy történelmi 

drámát néztünk meg. Októberben új látogatókat köszönt-

hettünk, még a tizenéves korosztályból is. Almási Dávid 

elköltözése után Csiki Dávid segített a filmek beszerzésé-

ben, amit itt is szeretnék megköszönni neki. 

Bizakodjunk, hogy a 2022-es év pozitív változásokat fog 

hozni és természetesen az éppen érvényben lévő járvány-

ügyi előírások betartása mellett, aztán reményeink szerint 

végre szabadon, korlátozások nélkül ismét találkozhatunk a 

szokásos helyünkön, az Europäisches Fremdsprachen-

zentrum földszinti termében a Nikolaiplatz 4. szám alatt.  

A filmvetítéseket havonta egyszer szombat este szoktuk 

tartani. A filmeket felirattal vetítjük (általában az angol 

elérhető), hogy a magyarul nem beszélő barátaink és csa-

ládtagjaink is tudjanak csatlakozni hozzánk és betekintést 

nyerhessenek a magyar filmek világába. Belépő nincs, szí-

vesen fogadunk azonban adományokat a terembér fedezé-

sére.  A magyar filmklub remek alkalom az újonnan Grác-

ba költözött magyarok megismerésére  és beszélgetésekre 

is, várunk mindenkit szeretettel! Filmtippeket mindig szíve-

sen fogadunk. 

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

mailcímen vagy a 069919016763-as telefonszámon tudnak 

feliratkozni a címlistára. A Facebook Grazer Ungarn és 

más gráci magyar oldalakon is szerepelnek a filmvetítések 

időpontjai. Ezenkívül messengeren van egy chatcsopor-

tunk, akit érdekel, szívesen felveszem. Gyors, rövid üzene-

teket oda szoktam küldeni, illetve a csoport tagjai időnként 

filmeket ajánlanak egymásnak, ami különösen a karanténos 

időkben jöhet jól. 

Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket és sikeres, boldog és 

mindenekelőtt egészséges Új Évet  kívánok mindenkinek! 

A mielőbbi találkozás reményében: 

 

Komon Erika  

Magyar Filmklub 

„Ősz-idéző” gyerek és felnőtt táncház október 17-én, vasárnap 

a Huzdrá együttessel! 

 

A jelenlegi helyzet megnehezíti a 

programszervezők dolgát, de hála 

Istennek még sikerült összehozni ezt a 

élményekkel teli délutánt. A Huzdrá 

együttes két tagja Tibi, a dudás és 

Árpi a hegedűs is el tudott jönni, hogy 

érdekesebbé és hangulatosabbá te-

gyék a programot. A gyerekek és a 

szülők is nagy lelkesedéssel kapcso-

lódtak be a táncokba, és a játékokba. 

Megszólalt itt minden hangszer: hege-

dű, dob, ”hosszú furula”, tekerő duda, 

koboz, kaval, citera és a gyerekek 

tátott szájjal hallgattak zenés meséket. 

Nem ült senki tétlenül! Dehát hogyan 

is lehetett volna máskép amikor any-

nyira szívből húzták a talpalávalót! 

Aki nem hiszi táncoljon utána.... 

(K.D.) 

http://www.gracimagyarujsag.at
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Már több éves hagyomány, hogy évenként meglátogatunk 

egy-egy helységet, amik István Atya lelkipásztori területé-

hez tartoznak. Ez tavaly a korona járvány miatt elmaradt. 

Idén október 16-án, szombaton egy kis csoport három kocsi-

val ismét elment Deutschlandsbergbe, ahonnan a majdnem 

1000 m magasan fekvő Trahütten falucskába látogattunk el. 

Egy vendég is kapcsolódott csoportunkhoz, aki Szentgott-

hárdról származik, és most Frauentalban él. A falu szép kis 

barokk, Szent Miklós püspök tiszteletére szentelt templomá-

ban István Atya a szentmise után elmagyarázta a templom 

történetét és festményeit. 

Ezután elmentünk a Koralpenblick vendéglőbe, ahol a ven-

déglős meglepetésünkre perfekt magyarsággal fogadott min-

ket. Elmondta, a vendéglőhöz egy család- és gyermekbarát 

szálloda is tartozik, láttuk a gyerekjátszóteret is, azonkívül 

marhatartással és haltenyésztéssel is foglalkoznak, amit a 

helyszínen fel is dolgoznak. A legtöbb élelmiszer, amit a 

konyhában feldolgoznak, saját előállítású, és minden, ami 

az asztalra kerül, étel és ital, a háznál előállított kenyér is, 

minden bio.  Az ebéd mindenkinek nagyon ízlett. A vendég-

lő energiájának nagy részét egy kis vízerőmű, napelemek és 

a saját biogáz felhasználása fedezi. 

