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Gondolatok a 2014-es Év előadásaihoz.
Ez az esztendő  méltán vi-
selhetné a „ jubileumok és 
megemlékezések – éve“ ne-
vet.   A hagyományos meg-
emlékezések, mint 1956 
Októbere és 1848 Március 
Ídusa mellett a sok kínál-
kozó, (- illendő- lenne, vagy 
kellene  erről is megem-
lékezni ) - évforduló közül 
előadás sorozatunk részé-
re  azokból a   világ -és- ma-
gyar történelmi  eseméyek-
ből  válogattunk, amelyek a 
gráci és környékbeli magya-
rok figyelmét  felhìvják ,(leg-
alább az évfordulón), a he-
lyi vonatkozásokra is.

Kevés olyan magyar él 
Grácban és környékén, aki 
nem ment volna el a Sack-
strasseban a városi múze-
um épülete előtt, de ki gon-
dol arra, hogy abban az 
épületben született a Szara-
jevóban meggyilkolt Ferenc 
Ferdinánd trónörökös. Vagy 
ki gondol arra, hogy a 100 
évvel ezelőtt kitört háború-
nak több szomorú magyar 
emléke is van Grácban. A 
központi temető I. Világhá-
borús parcellájában 4268 
katonasírt gondoznak, köz-
tük számtalan magyar sír-
ját. Talán emlékeznek még 
néhányan arra, hogy 1956 
után a magyar diákok több 
éven át, movember elsején 
gyertyát gyújtottak a  ma-
gyar sírokon. A II. Vilálághá-
borús katonasírok között is 
találkozunk magyar nevek-
kel. A Központi temetőben 
közös sírban nyugosznak a 
gráci bombázások áldozatai 
is. Az emlékművön tizenkét 
magyar nevet találtunk. 

 A GMÚ előző számában 
olvashattunk 1945-ben „le-

lőtt” névtelen magyarok tö-
megsírjáról  Szlovéniá-
ban, Oberhaag közelében. 
De vajon ez az egyetlen?  
Nem! Többet találtak  stá-
jer területen, mint például 
Feldbachban, Peggauban 
és Grácban is, hogy néhá-
nyat említsünk. Munkaszol-
gálatos, kényszermunkás 
magyar zsidókat is dolgoz-
tattak 1944-45-ben a Wehr-
macht Südostwall védelmi 
állásainak építésén. A front 
közeledtével gyalogmenet-
ben indították őket Maut-
hausen irányába. A halál-
menet egyik  közbeeső ál-
lomása, Grácban a liebena-
ui  baraktábor volt. Ezekről, 
a gráci magyarok köztuda-
tában ismeretlen vagy el-
feledett tényekről szól no-
vemberi előadásunk: „Grác 
mint állomás, tett- és emlék-
hely”. (bővebbet a meghí-
vóban) Amikor november-
ben halottainkra gondolunk, 
emlékezzünk meg róluk, és 
a napjainkban is tapasztal-
ható erőszak  áldozatairól. 
Béke poraikra!

350 évvel ezelőtt, 1664. au-
gusztus 1-én a keresztény 
seregek Szentgotthárdnál 
fényes diadalt arattak  a 
nagyvezír főseregén. Erre 
emékeztet az 1665/70 kö-
zött felállított, magas osz-
lopon álló, fogadalmi Mária 
szobor az Eisernen Tornál, 
a Herrengasse déli végén. 
(Ez már az oszlop harma-
dik helye. Az 1938-as hitleri 
annexion 50 évfordulója al-
kalmából (1988) az oszlo-
pot gúla alakban befedték 
deszkával és ráfestették a 
náci áldozatok százainak a 
nevét. Annak ellenére, hogy 
őrízték, ismeretlen tettesek-

nek sikerült felgyújtani. A 
Máriaszobor  összeolvadt, 
csak négy év után alkották 
újjá és az Úrnapi körmene-
ten áldotta meg Johann We-
ber megyéspüspök)

 A diadalt Vasvárott szé-
gyenletes békekötés kö-
vette, amely a Wesselényi 
– összeskővést váltotta ki. 
Ennek egyes szálai Zrínyi 
Péter és neje Frangepan 
Katalin révén Johann Eras-
mus Tattenbach gróf belső-
ausztriai kormánytanácsos 
gráci házához, az összees-
küvők találkahelyéhez ve-
zettek. (Unterer Plattenweg 
61) Minderről többet tudha-
tunk meg Dr. Tóth Ferenc 
történész  októberi előadá-
sa alkalmából a Kálvária 
Plébánián. 

    
    
  (krónikás)

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK 2014. December ELEJÉN JELENIK MEG!

Gráci és otthoni magyarok együtt 
zarándokoktak harmincegyedszer 
Mariazell-be.

Bővebben a 9. oldalon

Szadeczky-Kardoss Gézától 
búcsúztunk...

Bővebben a 8. oldalon

Szeretettel várjuk a hónap első hétfői 
kerekasztal találkozónkhoz a Gösser-
bräu-ba.

Bővebben a 4. oldalon

Minden túrának vége van egy-
szer...

Bővebben a 2. oldalon

FigyElEM!

Megváltozott a Kalvarien-
berg-i magyar szentmisék 
időpontja.

2014. október elejétől min-
den vasárnap 17.00 órakor  
katolikus szentmisét tar-
tunk.

A pasztorális ta-
nács vezetősége. 
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Minden túrának vÉGe van eGyszer ...
Több mint tíz éve írom be-
számolóimat a többé-kevés-
bé rendszeres stájerországi 
hegyi- vagy kerékpártúráink-
ról. Eleinte túráinkon elől 
masíroztam, most már 
inkább a hátsók között kul-
logok. Igaz, hogy a túrázás 

nem versenyfutás, és aki 
lassabban jár többet lát. De 
mégis eljött az ideje, hogy 
ezt a szép feladatot, a túrasz-
ervezéseket átadjam a fiata-
labbaknak. engedjetek meg 
pár sor viszszapillantást:

Gyermekkoromat az Al-
pok keleti végén, Sopron-
ban töltöttem. Kihasználtuk 
a jó lehetőségeket, szüle-
immel rendszeresen jártuk 
a környék hegyes-völgyes, 
ciklámennel teli fenyves-
eit. A természetben mindíg 
nagyon jól éreztem magam, 
ezért érettségim után a  So-
proni Erdőmérnöki Főiskolát 
kezdtem el.

