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A TARTALOMBÓL

Nálunk járt újra a Mikulás
Bővebben a 8. oldalon.

Akik a hegyek hívásának nem
tudnak ellenállni...
Bővebben a 4. oldalon.

Résztvettünk a bensőséges
ökumenikus istentiszteleten
Bővebben a 9. oldalon.

„De a kocsma bezzeg hangos,
munkálkodik a cimbalmos...“
Bővebben a 11. oldalon.

VÁLTOZÁSOK UTÁN,...VÁLTOZÁSOK (F)ELÉ!
Bizonyára többek előtt érthetetlennek tűnik, hogy újságunk februäri számában
foglalkozunk az elmúlt esztendő eseményeivel. De
ezt azért tesszük, mert az
elmúlt év tudatos és kritikus
elemzésén keresztül, az
eredmények és hiányosságok, hibák ismeretében tudunk csak idei programjaink részére reális célokat
kitűzni, kivitelezhető terveket felállítani.
Az alábbiakban az egymástól független, de a gráci
magyar életért valamilyen
formában
együttműködő
egyesületek és közösségek múltévi munkájára tekintünk vissza. Munkájukról ezáltal azok is képet alkothatnak, akik nem vettek
részt a rendezvényeken.
Megelégedéssel és örömmel vehetjük tudomásul,
hogy a katolikus és evangélikus vallási közösségeink (MKK és AMEGY), valamint világi egyesületeink:
a Gráci Magyar Egyesület
(GME) és a Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja (MEÖK) gazdag, változatos magyar nyelvű programokra hívták a Grácban
és a stájer tartományban
élő hon társainkat. Ezek
lelki és szellemi táplálékot
adva erősítették bennünk

magyarságtudatunkat, valamint táplálták sorainkban
az összetartozás érzését.
Fontos helyet kaptak tavaly
is, a már hosszú hagyományra visszatekintő rendezvények, köztük a Magyar Bál, az Ökumenikus
istentisztelet, a négynapos
gyalogos zarándoklat Máriacellbe, az `56-os megemlékezés, a mikulásvárás.
Azonkívül ide kívánkozik
már a közösen megrendezett Magyar Nap is.
Nagy visszhangja volt a
Magyar Táncházzal összekötött családi délutánnak. A
gyermek programok csúcspontját a soproni Habakuk
Bábszínház előadása alkotta. Az előadással öszszekötött könyvbemutató
Európa forgószelében …..
és az AMEGY gyülekezeti
piknikei mellett a MEÖK 7.
Öregdiák találkozója és változatos kirándulási- és lmprogram gazdagította az év
rendezvényeit. Külön említendő a Forum Hungaricum
jótékonysági
hangversenye, egyedülálló magas nívójával. Meg kell említeni,
hogy megérett a vörösiszap
gyűjtés gyümölcse: átadták
a devecseri óvodát.
A hetente és havonta ismétlődő programokról sem

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK 2013. ÁPRILIS ELEJÉN JELENIK MEG!

szabad megfeledkezni: a
magyarnyelvű
katolikus
misék és evangélikus istentiszteletek, a Gráci Kincsesláda, a Páll Sándor nevét viselő Kerekasztal Társalgás.
Nem az egyesületek rendezése, de fontossága miatt
mégsem maradhat ki ebből
a felsorolásból a hivatalos
iskolai magyar anyanyelvi oktatás több gráci iskolában, Kapfenbergben és
Bruckban.
Dicséretre méltó az ökumenia megélése, a magyarnapi összefogás, a Talentum
zeneiskolának és az egyetem
Forditástudományi
Tanszékének jelenléte a
programokban.
Köszönet illeti az egyesületek és közösségek vezetőit, a program szervezőket és a GMÚ szerkesztőit,
akik önkéntes társadalmi
munkájukkal szolgálták és
szolgálják közösségeinket,
nemzetünket, az ausztriai
magyar jövőt. (Reméljük,
hogy senkit sem hagytunk
ki ebből a felsorolásból.)
Az elmúlt esztendő a választások és változások
Folytatás a következő, második oldalon.
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VÁLTOZÁSOK UTÁN,...VÁLTOZÁSOK (F)ELÉ! (FOLYT.)
éve volt. Új vezetőséget
választott a GME. A protestánsok gráci presbiterek
beiktatásáról, a MKK Pasztorális Tanács választásáról
adott hírt. Az újonnan érkezők közül többen találtak rá
közösségeinkre. Ezek voltak
a jó hírek.

vagy magasfokú iskolai képzéssel alapitsa meg jövőjét.
Nő a száma azoknak, akik
kapcsolatba lépnek közösségeinkkel és nő az igény
az információra, amelyhez
pénz kell. Ezzel programjaink nanciális vetületére
léptünk.

Sajnos az ó-év mást is hozott. Búcsút venni kényszerültek a MEÖK és az MKK
Carnerigasse 34-től, amely
három évtizeden keresztül
adott otthont a MEÖK és
az MKK programok nagy
részének. A gyermekfoglalkozások előbb a Musivana
zeneiskolában, majd ősztől a Salvator plébánián, a
többi programok a Kálvária plébánián kaptak helyet.
Kénytelen volt feladni Radetzkystr.-i otthonát a GME
is. Sajnálatos, hogy újságunk sem tud továbbra hírt
adni a Gráci Kincsesláda
városi vezetéseiről, mert
ezek a nyár folyamán megszűntek. Változás történt a
GMÚ szerkesztőségében
is, amely nagy kihatással
lehet az újság és ezzel az
egyesületi híradások, sőt
közvetve az érintett közösségek jövőjére is.

A közösségek önállóan,
egymástól függetlenül, különböző forrásokból fedezik
kiadásaikat. Mi a MEÖK és
az MKK ezirányú munkájáról adunk tájékoztatást.
Ezek évtizedek óta az Osztrák Kancellári Hivatalba és
újabban a Bethlen Gábor
Alaphoz adnak be sikerrel
támogatási kérelmet. Kiadásaik nagy részét a kapott támogatásból, kisebb részét
pedig személyes adományokból fedezik. A támogatási összegek felhasználásáról szigorú előírások alapján számolnak el, amelyet a
támogató szervek ezideig
mindig elfogadtak. A MEÖK
közgyűlés és a Pasztorális
Tanács évente ad számot
anyagi helyzetéről.