Visszautunkon megálltunk azon a helyen, ahol 1999. január-

jában a kanyargós meredek téli hegyi úton egy buszbaleset-

ben 18 a síelésből hazatartó kőszegi iskolás halt meg. Grác 

magyarsága nagy összefogással sok mindenben segített a 

sebesülteknek és a hozzátartozóknak is. A gráci magyar 

konzul, Mag. Rudi Roth is hozzájárult a segítséghez szerve-

zéssel és anyagiakkal is.  A baleset helyén egy szép emlék-

mű áll, de csak a baleset dátuma van a kőbe vésve. Javasol-

tuk, hogy szép lenne, még pár szóval kiegészíteni, hogy mi-

ért is van ott az emlékmű. A környék lakossága, vagy az 

arra menő autósok is többször tesznek az emlékműre virá-

got, vagy meggyújtanak egy-egy gyertyát. 

Utolsó megállónk a Burg Deutschlandberg alatti parkoló-

hely volt. Onnan gyalog mentünk fel a várba. Útközben a 

város polgármesterével futottunk össze, akivel néhány ba-

rátságos szót váltottunk. Neki köszönhettük, hogy belépődíj 

nélkül nézhettük meg a várat. A legmagasabb toronyból 

gyönyörködhettünk a szép panorámában, útközben pedig 

sajnos csak futtában benéztünk a vár múzeumába, ahol régi 

fegyverek, és a közeli Glashütten üveggyár mesterművei 

vannak kiállítva. Ezeknek megtekintésére egy egész napot 

kellene rászánni. 

István Atyának megköszönjük a szép, élményekben teli ki-

rándulást.                       

hocs 

Látogatás Deutschlandsbergbe 

Tiktakolva 

jár az óra – 

pergeti a perceket, 

mutatója 

nesztelenül 

éjfél felé lépeget. 

 

Útra készen 

áll az óév: 

vállra vette batyuját, 

szolgálatát 

hamarosan 

új esztendő veszi át... 

 

Tizenkettőt 

üt az óra – 

s a várt vendég beköszön: 

fenyőfákon 

gyertyák gyúlnak - 

minden csupa fényözön... 

 

Hozzon ez az 

új esztendő 

mindenkinek örömet, 

békességben, 

boldogságban 

nőjenek a gyerekek! 

  

   Szalai Borbála – Újévi kívánság 

http://www.operencia.com/szalai-borbala-ujevi-kivansag/ 

http://www.gracimagyarujsag.at
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GYÁSZHÍREK 

ELBÚCSUZTUNK PAPITÓL 

Búcsút vettünk Sas János építészmérnök barátunktól 

Barátai körében sebesen szállt szájról szájra a megdöbbentő hír: 
Meghalt „PAPI ” !  

Halála váratlanul érte még a többéves szenvedését ismerőket is. Nagyszámú  
magyar és osztrák tisztelőire utal a búcsúztatáson résztvevők száma, akik a 
Covid 19 ellenére is elkísérték koporsóját utolsó földi útján. Mi, volt diáktársai, 
nemcsak szikár magas testi alkata miatt tekintettünk fel reá, hanem  nemes em-
berségét sugárzó,  hűséges barátságáért  is. Sokszor figyelmeztető jel volt szá-
munkra, egészséges emberismeretéből fakadó, igazság szeretete.  

Tisztelettel hajtjuk meg  főnket  példát adó humánus  értékei  előtt.  

Amíg bírta, részt vett a közösségi  programokon és anyagilag is, rendszeresen 
támogatta a magyar közösségeket. Köszönet érte.  A távol élő  volt diáktársak-
kal való, mindvégig élő kapcsolatai, nagy segítséget nyújtottak az Öregdiák 
Találkozók szervezőinek.  

Barátainak és ismerőseinek koszorúi és  virágcsokrai övezték koporsóját. Egy 
nemzeti szalaggal  diszitett gyertya lángja képviselte azokat a  volt diáktársakat, 
akik nem tudtak személyesen búcsút venni az elhunyttól Grácban a szenpéteri 
városi temetőben Mag. Molnár Ottó prelátus magyar  lelkész  két nyelven vé-
gezte  a temetési szertartást. Drága halottunk Isten veled, nyugodj békében! 
Együttérzésünk  enyhítse a magára maradt, hű feleség Évi, és  budapesti  hozzá-
tartozók fájdalmát  R.i.P. 
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Ez a kereszt emlékeztet az 

1999.jan. 24.-i buszbaleset 

18 halottjára, és 29 sebesült-

jére. 