Kicsit  többet,  mint egy 
hónapot jártam a Főiskolába, 
mikor kitört az 56-os forrada-
lom, amiből hamarosan sza-
badságharc lett. ekkor volt 
az utolsó, legszomorúbb so-
proni túrám. A főiskolásokkal  
hosszú sorban, puskával a 
vállunkon, amiket a Magyar 
Hadseregtől kaptunk, vonul-
tunk a környékbeli erdőkbe. 
Úgy akartuk megakadályoz-
ni, hogy a Szovjet Hadsereg 
páncélosai bekerítsék a 
várost. ezek persze nagyon 
megijedtek, és a legrövidebb 
úton vonultak be a városba, 
amit egy lövés nélkül el is 

foglaltak.

Nov. 21-én édesanyám-
mal és öcsémmel elhagy-
tuk a soproni fenyveseket 
és Kismartonon keresztül 
Vorarlbergben kötöttünk ki. 
A magas, meredek hegyek 

eleinte félelmetesek voltak, 
de néhány kirándulás után, 
a közben megismert hely-
beli ismerősökkel, bará-
tokkal nagyon megtetszet-
tek. Szerény némettudásom-
mal elkezdtem a Bregenzi 
Mérnökképző Középiskolát. 
A Kolpinghaus-ban laktam, 
ott ismertem meg Juhász 
Bénit, akinek tanácsára jöt-
tem Grácba tanulni.

Első gráci napjaimban az 
utcán magyar szavakra fi-
gyeltem fel. Rákosi Ernővel 
és édesanyjával találkoztam. 
Ők vittek be a Sackgasse-i 
magyar diákirodába.

Akkor kezdődött szoros kap-
csolatom az akkori Diák-
szövetséggel, majd a mosta-
ni MEÖK-kel. Igy ismer-
tem meg első feleségemet, 
Terit, aki gyógyszerész lett, 
és akitől két gyermekünk, 
Robert és Lydia születtek. 
Mindketten remekül beszé-
lik magyar anyanyelvünket. 
Két aranyos unokával meg 
is ajándékoztak. Első fe-
leségem halála után egy ide-
ig anyósom, majd második 
feleségem Ingrid, aki angol-, bi-
ológia- és tornatanárnő volt, 
vették  át a mama szerepét.

A természet mellett a 

gépek világa is érdekelt, 
ezért elvégeztem a Gráci 
Műszaki Egyetem gépészeti 
karát. A diploma megszer-
zése után, ami ma elkép-
zelhetetlen, bárhova azon-
nal felvettek volna dolgoz-
ni. A sok lehetőség közül a 
Kőrösi József által alapított 
Maschinenfabrik Andritz-
ot választottam. Nem bán-
tam meg, a hydraulikus osz-
tályon az atom-erőművek 
primérkörforgásához gyár-
tottuk a szivattyúkat. Mikor 
az atomerőművek problémái 
felmerültek és egy nagy 
leépítési hullám jött, újra 
munkát kerestem, és talál-
tam is. Két munkahely után 
kikötöttem egy mérnökképző 
középiskolában (HTBL) Kap-
fenberg-ben, ahol több gépé-
szettel összefüggő tantár-
gyat tanítottam.Tizenöt év 
után, 65 éves koromban in-
nen mentem nyugdijba, de 
nem nyugalomba.

Mindennapi utam Kapfen-
berg-be a Mura völgyében, 
imponáló hegyek között 
vezetett. ezekkel persze 
közelebbről is meg kellett 
ismerkednem. Idővel talál-
tam egy vándortársat is, 
aki Stájerország hegyeit re-
mekül ismeri. Vele azóta a 

környék hegyeit többször is 
megjártuk.

Több mint 10 évig vezet-
tem a heti kosarazásokat 
az itt élő magyar diákoknak 
és fiataloknak.  Amikor en-
nek vége lett, elkezdtük töb-
bé-kevésbé rendszeresen 

a „hegyezést” a közeli he-
gyekben, a kerékpártúrákat, 
megfelelő hó esetén néhány 
sífutást vagy szánkózást is. 
Volt amikor csak ketten-hár-
man, de néha tíznél is töb-
ben mentünk. Kellemes tár-
saságban, beszélgetések, 
ismerkedések mellett a szép 
vidékeken mindig jól érez-
tük magunkat. Soha sem-
mi baleset nem történt, és 
mindíg haza is találtunk 
lemorzsolódás nélkül.

Szeretném, ha a  túrák nélkü-
lem is tovább mennének, és 
egy vagy több „főhegyező”  
átvenné  ezt a tradíciót, 
a stájerországi hegyeket, 
dombokat és erdőket az 
itt élő magyarokkal megis-
mertetni, megszerettetni. 
Köszönöm a résztvevőknek 
az együtt töltött szép órákat, 
sokat kaptam Tőletek, és 
remélem, én is tudtam szép, 
maradandó emlékeket adni 
Nektek. Tanácsokkal ezután 
is szívesen segítek, és egy-
egy túrán veletek is tartok.

 Szép túraidők reményében

csaba

Gr á c i  Ma G ya r új s á G
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MEghívó

2014. november 9-én, vasárnap 18 órakor a Kálvária 
plébánián (Kalvarienbergstr.155)

a szombathelyi 
Dr.Zágorhidi-Czigány Balázs történész 

és
Dr. Kiss Gábor régész

A korai magyar határvédelem (Őrség) és a stájer–magyar 
határ kialakulásáról
tartanak elöadást,

amelyre mindenkit szeretettel hívnak a rendezők:
A Magyar Katolikus Közösség

 és a Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja

Támogatónk az osztrák Kancellári Hivatal
(Aus Mitteln der Volksgruppenförderung)

MEghívó bábszínházbA

2014. október 4-én.( szombaton) 16 órakor 
a Kálvária- plébánia nagytermében

a soproni hAbAKuK bábszínház EgyEsülEt  
évadkezdő előadásként bemutatja:

zsigA és  CsipEt,

a félénk kiskutya és a bátor kiscsibe barátságáról szóló vidám,  
az interaktív előadással minden korosztályt  szórakoztató,  

történetet.