Mindezekből láthatjuk, mi
minden történt velünk az elmúlt év folyamán.

Mivel az intézményes támogatások az általános
gazdasági helyzetből kifolyólag egyre csökkennek,
a jövőben egyre fontosabb
lesz az egyéni adományok
jelentősége.

Grácba egyre több magyar
érkezik, hogy munkavállalással biztosítsa a saját
és családja megélhetését,

Ezúttal is köszönetet mondunk kapott támogatásért
és adományért, legyenek
azok erkölcsi jellegűek, -

nanciális, tárgyi, eszmei,
vagy egy-egy feladat, munka elvállalása, és a programokon való jelenlét.
Visszatérve a megvalósított
programokra megállapíthatjuk, hogy a felsorolt egyesületek, közösségek szorgalmas munkával változatos
programmal gazdagították
a gráci magyar életet. Ez
az érem egyik oldala. De
mit mutat a másik? Ki zetődik-e nem anyagilag, hanem hatásában a szabadon
magunkra vállalt társadalmi
munkába fektetett idő, fáradozás? Összevetve az itt
élő és a programokon résztvevő hon társak számát,
statisztikai adatok nélkül is
világos: az utóbiak sajnálatos kisebbségi mivolta. Ennek sokrétű okaival most
nem tudunk foglalkozni.
De tudomásul kell vennünk,- elsősorban a MEÖKre gondolva - az egyesületi életre kiható tényezőt,
amely évek óta megoldatlanul kisér minket: a generációváltást. Égető szükségességét ugyan mindenki
belátja, de megoldására
eddig még képtelenek voltunk (a megoldáshoz még
mindig nem tettük meg az
utolsó lépést). A sürgető idő
tettre hív! A MEÖK esetleges megszűnése a közösségeinket szolgáló újság
(GMÚ) és vele a műsorismertető létét is megkérdője-

lezi, amely kihatásáról mindenki elgondolkozhat.
Az idős, lassan az élettől
is búcsúzó generáció aktiv
tagjai már évekkel ezelőtt
hallatták — talán nem elég
érthetően és eddig csak
csekély eredménnyel — segélykiáltásukat.
Tudjuk,
hogy a megszűnést, vagy
annak veszélyét, csak a generációk összefogása tudja megakadályozni. Azért
most nyomatékosan hívjuk
az utánunk következő generációk tagjait, köztük a
mi, ´56-os második generációsainkat: vegyék át tőlünk - erre alkalom lesz a
MEÖK áprilisi közgyűlésén
- amit mi évtizedek áldozatos, küzdelmes munkájával magyar identitásunkért,
a helyi magyar életért, a
magyar nyelv, a kultúra és
hagyományok, az ´56-os
eszme szolgálatával felépítettünk. A MEÖK csak
egy a többi gráci magyar
egyesület között, de tekintettel a több mint félszázados tevékenységére, jogosult a további létre. Bízva
felhívásunk eredményében
és a generációk aktív tagjainak egymást segítő együttműködésében, aggódással
ugyan, de nem reménytvesztve tekintünk a jövőbe.
Ugri Mihály
a MEÖK elnöke

A MEÖK 2013. RENDES ÉVI KÖZGYŰLÉSE
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A Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja ez év április 5-én, pénteken 18.30-kor tartja meg a 2013as rendes évi közgyűlését a kalvarienbergi plébánia nagytermében, Kalvarienbergstrasse 155 alatt.
A közgyűlés napirendi pontjai:
1. A létszám és szavazóképesség megállapítása
2. A MEÖK jövője és a 2013-ra tervezett kulturális rendezvények ismertetése
3. A pénztáros beszámolója, a számlaellenőrök zárónyilatkozata
4. A beszámolók jóváhagyása és a vezetőség felmentése, új vezetőség választása
5. Hozzászólások, javaslatok
6. Egyéb
Ugri Mihály, elnök
A közgyűlés nyilvános, minden magyart szeretettel várunk.
www.gracimagyarujsag.at

G R Á C I M A G YA R Ú J S Á G

AKTUÁLIS

2013. február - március

KÖSZÖNET AZ ADOMÁNYOKÉRT
A Magyar Katolikus Közösség Graz köszönetet mond
a 2012-es adományokért.
Albu Georgeta
Asztalos László
Bara Gábor, Jolanda
Benedek Paul
Maga. Berger Mária
Dr. Bodó Zsombor
Brenner Mária
Csoknyai Vilma
Simonffy Erika
DI. Fábián László
Maga.Fábián E.
Dr.Farkas Béla és K.
Fischer Tibor
Gergo Edith
Gjecaj S. Erzsébet

GYAPJAS József

Rákosy Ernő

Henderich (Andersen)

Salehi Angela

DI. Horváth Csaba

DI. Sas János

DI. Hrauda Gábor és Éva

Schager R.

Irk Mária

Maga. Sturm Éva

DI. Jobban GmbH.

Dr. Tanay Ildikó

Juhász Rózsa

Dr. Vadon Mária

Kiegerl Rózsi

Vanyoczky Georg

Koszinecz Györgyi

Wiedner Anna

Maurer Ildikó

Winkler Eszter

Maga. Nagy Réka

Ing. Zimics Júlia

Naserdzky Erika
DDr. Németh Nándor
DDr. Neuburg Erik
Popi Rosalia
Prügger Gertraud
Dr. Passl Rainer

Az MKK pasztorális tanácsának vezetősége ezúton
mond köszönetet a rendezvényeken befolyt önkéntes adományokért.

PROGRAMVÁLASZTÉKUNK
MEGHÍVÓ
2013. február 10-én,
vasárnap 15 órakor
a kálvária plébánián

MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ

A böjti idő a szeretetről
való fokozottabb tanúságtételre hív a HIT
évében:
„Nyissuk ki szívünket
rászoruló embertársaink
felé“. Azért hívunk mindenkit, hogy nézze meg
velünk
február 24-én,
vasárnap
a 17 órai szentmise
után a Dévai Szent Ferenc Alapítvány

2013. március 10-én,
vasárnap 16 órakor

IRODALMI
TEADÉLUTÁNT
rendezünk.
Vendégünk
BÖRÖNDI LAJOS
költő, tanár, lapkiadó
/ Mosonmagyaróvár/,
bemutatja
Dr. Galambos Levente
menekülésének 195657-ben írt naplóját.
Kellemes teázás,
hangulatos együttlét!
Mindenkit szeretettel
hív és vár a kálváriai
plébánia nagytermébe a
MKK Pasztorális
Tanácsa

című,
Böjte Csaba testvér életművét bemutató lmet a
plébánia nagytermében.