 

 Néhány számadat: 123 mentős 29 

autóval, 378 tűzoltó 66 autóval, vala-

mint hivatalos szervezetek vettek 

részt a mentésben. Civil magyarok is 

segítettek ott ahol tudtak. Privát tol-

mácsolt, 10-fő, 13 ajánlott fel szál-

lást, 40-en látogattak sebesülteket a 

gráci, voitsbergi, deutschlandsbergi 

kórházakban. 

 

A 15. évfordulón Mag Holló István 

plébános  az egykori  mentők- kel, 

tűzoltókkal tartott a helyszínen ima-

órát. A templomban   az emlékmisére 

meghívott túlélők és hozzátartozók is 

jelen voltak. A koszorút nov.1-én 

Holló István helyezte a keresztre a 

gráci Magyar Katolikus Közösség 

nevében.                 

 (szerk) 

D.I. Sas János (Papi) október 18-án , 
Grácban, röviddel 87.születésnapja 
előtt, hosszú betegség után befejezte 
földi pályafutását. Gyászolják Évi és 
budapesti testvére. 

Zentai Jenő volt gráci diáktársunk 
haláláról Kanadából értesültünk, aki 
néhány hónappal 85. születésnapja 
után októberben örökre lehunyta sze-
mét. Fájó szívvel gyászolja népes 
családja, rokonsága. 

Tarcsai Bandi haláláról gráci barátai 
értesítették szerkesztőségünket. 

Hálával emlékez(tet)ünk a  MEÖK 

tíz évvel ezelőtt elhunyt feledhetetlen 

elnökére  Páll Sándorra. 

Az elhunytaknak örök nyu-
godalmat, a hozzátartozók-

nak pedig a megváltoztatha-
tatlanban való lelki meg-

nyugvást kívánunk! 

Lapunk nyomdába adásakor értesül-

tünk, hogy Kanhäuser Aranka, 

(szül.Dombai) 90. életévében január 

5-én elhunyt. R.I.P. 

http://www.gracimagyarujsag.at
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Tollas Tiborra emlékezve 
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Kecskési Tollas Tibor születésének 100. 
évfordulója alkalmából 2021 októberé-
ben, Tollas Tibor Öröksége címmel, 
többnapos rendezvénysorozattal emlé-
keztek  meg otthon a költőről. Nagybar-
cán egykori szülőháza, ma már Tollas 
Tibor Emlékház, falán lévő emléktáblát  
Lezsák Sándor  a Magyar Országgyűlés  
alelnöke, a költő barátja,  leplezte le. Az  
emlékünnepség keretében sor került a 
24. Tollas Tibor Szavalóversenyre is. A 
fellépő csoportok  színes programjai hű 
képet adtak a költő életművéről és emlé-
keztettek az´56-os szabadságharcra. 
Lakiteleken a vendégek a Népfőiskolán 
megtekintették, többek között, a költő 
emlékszobáját és a Hungaricum Liget-
ben koszorút helyeztek el a kopjafánál. 
 
Lapunk olvasói közül bizonyára többen  
kérdezik : dehát  mi közünk van nekünk 
Grácban élő magyaroknak  Tollas Ti-
borhoz , valamint a költőnek a gráci 
magyarokhoz?       

Az 1997-ben elhunyt költő  Kecskési 
Tollas Tibor, (a megpróbáltatott nemze-
dék költője)  és Balássy Géza a gráci 
Magyar Diákszövetség első elnöke, 
mint politikai elitéltek, a rákosi korszak 
börtönvilágában (Vác)  ismerték meg 
egymást, majd 1956 után  hamarosan 
Ausztriában  találtak egymásra. Kettő-
jük barátságából alakult ki a költő és 
lapkiadó kapcsolata a gráci magyar diá-
kokkal, akik  1958 nyarától magunké-

nak vallották  a Nemzetőr –t,  
amelyet Tollas Tibor volt rab-
társaival alapított ´56 végén 
Bécsben.  A magyar  nép  szen-
vedését és szabadságvágyát 
hirdette világgá a hamarosan 
hat nyelven megjelenő lap és 
felkerült kormányfők, nemzet-
közi intézmények asztalára. A 
szerkesztő, lapja jövőjét bizto-
sító amerikai útjai Ötvenhat 
eszméjét és, a világon szétszór-
tan élő magyar közösségek 
kapcsolatait, magyarságtudatát 
szolgálták.   