Azért hívnak szeretettel a bábosok és 
a rendezők (MKK) minden bábkedvelő 

óvodást, iskolást és felnőttet az előadásra.

Támogatónk az Osztrák Kancellári Hivatal 
(Aus Mitteln der Volksgruppenförderung)

MEghívó
2014. október 12-én vasárnap 18 órakor 
a Kálvária plébánián (Kalvarienbergstr.155)

 Prof. Dr.Tóth Ferenc
a MTA / TTI  tudományos főmunkatársa
SzenTgOTTHárD - VaSVár 1664   EurópAi  EsEMényEK   és hElyi vonAtKozásoK 

címmel előadást  tart, amelyre  
mindenkit szeretettel hívnak a rendezők 

a Magyar Katolikus Közösség és a 
Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja

Támogatónk az osztrák Kancellári Hivatal. 
(Aus Mitteln der Volksgruppenförderung)

 
MEghívó

az `56-OS SzaBaDSágHarc 58. éVFOrDulóján

az alábbirendezvényekre hívja és várja 
 szeretettel a Grácban és környékén élő magyarokat:a 

Magyar  Katolikus Közösség és a Magyar Egyetemisták  
és Öregdiákok Klubja

Október 19-én (vasárnap) 17. 00 órakor

ÜNNEPI SZENTMISE HAZÁNKÉRT 
a kálvária-templomban (Kalvarienbergstr.155)

 Azt követően, 18.00 órakor a plébánián

Dr.phil.radics éva 
(Bad Tatzmannsdorf/Tarcsafürdő) tart elöadást:

 1956 a KölTéSzeTBen 
(Válogatás magyar és külföldi költők verseiből)

  Október 23-án (csütörtök) 18.30 órakor 
KoSZoRÚlETÉTEl A dóMNÁl 

(Gyülekező 18.15-kor a főkapunál) 
Támogatónk az Osztrák Kancellári Hivatal 

(Aus Mitteln der Volksgruppenförderung)

MEghívó
2014. NOVEMBER 25-ÉN, KEDDEN 18:00 ÓRAKOR

A GRAZI EGYETEM FORDÍTÁSTUDOMÁNYI 
TANSZÉKÉN,

MERANGASSE 70 (WAll ÉPÜlET) FÖLDSZINTI  
0.008-AS ELŐADÓTERMÉBEN

DaS lager graz-lIeBenau 1945 –
EinE zWisChEnstAtion AuF DEn 

toDEsMÄrsChEn
ungarIScHer jÜDInnen unD juDen

CÍMMEL ELŐADÁST TART 

DOz.Dr.BarBara STelzl-MarX
A LUDWIG BOLTZMANN INTÉZET HELYETTES 

VEZETŐJE

A GRAZ TÖRTÉNETÉNEK BIZONYÁRA EDDIG SOKAK 
SZÁMÁRA ISMERETLEN TÉNYEKET FELTÁRÓ 
ELŐADÁSRA SZÍVESEN VÁRUNK OSZTRÁK 

ÉRDEKLŐDŐKET IS.

A RENDEZŐK NYOLC NYELVEN, KÖZTÜK  MAGYARUL 
IS, BIZTOSÍTJÁK AZ ELŐADÁS SZIMULTÁN 

TOLMÁCSOLÁSÁT.

 

RENDEZŐK

MAGYAR KATOLIKUS KÖZÖSSÉG GRÁC

MAGYAR EGYETEMISTÁK ÉS ÖREGDIÁKOK KLUBJA

KÁROLY FERENC EGYETEM, FORDÍTÁSTUDOMÁNYI 
TANSZÉK

TÁMOGATÓ AZ OSZTRÁK KANCELLÁRI HIVATAL 
(Aus Mitteln der Volksgruppenförderung)

Gr á c i  Ma G ya r új s á G

2014. október — november
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„Páll sándor” 
kerekasztal 
társalGás.

Minden hónap első 
hétfőjén 18 órakor a 
Gösser étteremben 
(Neutorgasse 48.) talál-
kozunk.

Inf.:kerekasztal@meoek.net 

Minden érdeklődőt sze-
retettel várunk!
 

Koós János

A nyári esős, barátságtalan, 
pocsék időjárás nem volt 
kedvező semmiféle szabad-
téri megmozduláshoz. Sose 
tudtuk előre, mikor ázunk 
bőrig.

Annak ellenére  mégis sike-
rült pár szép programunk. 
Egyik remek, nagylétszámú 
túránk ismét a Rote Wand-ra 
vezetett.  A meredek sziklákat 
mindenki remekül megmász-
ta, csak egy kis időre vettük 
segítségül a kötelet. Továb-
bi utunk a több mint 100 m. 
függőleges fal mentén veze-
tett. Az 1505 m. magas csú-
cson már vártak a zergék, és 
ott a magunkkal vitt uzson-
nát elfogyasztottuk. Onnan 
betértünk a közeli Turnau-
er Hütte-be. Ott meg voltak 
lepődve a sok idegennyelvű 
vendég láttán. Mikor látták, 
hogy szépen fogyasztunk 
is, rázendítettek a zenére 
és abba se akarták hagyni. 
De elöttünk még egy hosszú 
út állt, kénytelenek voltunk 
tovább menni. Utunk az au-
tókhoz a hatalmas sziklafal 
alatt vezetett, és az lentről 
még imponálóbb volt. A túra 

különösen az 
otthoni ven-
d é g e k n e k 
tetszett, akik 
még sose 
másztak szik-
lákat. Az utol-
só pár száz 
méteren az 
eső mégis-
csak elkapott 
bennünket , 
de az már 
nem zavart.

 Mindíg  van-
nak új 

hegyezők, akik még nem  
 voltak a Schökel-en. El-
ső  alkalommal volt egy 
babakocsis baba is túra-
résztvevőnk. Persze, ő lifttel 
ment fel, és vitte szüleit is. 
Ketten pedig a keleti oldalt 
másztuk meg. Gyönyörköd-
tünk a tarka-barka sik-
l óe rnyősök 
s ta r t j ában , 
meg a szép 
k i lá tásban . 
Egy kis séta 
után a platón, 
mindnyájan 
lifttel jöttünk 
le.