Támogatónk az Osztrák
Kancellári Hivatal

Támogatónk a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt.

www.gracimagyarujsag.at

„Csillagösvény”

a kálváriai plébánián
— nemzeti ünnepünk
alkalmából —
A SZABADSÁG DALAI
című.
zenés irodalmi műsort
ad
a szombathelyi
Tarisznyások Együttes,
amelyre mindenkit
szeretettel hívnak és
várnak az MKK és
MEÖK rendezői.

MEGHÍVÓ
2013.március 15-én,
pénteken 18 órakor
a kálváriai plébánián
(Kalvarienbergstr.155)
Dr. Gárdonyi Máté
Siófok-Kiliti-i
plébános,főiskolai tanár
Magyarország és az
Apostoli Szentszék
kapcsolatai
címmel előadást tart,
amelyre mindenkit
szeretettel hív és vár
a Magyar Katolikus
Közösség

MEGHÍVÓ
2013. március 16.
szombaton
Nagyböjti lelkinapot
tartunk.
Vezető:
Dr. Gárdonyi Máté
Hely: kálváriai plébánia,
(Kalvarienbergstr.155)
Program:
08:30 és 12:00 óra között
két bevezető előadás,
egyéni
elmélkedés,
felkészülés gyónásra,
gyónási lehetőség.
12 órakor közös ebéd.
13 órakor Keresztút, majd
a 3. előadás, elmélkedés,
gyóntatás.
16 órakor szentmise.
(az ebéd miatt előzetes
jelentkezést
kérünk:
Tel.0316 68-35-08, vagy
E-mail: imi@ugri.at valamint a szentmisék után.)
A HIT évében szeretettel
hív és vár:
a Pasztorális Tanács,
Ottó és István atya.

Támogatónk az Osztrák
Kancellári Hivatal
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KIRÁNDULÁSOK
„PÁLL SÁNDOR”
KEREKASZTAL
TÁRSALGÁS
Minden hónap első
hétfőjén 18 órakor a
Gösser étteremben
(Neutorgasse 48.) találkozunk. Inf.:
kerekasztal@meoek.
net
Minden
érdeklődőt
szeretettel várunk!
Koós János

VÁLTOZÁSOK A
FILMKLUBBAN
2013 januárjától a páratlan hónapok — március
— harmadik péntekén
este 19.30-tól, az ECML
előadótermében (Nikolaiplatz 4.) válogatunk a mai
magyar lmipar remekeiből német vagy angol felirattal.
Inf.: lmklub@meoek.net
ill. Komon, 0699/19016763 Mindenkit szeretettel
várunk!
Komon Erika

TÁNCHÁZ
Ebben az évben
április 26-án, június 15én (Magyar Nap), október
18-án és november 15-én
várjuk szeretettel táncloslábú barátainkat a táncházba!

A szép fehér tél ugyan váratott magára, de egy kis
késéssel mégis megjött.
Lesz alkalmunk néhány téli
túrára, sífutásra és szánkózásra. Az utolsó hetekben
voltak az ünnepek, amikor
többen otthon tartózkodtak és a megfázás ideje is,
ezért csak néhány túránk
volt, sajnos kevés számú
résztvevővel.
Aktivitásaink:
Volt egy Schöckl-túránk,
melyen a sziklamászást is
kipróbálhattuk. Sőt, novemberben még havat is taposhattunk. Három elsőtúrásunk volt, és kettőjük miatt
több volt az angol szó, mint
a magyar. Az egyiküknek ez
volt élete első hegyi túrája,
és nagyon tetszett neki.
Valamivel magasabb hegyekről szólt a lm, amit a
Berg lmfestival- lmsorozat
keretében néztünk meg. A
lm a legsikeresebb magyar Himalája hegymászóról, Eröss Zsoltról, aki a
14 nyolcezres hegycsúcs
közül 9-et megmászott, készült. Annak ellenére, hogy
egy lavinabalesetben jobb
lábát elveszítette, vissza-

tért a Himalája nyolcezres
hegyeire.
Végigmentünk az árvíz után
újra járhatóvá tett romantikus Rettenbach-klammon.
A részben mélyen a hegybe
bevágott mederben egy kis
patakocska sok vizesése
mellett, kis hidakon, sziklák
között jártunk. Továbbá felmentünk a Plattera és kerülövel jöttünk vissza.
A harmadik januári hétvégén kihasználtuk a szép
havat és a kellemes téli időt
egy sífutásra. Ketten most
próbálták ezt először, minden nehézség nélkül, és
nagyon tetszett mindkettőjüknek. Ha van érdeklődés,
lehet, hogy ezt még megismételjük.

A télnek még nincs vége,
tervezett téli aktivitásokat
talán sikerül még megvalósítani.
Tudnivalók:
Kérem, a túráinkra mindenki megfelelő felszereléssel
jöjjön.
Az aktuális túrákról szokás
szerint e-mailben értesítem
az érdeklődőket. Szívesen
látjuk az új túrázókat és a
tíz éven felüli ifjúságot is.
Kérem az érdeklődőket,
jelezzék részvételi szándékukat az alábbí telefonszámokon:
Horváth Csaba,
0316/693064,
vagy
Tricskó Timea,
0650/555-7869