Tollas Tibor1959-ben felejthe-
tetlenné tette Grácban anyákna-
pi ünnepségünket. Amerikai 
útjáról elhozta hozzánk a kádári 
megtorlások áldozatának, a 
halálra itélt és kivégzett Tóth 
Ilona orvostanhallgató emléké-
re készített vándorzászlót. A 
résztvevőket meghatotta a költő 
Tollas T. lelkes beszámolója 
amerikai útjáról. Leírhatatlan, 
magával ragadó hatást keltett 
bennük, amint a költő ajkáról 
hallották verseit, aki azon az 
esten örökre meghódította ma-
gának gráci hallgatóit. Egy ere-
deti ´56-os jelvény  Grácban 
préseltetett másolatát kapta 
ajándékba az előadó,  amit  később  szá-
zával terjesztett amerikai útjain. 

 
Azt az estet további Tollas–
estek követték, amelyek baráti 
családok asztalainál kora regge-
lig  folytatódtak. A költő  nem-
csak a gráci magyarokat zárta 
szívébe, hanem a közös múlt 
magyar emlékei között sétálva, 
a Stadtpark fáin ugrándozó 
„Hanzi” mókusokat etetve, az 
egykori császárvárost is. Elő-
adásain, kinyílt lelkének költe-
ményein keresztül, megismertük  
emberségének igazi arculatát és 
Juhász László, volt diáktársunk, 
dokumentumokra épülő tanul-
mányából  Kecskési Tibor igaz-
ságát.  Végre 1991-ben felmen-
tették, a hamis vádak alapján 
hozott népbírósági ítélet alól. 
Időbe telt, amíg megkapta méltó 
helyét a magyar irodalom pante-
onjában. Betegsége és 1997 be-
következett halála vetett véget 
gráci kapcsolatának.  
 

Grácban már szinte feledésbe  ment em-
léke, amikor halálának 20. évfordulója 
alkalmából az elhunyt barátai és a Ma-
gyar Katolikus Közösség  emlékezetet 
ébresztő irodalmi estre hívták a Grácban 
és környékén élő magyarokat. Az est 
előadói a Szakolczay házaspár: Szakolc-
zay Lajos irodalomtörténész, a költő  
életművének legjobb ismerője (a 
”Tollas Tibor Összegyűjtött versei és 
műfordításai” sajtóalá rendezője) és 
Faragó Laura Magyar Örökségdíjas 
énekművész voltak. Az emlékest vará-
zsában szinte érezni lehetett ,az elhunyt  
figyelmeztető jelenlétét.  „Úgy érzem 
semmi nem volt hiábavaló és gazdagok 
vagyunk így  együtt.” /Hű barátotok/ Ő 
hű volt hozzánk gráci barátaihoz.  De él
-e még hűségünk hű barátunk eszmé-
nyeihez?     
  

Ez alkalommal pótoljuk elmulasztott 
születésnapi köszöntésünket kívánva az 
idén 80. életévébe lépett Szakolczay  
Lajos Tollas Tibor emlékét vigyázó elő-
adónknak minden jót és hogy még hosz-
szú jövőjében szolgálhassa  a múltun-
kat.   

U.M. 
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GEFÖRDERT AUS MITTELN DER VOLKSGRUPPENFÖRDERUNG  

DES BUNDESKANZLERAMTES 

GRATULÁCIÓ:  

Ezúttal gratulálunk Dr. Vadon Máriának, 

aki októberben doktori Aranydiplomáját 

vehette át  a pécsi egyetem aulájában.  

  

GÓLYAHÍR: 

 

Dr. Berger Heinrichnek és Verenának má-

sodik gyermekük Viktoria Theresia szüle-

tése alkalmából, aki december 12-én látta 

meg a napvilágot. A szülőknek gratulá-

lunk, az újszülöttnek pedig  kívánjuk, 

hogy szülei és testvére Antónia szeretete 

kísérje őt élete útján. Isten éltessen Viktó-

ria     

   

 

  

Tóth Zsuzsanna Napsugár és Zavaczky 

Róbert december 13-án szülői örömökben 

részesültek. Megszületett  örömmel várt 

első gyermekük Julianna. Napsugárnak és 

Robertnak gratulálunk és kívánjuk nekik, 

hogy gyermekük  boldog családi ottho-

nukban  növekedjen testben és lélekben 

szülei és  távol élő rokonai örömére. 

MEGLEPETÉS:  

Eredménnyel járt egyik öregdiáktársunk kérése, aki az egykori 

diákszállásról a hochsteingassei barakkról keresett fényképet. Dr. Tanay 

Ildikó megtalálta  diákemlékei között a barakkról 1964-ben készített 

felvételét és megküldte a MEÖK-nek.  

KÖSZÖNET:  

A Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja a  GMÚ előző számában 

megköszönte  a szeptember végéig átutalt adományokat. Ezúttal mond 

köszönetet  a további adakozóknak DI. Fábián Lászlónak és Katalinnak, 

Tarcsay Évának és Tündének  

http://www.gracimagyarujsag.at