 A hegyi túrák 
után aktuális 
volt egy kis 
kerékpározás 
is. Részt vet-
tünk egy kb. 
20 km-es, szervezett városi 
túrán. Az autóforgalmat leál-
lítják arra az időre, mikor a 
kerékpárosok ott mennek. 
Azonkívül meglátogattuk 
Gráctól délre a Gössendorf-
i vizierőművet. Ez már szor-
galmasan termeli az áramot 

kb. 20.000 
h á z t a r t á s -
nak. ezen a 
vizes nyáron 
talán ezt még 
 könnyen meg 
is duplázza. 
A meghírde-
t e t t  p a r k o -
sítás még 
nem nagyon 
i m p o n á l ó , 
v i s z o n t 
érdekes az 
a csatorna, 
ahol a halak, 

megkerülve az erőművet, fel 
tudnak úszni a felső vízhez. 
Mi sajnos egyet se láttunk. 
Aztán meglátogattuk Fer-
nitz-et szép  templomával 
és ápolt, virágos  parkjával. 
Oda és vissza is a Murrad-
weg-en mentünk.

Ezúton szeretnék minden 
hegyező nevében is gratu-
lálni és sok örömet kívánni 
a rendszeres túrarésztvevő 
Rékának és Andrisnak kisba-
bájuk, Emese születéséhez.

A következő túrákról mint 
eddig is, e-mailben 
értesítem, vagy értesítjük 
a rendszeres résztvevőket. 
Új hegyezőket, és 8-10 
éven felüli jólábú ifjúságot 
is szivesen látunk. Kér-
jük  az érdeklődőket, jelez-
zék résztvételi szándékukat 
a telefonszámokon: Csaba 

0316/693064, vagy Timea 
0650/5557869.

Kellemes, szép, őszi 
idő reményében

csaba

kirándulások, heGyi túrák

MaGyar FilM-
klub

Folytatódik a magyar 
filmklub, ahogy koráb-
ban jeleztük, általá-
ban minden páratlan 
hónap harmadik pén-
tekén. A filmvetítések 
helyszíne változatla-
nul Nikolaiplatz 4, az 
Europäisches Fremd-
sprachenzentrum föld-
szinti terme. A filme-
ket angol vagy német 
felirattal vetítjük, hogy 
magyarul nem beszé-
lő barátaink és csa-
ládtagjaink is bepillan-
tást nyerhessenek a 
magyar filmek világá-
ba. A terembérlet fede-
zésére néhány eurós 
adományokat kérünk. 
Szívesen szolgálok   to-
vábbi információval az 
erika.komon@gmail.
com e-mail címen vagy 
a  0699 1901 6763-
as telefonszámon.  
Ha valakinek vetítésre 
érdemes, felirattal ren-
delkező filmjei vannak, 
kérem, jelentkezzen. 

Komon Erika
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ősz  —  aratási ÜnneP

AZ EGYHÁZAK HÍREI

„Ha eszel és jóllaksz, dicső-
ítsd az Urat, a te Istenedet a 
szép országért, amelyet ne-
ked adott“. (MTörv 8,10).

Az Ausztriában különösen is 
elterjedt aratási ünnepség 
(Erntedankfest) az érzékek 
ünnepe is. Az érett gyümöl-
csök és zöldségek színes 
pompája és illata, az embe-
ri munka sikere fölötti öröm 
teszi annyira különlegessé 
ezt az ünnepet és hozzáse-
gít, hogy elgondolkozzunk, 
menynyire vagyunk hálásak 
mindazon adományokért, 
melyek növekedését nem 
tudjuk befolyásolni. Már az 
egyiptomi, kínai, görög és 
római kultúrákban is megta-
láljuk ez ünnep nyomait. Az 
aratás alkalmából istenei-
ket és bálványaikat tisztel-
ték. “A föld termésére és az 
emberi munka gyümölcsére“ 
úgy tekintünk keresztények-
ként, mint Isten ajándékára 
és a sikeres termésért hálát 
adunk az ég és föld Urának. 
Amikor Noé kiszállt a bárká-
ból, az Úr ígéretet tett: „Mos-
tantól fogva, amíg a föld áll, 
nem szűnik meg a vetés és 

az aratás, a hideg és a me-
leg, a nyár és a tél, a nappal 
és az éjszaka“ (Ter 8,22). A 
választott népnek két aratási 
ünnepet is előírt (Kiv 23,16). 
A máig megtartott aratási ün-
nep az 1770 körüli népi ara-
tási ünnepek egyházi átvéte-
le.

Ez az ünnep különösen is el-
gondolkodtat bennünket, mi-
vel manapság egyre kevés-
bé éljük meg az évszakok 
váltakozását, a vetés és ara-
tás, az időjárás és növeke-
dés összefüggését. Évszak-
tól és aratástól függetlenül 
szinte mindíg ugyanazokat 
a termékeket  vásárolhatjuk 
meg az üzletekben. Bevá-
sárlóközpontok, élelmiszer-
forgalmazó és tároló egysé-
gek szinte elfeledtetik, meny-
nyire fontos a termés és az 
aratás. Az árakon annál in-
kább meglátszik a termés 
azévi sikere. Ki gondol még 
a mezőgazdászok munkájá-
ra és verejtékére? Ami nem 
változott az évezredeken át, 
az időjárás és a növekedés 
Isten ajándéka. Ettől pedig 
függ az életünk.

Hálánk a természet csodá-
iból táplálkozik. Csodálat-
tal tölt el minden gondolko-
dó embert, hogyan lesz egy 
ízletes gyümölcs egy pici ki-
aszott magból. Alig tudjuk 
megérteni a növekedés tit-
kát. Hitünknek is sok titka 
van, amelyeket emberi sza-
vainkkal alig tudunk kifejez-
ni és elmagyarázni. Ezért is 
ünnepeljük hitünket. A gyer-
mekektől csak tanulhatunk 
felnőttek, hogyan lehet az 
élet dolgain ámulni. Ha egy 
gyermek valamit először lát 
és még nem ismer, nagyra 
nyitott szemmel csodálkozik. 