Szép idő reményében
Horváth Csaba

Inf.: Kovács Dénes,
0650/831-2624
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A HIT ÉVE ÉS KERESZTÉNY ÖRÖMÜNK IGAZI OKA
Kedves Olvasó!
A II. Vatikáni Zsinat 50 évvel ezelőtt kezdődött el,
amely katolikus egyházunk
szemléletét és liturgiáját
szemmel láthatóan megváltoztatta. A pap a szentmisét azóta a hívek felé
fordulva végzi, ezzel is kimutatva, hogy Jézus utolsó
vacsorájának asztala körül
gyűlünk össze, hogy egy
közösséget alkotunk mi,
Krisztushívők. A zsinat szavaival élve „Isten választott,
vándorló népe az egyház“,
nem pedig világi hatalom
birtokosa, hanem Krisztus
örökségének
hordozója.
Ezen változások kezdete
adta az alkalmat, hogy XVI.
Benedek pápánk idén a hit
évét hirdette meg. Ez a hit
éve alkalmat ad nekünk,
hogy
elgondolkozzunk
azon, mi hordozza létünket,
életünket, hogy tudatosan

is gondoljunk létünk hordozó alapjára. Minden tudományos fejlődés és jólét
ellenére fennáll a veszély,
hogy lelki és érzelmi területen bizonyos tekintetben
elveszítjük a talajt lábunk
alól. A hit éve segíteni akar,
hogy hitünket még intenzívebben ünnepelni is tudjuk, hogy együtt éljük meg:
jó kereszténynek lenni, jó
Krisztushívőnek lenni, hogy
ne csak a parancsokat és
tiltásokat lássuk meg a hit
kapcsán, melyek a keresztény életet akarják szabályozni, hanem keresztény
örömünk igazi okát is megtaláljuk. A zsinat az egyház
küldetését és a keresztény
lét alapjait új formába öntötte és tudatosította. Személy szerint nagyon fontosnak tartom, hogy merjünk a
hitről beszélni családunkban, baráti körünkben. Mai
világunkban sok téma már

MEGHÍVÓ

régen nem számít tabunak,
ami korábban elképzelhetetlen volt, hogy nyilvánosan kitárgyalják. Érdekes, hogy éppen a hit vált
korunk egyik legnagyobb
tabujává tabu nélküli világunkban. NE SZÉGYELJÜNK KERESZTÉNYEK
LENNI és hitünket megvallani! Krisztussal csak gazdagabb lesz világunk! Az ő
dicsőséges feltámadására
szeretnénk a közelgő nagyböjt folyamán felkészülni,
hogy tényleg helyet kapjon
a feltámadott Krisztus családunkban, nemzetünkben
és ismerőseink körében is.
A hit éve segítsen minket,
hogy Krisztusra mint saját
családtagunkra tekinthessünk és megérezzük a keresztény öröm igazi okát,
amely belőle árad.
Mag. Holló István
káplán

PROTESTÁNS ISTENTISZTELETEK GRAZBAN 2013
Az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet magyar nyelvű protestáns
istentiszteleteit Grácban a Heilandskirche evangélikus templomban (Graz, Kaiser
Josef Platz 9.) a következő időpontokban tartja:

A gráci Magyar Katolikus Közösség, Varga
Ottó őriszentpéteri plébános korábbi meghívása alapján április 13-án,
szombaton egésznapos
kirándulást szervez autóbusszal a magyarországi Őrségbe.
A közösségünket egybeforrasztó útra szeretettel hívjuk a családokat
(gyermekekkel
együtt), atalokat, időseket egyaránt. Erre a
gyereknek és felnőttnek
élményteli programot
igérő útra
szervezési okból (buszrendelés, program szerve
zés) előzetes jelentkezést kérünk. A részletes
programról, indulásról,
érkezésről útiköltségről később értesítjük a
résztvevőket.
Jelentkezés
március 17-ig személyesen
vagy telefonon Winkler
Eszternél. (0316/ 69 13
22)
Katolikusok figyelem!

2013. február 03. vasárnap, 16.00 óra
2013. március 03. vasárnap, 16.00 óra – Böjti istentisztelet
úrvacsoraosztással
2013. április 07. vasárnap, 16.00 óra
2013. május 05. vasárnap, 16.00 óra
2013. június 02. vasárnap, 16.00 óra.
Szeretettel várunk mindenkit istentiszteleteinkre és az azokat követő beszélgetésekre, agapéra. Alkalmainkról, gyülekezeti életünkről részletesebben is olvashat
az ausztriai-magyar-evangelikusok.blogspot.com blogban.
Dr. Solymár Mónika evangélikus lelkész

A nagyböjti időre való tekintettel felhívjuk a gyónni
szándékozók
gyelmét,
hogy Molnár Ottó és Holló István atyák előzetes
megbeszélés
alapján
gyóntatnak.

Elérhetőségük:
Mag.Molnár Ottó prelátus
0316/682-124-21
0676/8742 6728
Mag.Holló István káplán:
0676/ 874-26711
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2013. FEBRUÁR
DÁTUM
03.

IDŐ

HELY

RENDEZVÉNY

RENDEZŐ

10.30

Kálvária-templom

SZENTMISE Balázsáldással

MKK

Kalvarienbergstraße 155.

utána agapé

vasárnap

inf.: Prel. Molnár, 0316/682-124-21, 0676/8742-6728
16.00
04.

19.00

hétfő
07.

16.00

csütörtök

Heiland-templom

PROTESTÁNS ISTENTISZTELET

Kaiser-Josef-Platz 9.

inf.: +43/650/587-7712 Dr.Solymár Monika

Gösser

PÁLL SÁNDOR KEREKASZTAL-TÁRSALGÁS

Neutorgasse 48.

inf.: kerekasztal@meoek.net

Salvator plébánia

MAGYAR GYERMEKKLUB farsangi mulatsággal egybekötve

Robert-Stolz-Gasse 3

info.: Cresnar-Maurer, 0650/884-9966 *

AMEGY
MEÖK
MKK/MEÖK

Bővebben a 5. oldalon
09.

18.00

szombat
10.

15.00

vasárnap

Kálvária-templom

KÉTNYELVŰ SZENTMISE

Kalvarienbergstraße 155.

inf.: Prel. Molnár, 0316/682-124-21, 0676/8742-6728

Kálvária plébánia

IRODALMI TEADÉLUTÁN

Kalvarienbergstraße 155.

Vendégünk BÖRÖNDI LAJOS költő, tanár, lapkiadó

MKK
MKK

Bővebben a 3. oldalon!
14.

16.00

csütörtök
17.

17.00

vasárnap
24.

17.00

vasárnap

Salvator plébánia

MAGYAR GYERMEKKLUB

MKK/MEÖK

Robert-Stolz-Gasse 3

inf.: Cresnar-Maurer, 0650/884-9966 *

Kálvária templom

SZENTMISE hamvazás

Kalvarienbergstraße 155.

utána agapé

Kálvária-templom

SZENTMISE

Kalvarienbergstraße 155.

utána lmvetítés a plébánián, „Csillagösvény“ Csaba Testvér életéből *

Salvator plébánia

MAGYAR GYERMEKKLUB

Robert-Stolz-Gasse 3

info.: Cresnar-Maurer, 0650/884-9966 *

MKK
MKK

inf.: Prel. Molnár, 0316/682-124-21, 0676/8742-6728
28.