Ìgy kötődik össze hitünk tit-
kainak ünneplése és hálánk, 
ámulatunk kifejeződése.

Ezen őszi gondolatokkal kí-
vánok minden olvasónak si-
keres újrakezdést a munká-
ban a nyári szabadság után 
és sok sikert az iskolások-
nak az új tanévhez!

Mag. Holló István 
plébános,  

magyar lelkész

Nagyon szépen köszö-
nöm az imádságos meg-
emlékezést és a �1. 
(Grác - Máriacell) gya-
logtúrátokról küldött szép 
képeslapot a Gnaden-
kapelle-oltárával és a 

sok-sok aláírással. 

Mindenkinek nagyon 
szépen köszönöm a ked-

ves megemlékezést. 

Mindnyájatokat imáimba 
foglalva, üdvözlettel és 

szeretettel

+ Cserháti Ferenc
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Adventi LeLkinAp

nov.30-án 14.45 órától
a Kálvária Plébánián.

Lelkinapvezető:  
Dr. Varga János/Bécs, 
a Pazmaneum rektora.

Program: 
Bevezető előadás, 

elmélkedés, gyónási 
lehetőség.

17 órakor adventi 
szentmise 

koszorúáldással.

Az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet protestáns magyar nyelvű  istentiszteleteit az evangélikus Heilandskirché-
ben (8010, Graz Kaiser-Josef Platz 9) tartja a következő időpontokban:

 2014. november 02., vasárnap, 16.00 óra

 2014. november 28-án, pénteken
FIGYELEM változás! 

 2014. december 14., vasárnap: 16.00 óra

Az istentiszteleteket agapé követi a gyülekezeti teremben. Szeretettel várunk mindenkit!
Evangélikus lelkész, Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet

MEghívó

Szeitl zita gráci orgonistánk diplomavizsgájára:

2014. november 28-án 19.30 órakor a Heilandskirche-ben, Kaiser josef Platz 9.
Műsor: Petr eben: jób - orgonára és beszélőre

Szeitl Zita istentiszteleteinket orgonajátékával gazdagítja, az istentisztelet témájához keres ki műveket, így minden 
alkalommal tapasztalhatjuk, hogy nemcsak a beszélt szó igehirdetés, hanem a zene is. Gratulálunk a tanulmányok 

befejezéséhez és Isten áldását kérjük további életére!

Protestáns istentiszteletek Grácban
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2014. OKTÓBER

rövidítések: MEÖK-Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja, MKK-Magyar Katolikus Közösség, gME-Gráci Magyar Egyesület,
AMEgy-Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet

2014. NOVEMBER

Gráci magyar műsorismertető

DÁTUM IDŐ HELY RENDEZVÉNY RENDEZŐ

04 16.00 Kálvária plébánia BáBSzInHáz * - Vendégünk a HaBaKuK BáBSzInHáz egYeSÜleT MKK/MEÖK

szombat Kalvarienbergstraße 155 Bővebben az 3. oldalon.

05 10.00 Örsziget protEstáns istEntisztElEt AMEGY

vasárnap 11.30-tól Közös Gyülekezeti Találkozó Őrszigeten

05 17.00 Kálvária-templom szEntMisE, utána agapé mKK

Kalvarienbergstraße 155 inf.: Prel. Molnár Ottó, 0316/682-124-21, Mag. Holló István 0676/8742-6711

06 18.00 Gösser Páll SánDOr KereKaSzTal-TárSalgáS meÖK

hétfő Neutorgasse 48 inf.: kerekasztal@meoek.net

07 16.00 Salvator plébánia MAgyAr gyErMEKKlub * MKK/MEÖK

kedd robert-Stolz-Gasse � Info. Horváth Zuzanna 0699/1852-6726, Komon Erika 0699/1901-6763

12 14.00 Kálvária plébánia tánCház * meÖK

vasárnap Kalvarienbergstraße 155 inf.: Mag. Kovács Dénes 0650 / 831 2624

12 17.00 Kálvária-templom szEntMisE, utána agapé mKK

Kalvarienbergstraße 155 inf.: Prel. Molnár Ottó, 0316/682-124-21, Mag. Holló István 0676/8742-6711

12 18.00 Kálvária plébánia elŐaDáS Prof.Dr.Tóth Ferenc: Szentgotthárd, Vasvár 1664 címmel MKK/MEÖK

Kalvarienbergstraße 155 Bővebben az 3. oldalon.

14 16.00 Salvator plébánia MAgyAr gyErMEKKlub * MKK/MEÖK

kedd robert-Stolz-Gasse � Info. Horváth Zuzanna 0699/1852-6726, Komon Erika 0699/1901-6763

19 17.00 Kálvária-templom ünnEpi szEntMisE, utána agapé mKK

vasárnap Kalvarienbergstraße 155 inf.: Prel. Molnár Ottó, 0316/682-124-21, Mag. Holló István 0676/8742-6711

19 18.00 Kálvária plébánia Dr.phil.radics éva előadása  1956 a költészetben MKK/MEÖK

Kalvarienbergstraße 155 Bővebben a 3. oldalon!

21 16.00 Salvator plébánia MAgyAr gyErMEKKlub * MKK/MEÖK

kedd robert-Stolz-Gasse � Info. Horváth Zuzanna 0699/1852-6726, Komon Erika 0699/1901-6763

2� 18.�0 KoszorÚzás A DóMnál meÖK

csütörtök Bővebben a 3. oldalon!

26 17.00 Kálvária-templom szEntMisE, utána agapé mKK

vasárnap Kalvarienbergstraße 155 inf.: Prel. Molnár Ottó, 0316/682-124-21, Mag. Holló István 0676/8742-6711

28 16.00 Salvator plébánia MAgyAr gyErMEKKlub * MKK/MEÖK

kedd robert-Stolz-Gasse � Info. Horváth Zuzanna 0699/1852-6726, Komon Erika 0699/1901-6763

DÁTUM IDŐ HELY RENDEZVÉNY RENDEZŐ

02 16.00 Heiland-templom protEstáns istEntisztElEt AMEGY

vasárnap Kaiser-Josef-Platz 9. Bővebben az 5. oldalon!