16.00

csütörtök

MKK/MEÖK

2013. MÁRCIUS
DÁTUM
03.

IDŐ

HELY

RENDEZVÉNY

RENDEZŐ

10.30

Kálvária-templom

SZENTMISE, utána agapé

MKK

Kalvarienbergstraße 155.

inf.: Prel. Molnár, 0316/682-124-21, 0676/8742-6728

Heiland-templom

PROTESTÁNS BÖJTI ISTENTISZTELET ÚRVACSORAOSZTÁSSAL

Kaiser-Josef-Platz 9.

inf.: +43/650/587-7712 Dr.Solymár Monika

Gösser

PÁLL SÁNDOR KEREKASZTAL-TÁRSALGÁS

Neutorgasse 48.

inf.: kerekasztal@meoek.net

Salvator plébánia

MAGYAR GYERMEKKLUB

Robert-Stolz-Gasse 3

info.: Cresnar-Maurer, 0650/884-9966 *

vasárnap
16.00
04.

18.00

hétfő
07.

16.00

csütörtök
08.
péntek

6

17.00

GMU LAPZÁRTA - kérjük a terminus pontos betartását!

AMEGY
MEÖK
MKK/MEÖK

MEÖK

inform. of ce@meoek.net

Rövidítések: MEÖK-Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja, MKK-Magyar Katolikus Közösség, GME-Gráci Magyar Egyesület,
AMEGY-Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet
www.gracimagyarujsag.at
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2013. MÁRCIUS
DÁTUM
09.

IDŐ

HELY

RENDEZVÉNY

RENDEZŐ

18.00

Kálvária-templom

KÉTNYELVŰ SZENTMISE

MKK

Kalvarienbergstraße 155.

inf.: Prel. Molnár, 0316/682-124-21, 0676/8742-6728

Kálvária plébánia

A SZABADSÁG DALAI

Kalvarienbergstraße 155.

a szombathelyi Tarisznyások Együttes zenés irodalmi műsora

szombat
10.

16.00

vasárnap

MEÖK/MKK

Bővebben az 3. oldalon, info.: Ugri, 0316/68-35-08
14.

16.00

csütörtök
15.

18.00

péntek

Salvator plébánia

MAGYAR GYERMEKKLUB

Robert-Stolz-Gasse 3

info.: Cresnar-Maurer, 0650/884-9966 *

Kálvária plébánia

MAGYARORSZÁG ÉS AZ APOSTOLI SZENTSZÉK KAPCSOLATAI

Kalvarienbergstraße 155.

c. Dr.Gárdonyi Máté, Siófok-Kiliti plébánosa, főiskolai tanár tart előadást

MKK/MEÖK
MKK

Bővebben a 5. oldalon, info.: Ugri, 0316/68-35-08
19.30
16.

08.30

szombat
17.

17.00

vasárnap
21.

Nikolaiplatz 4.

Komon, 0699/1901-6763**

Kálvária plébánia

NAGYBÖJTI LELKINAP (ebéd miatt előzetes jelentkezést kérünk)

Kalvarienbergstraße 155.

Bővebben az 3. oldalon. info.: Ugri, 0316/68-35-08

Kálvária-templom

SZENTMISE, utána agapé

Kalvarienbergstraße 155.

inf.: Prel. Molnár, 0316/682-124-21, 0676/8742-6728

Salvator plébánia

MAGYAR GYERMEKKLUB

Robert-Stolz-Gasse 3

info.: Cresnar-Maurer, 0650/884-9966 *

17.00

Kálvária-templom

SZENTMISE barkaszenteléssel, passióval, utána agapé

Kalvarienbergstraße 155.

inf.: Prel. Molnár, 0316/682-124-21, 0676/8742-6728

Kálvária-templom

SZENTMISE, utána agapé

Kalvarienbergstraße 155.

inf.: Prel. Molnár, 0316/682-124-21, 0676/8742-6728

virágvasárnap
31.

FILMKLUB info.: lmklub@meoek.net, ill.

16.00

csütörtök
24.

ECML nagyterem

17.00

húsvét vasárnap

MEÖK
MKK
MKK
MKK/MEÖK
MKK
MKK

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk kedves Olvasóinknak!
A Gráci Magyar Újság szerkesztısége.

2013. ÁPRILIS (ELŐZETES)
DÁTUM
04.

IDŐ

HELY

RENDEZVÉNY

RENDEZŐ

16.00

Salvator plébánia

MAGYAR GYERMEKKLUB

MKK/MEÖK

Robert-Stolz-Gasse 3

info.: Cresnar-Maurer, 0650/884-9966 *

Kálvária plébánia

RENDES MEÖK KÖZGYŰLÉS , info. of ce@meoek.net

Kalvarienbergstraße 155.

Bővebben a 2. oldalon!

Kálvária-templom

SZENTMISE , utána agapé

Kalvarienbergstraße 155.

inf.: Prel. Molnár, 0316/682-124-21, 0676/8742-6728

Heiland-templom

PROTESTÁNS ISTENTISZTELET

Kaiser-Josef-Platz 9.

inf.: +43/650/587-7712 Dr.Solymár Monika

Gösser

PÁLL SÁNDOR KEREKASZTAL-TÁRSALGÁS

Neutorgasse 48.

inf.: kerekasztal@meoek.net

csütörtök
05.

18.00

péntek
07.

10.30

vasárnap
16.00
08.

18.00

hétfő

• Gefördert aus Mitteln der Volksgruppenförderung (Bundeskanzleramt)
•• A Gráci Magyar Filmklubot a bécsi Collegium Hungaricum támogatja.
www.gracimagyarujsag.at

MEÖK
MKK

AMEGY
MEÖK
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(NEM) CSAK GYERMEKEKNEK
A GRÁCI MA-

klub kis zenészei ízelítőt adtak adventi repertoárjukból.
A rögtönzött műsorba olyan
bátor gyerekek is bekapcsolódtak, akik még nem járnak
Kinga zeneóráira.