02 17.00 Kálvária-templom szEntMisE hAlottAinKért mKK

Kalvarienbergstraße 155 inf.: Prel. Molnár Ottó, 0316/682-124-21, Mag. Holló István 0676/8742-6711

0� 18.00 Gösser Páll SánDOr KereKaSzTal-TárSalgáS meÖK

hétfő Neutorgasse 48 inf.: kerekasztal@meoek.net

04 16.00 Salvator plébánia MAgyAr gyErMEKKlub * MKK/MEÖK

kedd robert-Stolz-Gasse � Info. Horváth Zuzanna 0699/1852-6726, Komon Erika 0699/1901-6763

09 17.00 Kálvária-templom szEntMisE, utána agapé mKK

vasárnap Kalvarienbergstraße 155 inf.: Prel. Molnár Ottó, 0316/682-124-21, Mag. Holló István 0676/8742-6711

09 18.00 Kálvária plébánia Dr.zágorhidi-czigány Balázs történész és Dr.Kiss gábor régész előadása MKK/MEÖK

Kalvarienbergstraße 155 A korai magy.határvédelem (Őrség) és a stájer-magyar határ kialakulása cimmel.

Gr á c i  Ma G ya r új s á G

2014. október — november
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* gefördert aus Mitteln der Volksgruppenförderung (Bundeskanzleramt)
** A Gráci Magyar Filmklubot a bécsi collegium Hungaricum támogatja.

2014. DECEMBER (ELŐZETES)

2014. NOVEMBER

Gráci magyar műsorismertető

DÁTUM IDŐ HELY RENDEZVÉNY RENDEZŐ

01 18.00 Gösser Páll SánDOr KereKaSzTal-TárSalgáS meÖK

hétfő Neutorgasse 48 inf.: kerekasztal@meoek.net

02 16.00 Salvator plébánia MAgyAr gyErMEKKlub * MKK/MEÖK

kedd robert-Stolz-Gasse � Info. Horváth Zuzanna 0699/1852-6726, Komon Erika 0699/1901-6763

07 17.00 Kálvária plébánia szEntMisE, utána agapé mKK

2. adventvasárnap Kalvarienbergstraße 155 inf.: Prel. Molnár Ottó, 0316/682-124-21, Mag. Holló István 0676/8742-6711

09 16.00 Salvator plébánia MAgyAr gyErMEKKlub * MKK/MEÖK

kedd robert-Stolz-Gasse � Info. Horváth Zuzanna 0699/1852-6726, Komon Erika 0699/1901-6763

14 14.�0 Kálvária plébánia ADvEnti CsAláDi Délután, bővebben a 8.oldalon. mKK

�. adventvasárnap Kalvarienbergstraße 155 Info. Horváth Zuzanna 0699/1852-6726, Komon Erika 0699/1901-6763

14 16.00 Heiland-templom protEstáns áDvEnti istEntisztElEt AMEGY

Kaiser-Josef-Platz 9. bővebben az 5. oldalon!

14 17.00 Kálvária-templom szEntMisE, utána agapé mKK

Kalvarienbergstraße 155 inf.: Prel. Molnár Ottó, 0316/682-124-21, Mag. Holló István 0676/8742-6711

16 16.00 Salvator plébánia MAgyAr gyErMEKKlub * mKK

kedd robert-Stolz-Gasse � Info. Horváth Zuzanna 0699/1852-6726, Komon Erika 0699/1901-6763

DÁTUM IDŐ HELY RENDEZVÉNY RENDEZŐ

11 16.00 Salvator plébánia MAgyAr gyErMEKKlub * MKK/MEÖK

kedd robert-Stolz-Gasse � Info. Horváth Zuzanna 0699/1852-6726, Komon Erika 0699/1901-6763

12 17.00 gMu lApzártA meÖK

szerda inform. office@meoek.net

16 14.00 Kálvária plébánia tánCház * meÖK

vasárnap Kalvarienbergstraße 155 inf.: Mag. Kovács Dénes 0650 / 831 2624

16 17.00 Kálvária-templom szEntMisE, utána agapé mKK

Kalvarienbergstraße 155 inf.: Prel. Molnár Ottó, 0316/682-124-21, Mag. Holló István 0676/8742-6711

18 16.00 Salvator plébánia MAgyAr gyErMEKKlub * MKK/MEÖK

kedd robert-Stolz-Gasse � Info. Horváth Zuzanna 0699/1852-6726, Komon Erika 0699/1901-6763

21 19.30 ecmL nagyterem FilMKlub *, bemutatásra kerül „A nagy füzet” meÖK

péntek Nikolaiplatz 4. info. Komon Erika    erika.komon@gmail.com      0699/1901-6763

2� 17.00 Kálvária-templom szEntMisE, utána agapé mKK

vasárnap Kalvarienbergstraße 155 inf.: Prel. Molnár Ottó, 0316/682-124-21, Mag. Holló István 0676/8742-6711

25 16.00 Salvator plébánia MAgyAr gyErMEKKlub * mKK

kedd robert-Stolz-Gasse � Info. Horváth Zuzanna 0699/1852-6726, Komon Erika 0699/1901-6763

25 18.00 UNI GRAZ elŐaDáS Das Lager Graz-Liebenau 1945 eine Zwischenstation MKK/UNI GRAZ

Merangasse 70. auf den Todesmärschen ungarischer Jüdinnen und Juden

28 19.30 Heiland-templom SzeITl zITa (orgona) DIPlOMaHangVerSenYe Bővebben az 5. oldalon! AMEGY

péntek Kaiser-Josef-Platz 9. Műsor: Petr Eben: Jób - orgonára és beszélőre

�0 14.45 Kálvária plébánia ADvEnti lElKinAp mKK

1. adventvasárnap Kalvarienbergstraße 155 Dr. Varga János, a bécsi Pazmaneum rektorának vezetésével

�0 17.00 Kálvária-templom szEntMisE adventi koszorúáldással, utána agapé mKK

Kalvarienbergstraße 155 inf.: Prel. Molnár Ottó, 0316/682-124-21, Mag. Holló István 0676/8742-6711

Gr á c i  Ma G ya r új s á G

2014. október — november
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a MaGyar GyerMekklub hírei

szadeczky-kardoss GÉzától búcsúztunk

ADvEnti CsAláDi DélutánrA 
HÍVUNK KICSIKET ÉS NAGYOKAT 

DeceMBer 14-én DéluTán 14h30 – 17h KözöTT 
A KALVARIENBERGI PLÉBÁNIA NAGYTERMÉBEN. (CÍM: KALVARIENBERGSTASSE 155).

PROGRAM:
JÁTÉKMŰHELY, KARÁCSONYFADÍSZKÉSZÍTÉS TÓTH ZSUZSANNA NAPSUGÁR VEZETÉSÉVEL

(az anyagok beszerzése miatt néhány nappal előtte előzetes jelentkezést kérünk)
ZENÉS FOGLALKOZÁS TARJÁNYI ESZTERREL

PAPÍRSZÍNHÁZ (LÁZÁR ERVIN MESE) NÉMETH ESZTERREL
Lehetőség lesz karácsonyfadíszek és ajándéktárgyak vásárlására.

Mivel egy kis meglepetéssel készülünk a gyerekeknek, visszajelzéseteket a létszám miatt 
december 4-ig kérjük.

A részvétel ingyenes, de adományokat, italokat, süteményeket, rágcsálnivalókat szívesen fogadunk.

Búcsút vett  Gráctól Szadecz-
ky-Kardoss Géza  és a mKK  
ünnepélyesen búcsúztatta.

Kedves Géza!

 
Egy lettél közülünk miután rá-
találtál közösségünkre. Csel-
lójáték, scola szervezés és ve-
zetés, többszólamú passiók 
fűződnek nevedhez. Búvópa-
tak módjára éltél itt közöttünk. 
Tanulmányodnak szentelted 
idődet, de ha szükségünk volt 

Reád és szolgálatodra, hirte-
len ott álltál énekeseiddel az 
oltárnál. A mindenkori scola 
összetétele és lehetősége sze-
rint gazdag zenei programmal 
kötöttél  hidat a gregorián- re-
neszansz és a modern művek 
között. Ezek által megéreztet-
ted velünk a szent zene egye-
temességét. Általad kétszer is 
alkalmunk  volt  hallani a Krisz-
tinavárosi gyermekkórust. El-
mélyült lelkiségeddel erősítet-
ted hitünket, szállást kerestél 
családjainknál a Szentcsalád-

nak. Búcsúztunk tőled, ami-
kor a boliviai Misszióba mentél 
örültünk, amikor hazajöttél és 
bemutattad ottani eredményei-
det. Ismét búcsúzunk.

Köszönetet mondunk neked 
mindazért, amivel ittléted alatt 
megajándékoztad közössé-
günket. Nehéz szívvel, de 
azzal a reménytkeltő tudattal 
veszünk tőled búcsút, hogy 
missziós lekületeddel oda-
haza nagyobb körben tudod 
szolgálni Hazánkat és Egyhá-

zunkat.

Nekünk, ittmaradóknak a be-
fogadás és az elengedés a 
sorsunk.

Gr á c i  Ma G ya r új s á G
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Ismét kezdődik egy új tanév, sok 
gyermek és szülő számára új, izgalmas 
kezdetekkel. A magyar Gyermekklubban 
történt változásokról, pontosabban e 
cikk megírásának idején lévő terveinkről 
szeretnénk beszámolni.

Először is szeretnénk megköszönni 
Cresnar-Maurer Katalinnak többéves 
fáradhatatlan és szeretetteljes 
szervező munkáját! Kati, továbbra is 
várunk családoddal foglalkozásainkon, 
ha időtök  néha  mégis engedi. Előre is 
köszönjük felajánlott segítségedet!

Szintén köszönetet mondunk a Magyarén köszönetet mondunk a Magyaröszönetet mondunk a Magyar 
Katolikus Közösségnek és a Magyar 
Egyetemisták és Öregdiákok Klubjának, 
amelyek továbbra is támogatják 
gyermekcsoportjainkat!

A fő változás az időpont, szeptember 
16-tól kedd délutánonként, változatlanul 
16 órától fogunk találkozni. A helyszín 
ugyanaz, a Salvator Plébánia a Robert 
Stolz Gasse � alatt.

Mondókáscsoportunkba h4 éves korig 
várjuk a kicsiket és a még kisebbeket. 

Évszakokhoz kötődő mondókákat 
tanulunk, gyakorolunk játékos 
formában. Nagyon élvezik a gyerekek 
az együtt töltött alkalmakat.

Ebben a tanévben is folytatódik a 
Zenebona, közép-és nagycsoportos 
óvodásoknak. A foglalkozásokon 
a gyerekek játékos módon 
megismerkedhetnek az örökzöld 
magyar népdalokkal, a Kodály-
módszer alapjaival, a ritmusokkal, 
hangszerekkel. A foglalkozásokat idén 
is Orgován Boglárka tartja. E-mail: 
orgovanboglarka@gmail.com, Tel: 
0681 818 48483

Az újdonság, hogy Tóth Zsuzsanna 
Napsugár 7-10 éves korú gyermekek 
számára “Játékműhelyt” indít. Az 
ilyen korú gyermekek másfél óra alatt 
minden alkalommal el  készítenek egy 
játékot, ami nagy sikerélményt nyújt 
nekik. Napsugár más korosztállyal is 
szívesen foglalkozik, a jelentkezők 
számától függően tudja megszervezni a 
foglakozásait. További információ a toth.
zs.n@gmail.com címen vagy a 0650 
8532506-os telefonszámon kapható,ámon kapható,mon kapható, 

vagy meg lehet keresni Napsugarat a 
Facebookon, ahol láthatjátok, milyen 
csodálatos játékokat készít.

Örömmel találkozunk újra régi 
pajtásainkkal és szívesen ismerkedünk 
meg új gyerekkel is! Erre kiváló alkalom 
a közkedvelt és már jól ismert soproni 
HABAKUK BÁBSZÍNHÁZ előadása 
október 4-én, szombaton, 16 órakor 
a Kálváriai plébánia nagytermében 
(Kalvarienbergstraße 155). 