GYERMEKKLUB
HÍREI
Kedves Szülők, Gyerekek és Barátok!
Először is szívből kívánok
mindenkinek örömmel és
egészséggel teli boldog új
évet!

Lehet megint a zenés foglalkozásra és a szolfézsra
jelentkezni! A nyári szemeszter 2013. február 7én, csütörtökön kezdődik.
Az évzáró foglalkozásra
pedig 2013. június 13án kerül sor a Salvator
plébánián.
Az óvodások félórás zenés foglalkozása (szolmizálás, egyszerűbb ritmusgyakorlatok, énekek, stb.)
mindig 16-16.30, utána a
kisiskolások szolfézs-órája 16.40-17.30 tart ugyanott, a Salvator plébánián.
További információt Mag.a
Nagy Rékánál (0650/6798100,
info@talentum.
at) vagy nálam, Cresnar-Maurer
Katalinnál
(0650/884-9966, katalin.
maurer@gmx.at) kaphatnak.
Szeretettel üdvözöl,
Cresnar-Maurer Katalin
(Inf.: 0650/884-9966)

2013. február - március

MIKULÁSVÁRÓ CSALÁDI DÉLUTÁN

GYAR

Örülök, hogy továbbra is
találkozhatunk
minden
csütörtök délután 1617.30-ig a Salvator plébánián. A kicsikkel együtt
énekelünk, mondókázunk,
játszunk és uzsonnázunk
A nagyobbak ezidő alatt
Bicsérdi Kingánál játékosan „elmerülnek“ a zene
világában, és bővítik a
zenei és magyar nyelvi
tudásukat.

G R Á C I M A G YA R Ú J S Á G

Hamarosan
megérkezett
a Mikulás, aki idén is sok
kedves meglepetéssel teli
csomagot adott át a gráci
magyar gyerekeknek.
balról:(Bicsérdi) Kinga (tanárnő növendékeivel), Paul, Léni, Lilly,
Lina, Noemi, Mia és Basti

2012. december 8-án a
délutáni órákban kicsik és
nagyok azért gyűltek össze
a Kálvária plébánia nagytermében, hogy meghallgassák a Kákics együttes
„Karácsonyi népszokások”
című műsorát. Mag.a Cresnar-Maurer Katalin őszinte
sajnálattal jelentette be,
hogy a műsor betegség miatt elmarad, s egyben hálás
köszönetet mondott a Talentum zeneiskola tanárainak, Mag.a Nagy Rékának
és Bicsérdi Kingának, akik
spontán felajánlották, hogy
közös zenéléssel enyhítik
a várakozás izgalmát. Mag.
Molnár Ottó atya, a Magyar Katolikus Közösség
lelkésze köszöntötte a családokat, és örömét fejezte ki, hogy közösen megemlékeznek Szent Miklós
püspökről, a gyermekek
védőszentjéről, hogy közösen ápolják a mikulásvárás
szép hagyományát. Ezután
a Gráci Magyar Gyermek-

Nagy örömére ő sem üres
kézzel tért haza, hiszen
egyik-másik kisgyerek rajzzal és egyéb apró ajándékkal viszonozta jólelkűségét.
Ezúton köszönjük meg Katalinnak a szervezést, a nom sütemény-felajánlásokat, és végül de nem utolsó
sorban az MKK Pasztorális
Tanácsának a mikuláscsomagok költségének fedezését.
Kedves Mikulás! Jövőre is
szeretettel várunk!
Petritz Judit

balról: Lilly, Lina, egy vendég kislány, Basti, Yola, Léni és Moritz a
Mikulásnak énekel
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ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET GRAZBAN
Szép hagyománya a keresztény
egyházaknak,
hogy minden év január
18. és 25. időszaka között
– Péter és Pál apostol napjai – ökumenikus imahetet
ünnepelnek a hívek. Közös
istentiszteleteken
imádkoznak a kereszténység
egységéért, rámutatnak a
Krisztusi alapra, hálát adnak a Krisztusban megélt
közösség örömeiért és teremtő erejéért. Az ökumenikus istentisztelet témáját, liturgiáját, imádságait
1968-tól mindig egy ország
keresztény
gyülekezetei
állítják össze és a világ
országaiban ugyanazon liturgia alapján ünneplik az
istentiszteletet.
2013. január 20.-án a Heilandskirche
evangélikus
temploma adott otthont
Grácban a magyar nyelvű
ökumenikus istentiszteletnek. Sokan megérkeztek
a közös istentiszteletre.
Lázas készülődés folyt a
gyülekezeti teremben az
ünnep méltó megünneplésére; a kórus az egyik
sarokban próbált, többen
lelkesen készítették elő
az istentiszteletet követő
agapét, az orgona hangja is
behallatszott, a felolvasók
és a lelkészek még egy-

MEGHÍVÓ
A MAGYAR
GYERMEKKLUB
FARSANGI
DÉLUTÁNJÁRA
Kedves Szülők,
Gyerekek és Barátok!

szer átbeszélték a liturgiát,
az istentiszteleti lapok is a
helyükre kerültek. A liturgia,
amelyet ebben az évben
indiai keresztények állítottak össze, megszólította a
kirekesztés, az elnyomás,
a megosztottság témáit és
felhívta gyelmünket keresztény emberi felelősségünkre és lehetőségeinkre.
Mag. Molnár Ottó prelátus
prédikációjában a kánai
menyegző alapján a kereszténység öröméről, Jézus és
az egyház viszonyáról és a
meghívott Jézusban kapott
lehetőségekről beszélt. A
liturgiát Dr. Solymár Mónika evangélikus lelkész
végezte,
közreműködtek
katolikus és protestáns felolvasók egyaránt. Örömmel
hallgattuk Szeitl Zita orgonista, Csonka Vince csel-

lóművész játékát, Hámori
Szabolcs
operaénekest
valamint a kórus énekét,
Szádeczky-Kardoss Géza
vezetésével.
„Bár szétszakadva él az
egyház, Jézusban mégis
egy lehet. Ha el is választ
annyi korlát, testvérnek adj
testvér kezet.” – énekeltük
közösen az áldások és a
Himnusz után az istentisztelet befejező énekét. A
testvéri együttlét agapéval
folytatódott a gyülekezeti teremben. A gyermekek
játszottak, a felnőttek beszélgettek, a nom sütemények – köszönet a gondos
készítőknek! – fogytak, a
közösség megtartó ereje
tapasztalást nyert. „Ó mily
szép, mily gyönyörűséges
a testvérek egysége.” A
133. zsoltár felemelő érzése a januári ökumenikus
istentiszteletek alkalmával
Grácban évek óta megvalósul.
Dr. Solymár Mónika
evangélikus lelkész

2013. február 7-én,
csütörtökön
délután,
16 órától a Gráci Magyar Gyermekklub babacsoportja és „zenészei“ együtt ünneplik
a farsangot a Salvator plébánián. A nyílt
családi délután keretében az új érdeklődők
megismerkedhetnek
zenetanárnőnkkel,
Bicsérdi Kingával, ízelítőt kaphatnak a csoportok
munkájából,
résztvehetnek vidám
farsangi játékokban és
barkácsolásban!
Akinek kedve tarja, jöhet
jelmezben, de ez nem
kötelező.
Szívesen várunk minden érdeklődő gyereket
és szülőt!
Szeretettel üdvözöl,
Cresnar-Maurer Katalin
(Inf.: 0650/884-9966)
Az ökumenikus istentisztelet képeit, — megtekinthetők a http://www.
ausztriai-magyar-evangelikusok.blogspot.co.at/p/
fotoalbum.html cím alatt,
— Fessel Brigitta bocsátotta rendelkezésünkre.
Köszönet értük.
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MEGNYÍLT A DNS MŰVÉSZKÁVÉZÓJA

A GMÚ szerkesztősége örömmel gratulál hon - és
szerkesztőtársának, valamint a Táncházak szervezőjének új kezdeményezéséhez és kíván sok sikert az
új “üzletág”-hoz.
Januártól Kovács Dénes galériája a DNS Galéria
müvészkávézóként működik. A Cafe D ´ Art magyar,
stájer és erdélyi specialitásokkal, jó borokkal,
pálinkával és az egyik legjobb délolasz kávéval,
(Mauro) várja vendégeit Grácban a Zinzendorfgasse
1. szám alatt. Természetesen továbbra is lesznek
kiállitások is.
Mindenkit szeretettel vár a “Chef” és brigádja.

KÖSZÖNET
Szívből köszönöm!
Kedves Barátaim, Ismerőseim!
Szívből szeretném megköszönni
mindazt a támogatást, mellyel 366
egyéni szavazattal sikerült ismét
bejutnom Grác város képviselőtestületébe.
Miközben versenytársaim közül
sokaknak komoly költségvetés állt
rendelkezésére, addig én biztos
hely hiányában, a reménytelen 34.
helyre kerültem a pártlistán.
A sikert egy minimális költségvetési keret mellett családomnak,
nagyszerű barátaimnak, és a gráci
magyaroknak szeretném megkö-

szönni. Szívből köszönöm!!!

dezésre.

Példám azt bizonyítja, hogy a választási versengésben nem a pénz,
hanem az összetartás számít.

(www.grazimagyaregyesuelet.at)

Az elmúlt 5 évben különösen fontos hangsúlyt kapott számomra éppen ezen összetartás támogatása
a gráci magyarok közösségében,
illetve hon társaim segítése.
A 2013-as év első projektje részemről, hogy sikerült német
nyelvtanulás céljára Grác városától támogatást szereznem, mellyel
gráci magyarok részére kurzusokat szervezek.
Ezen kurzusok a Grazi Magyar
Egyesület által kerülnek megren-

Tekintettel a nagyszámú jelentkezésre sajnálatos módon nem
tudtunk minden jelentkezést elfogadni, de minden erőmmel azon
leszek, hogy áprilisban újabb kurzusokat indítsunk!
Szívből kívánok minden grazi magyarnak, minden elképzelhető jót a
2013-as esztendőre!
Molnár András
városi kepvislő
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GRÁCI MAGYAR BÁL 2013 (KÖZVETLEN A STUDIÓBÓL)
Tisztelt Olvasók!
Már 7. éve (számomra hihetetlen!)
vezetem a HELSINKI Gráci Szabad
Rádióban a „Magyar mozaikok” című
kétnyelvű műsort. Számos alkalommal
tudtam fórumot adni atal művészeknek, akik szívesen bemutatkoztak a rádióközönségnek. Így továbbra is várom
az érdeklődőket, akik szeretnének élni

a 15-20 perces „fellépési lehetőséggel”.
(Legyen az zenész, énekes vagy
szobrász, vagy érdekes életpálya.
Nem kell feltétlenül németül tudni!)
Minden hétfőn 13 órakor vagyok hallható az éteren, a 92,6 MgH hullámon.
Info.: Primus Tünde:
Tel.: 0664/97 49 473
Így aztán megelégedtem
a hazai cérnametélttel.
Nem hiányozhatott a „vonatozás” sem, bár ez most
sokak meglepetésére mindjárt az est elején indult el.
No, fényképezhettek a magyar tévések is!
A Duna TV tette tiszteletét, majd meglátjuk, milyen
eredménnyel.

Az idei bálesemény 2013.
január 26-án több szempontból is kiemelkedő volt.
Hihetetlen, de igaz: a gráci
magyar közösség 125 éven
át ápolta és ápolja még most
is ezt a szép hagyományt.
A puntigami Sörgyár Panthersaal nevű termébe szólt
a kétnyelvű, ízlésesen öszszeállított meghívó, melyet
már jó előtte kézbe kaphattak mindazok, akiket érdekelt
ez a társadalmi esemény.
„In medias res” - tehát belevágok a közepébe:
Nem kis meglepetés érte a
mintegy 500 feletti bálozót,
amikor felcsendült a megnyitókor a magyar Himnusz.
A magyarok kissé meghatottan, az osztrákok inkább
érdeklődve követték a dallamot. Milyen váltás volt erre
a fergeteges táncbemutató!
Gyönyörű
népviseletben
forogtak, járták a csárdást,
ütötték a csizma szárát a
Sopronból érkezett atalok.
Táncbemutatójuk
végén
www.gracimagyarujsag.at

még a közönség soraiból
is karon kaptak jó néhány
vendéget; én magam is roptam a pro táncos legénynyel, de kérem, ezt bírni kell!
A zenekar is ebben a szellemben folytatta, ami mondjuk, a számos osztrák
vendégre nézve nem volt
nagyon kellemes, mert valljuk meg őszintén, ők nemtudnak mit kezdeni a mi
csárdásunkkal.
Véleményem
szerint
a
szombathelyi
zenekar
most nem tett ki annyira
magáért... Hiába vártunk
pl. egy keringőre, egy rumbára. Szorgalmasan játszottak ugyan, de a repertoárjuk most szegényebb volt.
Már javában állt a bál,
amikor jöttek a tombolák,
említésreméltó
nyereményekkel.
Milyen
szívesen tóltam volna haza azt
a szép fehér női bringát,
ami a főnyeremények között volt. Dehát nem lehet mindíg szerencsém!