Az aktuális őszi programokról és 
időpontokról honlapunkon lehet 
tájékozódni: www.gracimagyarujsag.at

Szívesen adnak további információt és 
várnak benneteket kedd délutánonként 
a Gyermekklub felelősei : Horváth 
Zuzana Tel : 069918526726 és 
Komon Erika Tel : 069919016763, 
erika.komon@gmail.com és persze a 
gyerekek!

Szép őszt kívánunk mindenkinek!  

Horváth Zuzana és Komon Erika 

Kuckó (neM) cSaK gYerMeKeKneK
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(Gráci és magyarországi magyarok 
egy zarándoklaton)

Immáron 31. alkalommal indultunk Dr. 
Vadon Pál sírja mellől a hajnali mise 
után. Minden évben izgatottan várom 
a csütörtök hajnalt, hogy az előttünk 
levő utat hol elmélyedve, hol kedélyes 
beszélgetéssel elindítsuk. A kápolná-
ban régi, ismerősi arcok köszöntenek 
vissza. Idén egy társunk eljegyzett 
mennyasszonya frissítette csoportun-
kat.

Miért is indulunk el újra és újra? Mind-
szenthy- Vadon Emlék Zarándoklat, 
így jegyezzük fel évről évre a naptára-
inkban. Az első zarándokúton csak pá-
ran kísérték el Vadon doktort, aki egy 
igéretet tett egy kis betege gyógyulá-
sáért. Tragikus halála mementót adva 
hívta életre az emlékzarándoklatot, 
melyhez később már az anyaország-
ból és Amerikából is csatlakoztak.

Idén már 4. éve megyünk 4 napot — 
hegynek fel és völgynek le — testet 

kimerítő, de 
lelket feltöltő 
utunkon. Papi 
támogatásun-
kat két részt-
vevő biztosí-
totta  minden-
napi szentmi-
sékkel. Ottó 
atya indított 
útnak minket 
csütör tökön 
és fogadott 
minket Mári-
acellben va-
sárnap. István 
atya pénte-
ken csatlako-
zott hozzánk, 

majd szom-
bat reggel 
b a k a n c s o t 
húzva együt  
zarándokolt 
velünk célunk 
felé.

Évek óta ró-
juk a 606-os 
v á n d o r u t a t 
- mégis min-
den alkalom-
mal újabb és 
újabb kihívá-
sok várnak 
minket. Idén 
úgy gondol-
tuk a legna-
gyobb kihí-
vást az időjárás fogja jelenteni, de Is-
tennek hála a beígért több napos eső 

elmaradt, na-
gyon kelle-
mes vándor-
idő adatott. 
Igaz épp’ a leg 
embert próbá-
lóbb szaka-
szon kaptunk 
égi áldást és 
a Veitschről 
v i ssza té rve 
Szél Kálmán 
is be-bebújt 
a kabátjaink 
alá.

A kihívások 
mellett a szer-

vezők ismét meglepték a csoportot. 
Pénteken a társaságot egy old-timer 
traktor szállította az Ulrich kápolná-
hoz… majd este megtudtuk, kinek-ki-
nek erejéhez mérten a másnapi dél-
utáni menetet. Ennek megfelelően 
szombat délután csapatunk kettévált, 
hogy a vállalkozóbbak meghódítsák a 
Hoche Veitsch-et, ill. a kondíciójukat 
máshogy felmérők a Rotsohlalm-on éj-
szakázva vasárnap reggel újra egye-
süljünk Niederalpl-on. Vasárnap foly-
tattuk utunkat Máriacell felé, jó hangu-
latban fogyasztottuk el késői ebédün-
ket- korai uzsonnánkat, hogy beérkez-
ve részt vegyünk a vasárnapi szentmi-
sén.

Nem maradhatott el a Kegytemplom 
látogatása sem, mint ahogy a Cso-
portkép sem, mely kiegészült fiatal 

családtagokkal, akik remélhetőleg pár 
év múlva frissítik, folytatják ezt a ha-
gyományt, melyet Éva és Tamás ápol 
, támogatva a saját és egy korábbi ge-
nerációval. 

Köszönöm, hogy a csoport tagja le-
hettem, és Isten segedelmével egy év 
múlva ismét találkozunk.

egy zarándok
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A SZERKESZTŐSÉG FELHÍVÁSA

— DI. Sas Jánosnak 80. születésnapja alkalmából.  
Isten éltesse az ünnepelteket és adjon Nekik erőt és egészséget további életútjukra.

Gólyahírek

Gratulálunk

2014. augusztus 29-én megszületett Szabados Dóra, Nikolett  és László kislánya. A ked-
ves szülőknek ez úton kívánunk sok boldogságot a kisbabához.

Ugyancsak ezúton gratulálunk utólag németh Gyöngyi Anna nevű kislányához. Neki is 
sok boldogságot kívánunk a lassan már tipegő babához.

az ÖrÖk hazába kÖltÖzÖtt

innen - onnan

Júliusban elhunyt  Borbándi gyula (*1919- + 2014) Széchenyi-díjas író, történész, 
rádiós és folyóirat szerkesztő a  magyar emigráció  kiemelkedő alakja, 1995 óta a Bécsi 
Napló szerkesztőbizottsági tagja volt. 1984 márciusában „ Március eszméi  századunk 
közgondolkodásában” címmel tartott  nálunk előadást.  R.i.P.

Dr. cserháti Ferenc a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-
budapesti segédpüspök a következő szavakkal köszönte meg a 31. Mindszenty-Vadon 
emlékzarándoklat résztvevőinek a Máriacellből küldött üdvözlő lapot: (a püspök szövege)

Dr.Fodor jános Devecseri plébános ugyancsak köszönetet mondott a neki küldött 
üdvözletért.

Ezt a hírt kaptuk: Közhírré tétetik...Dr.med. Bodó zsombor október elején háziorvosi 
rendelőt nyított Oberwart  Felsőőrött.  A négy-gyermekes családfő a gráci egyetemen 
végzett tanulmányai után, tíz éven át az oberwarti kórházban szolgált. Tanulmányi ideje 
alatt családjával együtt értékes tagja volt az MKK-nak.  

15, Jahrgang 5. Ausgabe 15. évfolyam 5. szám
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