Külön dícséretet érdemel az
új szervezőgárda, név szerint Kovács Dénes, Dudás
Michi, Wachtl Kati, Molnár
András, Székesi Péter, Balogh Angela, Okvath Zoltán,
Csiszer Család, akik valóban lelkesen és fáradságot nem kímélve dolgoztak
- önkéntesként, egy llért
sem keresve - hónapokig,
hogy jól sikerüljön ez a bál.
Summa summárum: méltó
módon ünnepelte a Grácban élő magyarság a vendégekkel együtt a 125. évfordulót. A jó Isten tovább -

ra is tartsa meg ezt a
szép összejövetelt, ahol
ismerkedhetünk,
mulathatunk
és
átérezhetjük magyar mivoltunkat.
Várjuk jövőre is a folytatást s akkor megint a bejáratnál lehajtunk egy kis
kupica barackpálinkát és
mellünkre tűzzük a piros-fehér-zöld
trikolórt.
Szeretném, ha a tisztelt olvasó ebben a cikkben az
én személyes beszámolómat látná, megengedvén a szubjektivitásomat.
Természetesen
szívesen vesznek a szervezők
mindennemű
észrevételeket, úgy a pozitív jelzést
mint megerősítést mint a
kritikát, amiből tanulni lehet.
(Elküdhetik véleményüket a
következő e-mail címre: katalin_wachtl@hotmail.com)
Primus Tünde
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GRÁCI HÍRADÓ

GÓLYAHÍREK

APRÓHIRDETÉSEK

Megszületett 2013. január 23-án Maga. Fritz Eszter és Dr. Gerald Fritz negyedik gyermeke
Katharina Teresa Maria. A testvérei (Sebastian, Esther-Maria és Isabella) is nagyon
örülnek az újszülöttnek.
Megszületett 2013, január 28-án Apor Kata és Roy-Chowdhury Sándor mäsodik kislánya.
Szeretettel köszöntjük Margarétát és sok örömet, boldogságot kívánunk a kedves
szülőknek és a büszke nagymamának, volt diáktársunknak, Roy-Chowdhury (Mikes)
Katának.

AZ ÖRÖK HAZÁBA KÖLTÖZTEK
Elhunyt Kovásznai Julianna a GMÚ hűséges olvasója Salzburgban 2013.január 19-én.
R.I.P.
2013. Január 13-án 85 éves korában elhunyt P. Kühár Ede bencés atya.. 1994-től 12 évig
volt gyóntató Máriacellben. Szívünkbe zártuk őt, mint gyalogos zarándoklataink és gráci
magyar miséink kedves Ede atyáját. Január 19-én Győrben a Szent Ignác Bencés Templom
kriptájában helyezték végső nyugalomra. Grácban január 27-én a magyar misét lelkiüdvéért
ajánlottuk fel. R.i. P.
2013.02.08-án elhunyt Irk Mária életének 86.évében Karintiában. R.I.P.

INNEN - ONNAN
Idén lesz 30. évfordulója a Mattseeban felállított Szentkorona – Emlékmű felavatásának.
Az emlékmű azon a helyen lett felállÍtva, ahol a Szentkorona 1945 április 27–től – július
24-ig el volt ásva. A salzburgi érsek nagyszámú ausztriai és németországi magyar
jelenlétében végezte a felavatást. ”A magyar ifjúságot ezen a történelmi aktuson a Kastl-i
Magyar Gimnázium énekkara, a műncheni, a linzi, a bécsi és a gráci magyar cserkészek
képviselik”; írta az ünnepségre hívó levelében Ft. Harangozó Ferenc az Emlékműbizottság
tagja.
A Mosonvármegye Lap és Könyvkiadó kiadta az elhunyt Dr. Galambos Levente 1956
karácsonya előtti első menekülési kisérletétől vezetett naplóját, amelyben menekülését,
bolyongásait, majd ausztriai iskolaéveit örökítette meg . A 2008-ban jegyzetekkel kiegészített
„Kisnapló” a forradalom 56.évfordulójára jelent meg.Címe: Menekülésem naplója 1956-57ből.

18 éves, pécsi gimnazista leány június
közepétől
babysitter
munkát keres Grazban.
Tel: +43 650 6798100,
e-mail:
rekagraz@tele2.at
Munkát keresek, hogy
tudjam biztositani családom, három lányunk
van, megélhetését.
Melegburkoló mester
vagyok parkettázásokkal, felujitási munkákkal is foglalkozom,
legyen az festés,
csempézés,falburkolás,
ház körüli karbantartó
munkák végzése.
Szóval elhelyezkednék
vállalkozónál, vagy
gondnoki munka is
érdekel. Bármilyen
munkát elvállalok. Abszolut megbizható
vagyok, 27 évig mint
vállalkozó dolgoztam.
Ha valaki tud nekem
segíteni nagyon megköszönném.
Tisztelettel
Orbán Gyula
Tel 0652 710-878
mobil 0630 478 3291
orban.belsofelujitas@
gmail.com

A SZERKESZTŐSÉG FELHÍVÁSA

Szerkesztőségünk szívesen ad hírt személyes és családi eseményekről (esküvő, születés, évforduló stb.), szakmai
eredményekről stb. „Olvasóink írták“ című rovatunkban szívesen közöljük hozzászólásaikat, véleményüket bármilyen, a magyar
közösségünket érintő témában. Újságunkban a szerkesztési költségek fedezésére felajánlott anyagi hozzájárulás ellenében
hirdethet. Az értesítéseket, hozzászólásokat és apróhirdetéseket a szerkesztőség postai elérhetőségére, illetve e-mail címünkre
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