A MEÖK információs lapja

14. évfolyam 2. szám

2013. április — május

www.gracimagyarujsag.at

A Tartalomból

Gráci Magyar Cserkészcsapat alakult!
100 éves a magyar cserkészet, ennek megünneplésére Nemzeti Nagytáborban találkoznak
a Kárpát-medence cserkészei. CSATLAKOZZ TE IS HOZZÁNK!

Madi Kinga a Gráci Magyar
cserkészcsapat parancsnoka.
Bővebben a 3. oldalon.

Megmásztuk a Badl-Wand meredek szikláit....

Bővebben a 4. oldalon

2013. május 05. 16.00 órakor
Jazz instentiszteletre hiv a gráci
evangelikus gyülekezet

A cserkészet önkéntes, pártpolitikától független ifjúsági mozgalom, amely nyitott mindenki
számára származástól, nemtől, társadalmi és vagyoni helyzettől, valamint vallási meggyőződéstől függetlenül. A cserkészet a világ legnagyobb gyermek- és ifjúsági mozgalma. A
világ több, mint 200 országában 38 millió cserkész dolgozik egy közös célért: segíteni a
gyermekeket és fiatalokat, hogy aktív és elkötelezett felnőttekké váljanak.
A cserkészet nem csak szórakoztató, hanem nevelési intézmény is. A cserkészet célja
egészséges testi, szellemi és jellembeli életfelfogás kialakítása keresztény-erkölcsi alapon.
A jellemnevelésen kívül még célja a magyar öntudat fejlesztése is. A cserkészet az ISTEN, HAZA, EMBERTÁRS és MAGYARSÁG SZOLGÁLATÁRA neveli cserkészeit, amely
itt Ausztriában különösen fontos kérdés.
1.
2.

A cserkész egyeneslelkű és feltétlenül igazat mond.
A cserkész híven teljesíti kötelességeit melyekkel Istennek, hazájának és embertársainak tartozik.
3. A cserkész, ahol tud, segít.
4. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.
5. A cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú.
6. A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket.
7. A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik.
8. A cserkész vidám és meggondolt.
9. A cserkész takarékos.
10. A cserkész testben és lélekben tiszta.
JELENTKEZZ TE IS ÁPRILIS 30-ig!
Elérhetőségek: madikinga@gmail.com, Mobil: 0650/3511031

Bővebben az 5. oldalon

• ha 10-14 éves vagy CSERKÉSZNEK
• ha 15-17 éves vagy ŐRSVEZETŐNEK
• ha 18 év fölötti érdeklődő vagy akkor VEZETŐNEK, RAJPARANCSNOKNAK, 		
ÖNKÉNTES SEGÍTŐNEK
• ÖREGCSERKÉSZEINKET várjuk vissza nagy szeretettel!

Farsangi délutánt rendeztek a
gráci gyermekklub résztvevői

Bővebben a 8. oldalon

Jó munkát!
									
								
KÖVETKEZŐ SZÁMUNK 2013. június ELEJÉN JELENIK MEG!

Madi Kinga
csapatparancsnok

arcképcsarnok
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Beszélgetés Dipl.-Ing.Dr.techn. Nagy Gáborral
Kedves Gábor, mesélj egy
kicsit a kezdetekről:
1937-ben
Budapesten
születtem.
Apám
a
második
világháború
végéig a zalaegerszegi
törvényszéken volt bíró.
1946-ban politikai okok
miatt nyugdíjazták. 1948ban elvesztette nyugdíját,
családját - hárman voltunk
testvérek - mint segédmun
kás tartotta el. 1948-ban
kitelepítették
családunkat
Zalaegerszegről, ami elől
nagyanyámnál
találtunk
menedéket Szentendrén.
Majd
hatvan
éve
már, hogy egy szép
szeptemberi nap reg
gelén a Szentendrei
Ferences Gimnázium
második reál osztályá
ban mint „újfiút“ be
mutattak nektek.
Alig két napja magam
mögött hagyva az al
földi homokbányát és
az állami gazdaság te
herautójának rakterét
meglehetősen idegen
nek éreztem magamat
újra
egy iskolapad
ba beszorítva mozdu
latlanul felejthetetlen
tanárainkra figyelni,
De nekik, és nektek
mint
osztálytársak
nak köszönhetően a
„beszoktatás“
igen
hamar megtörtént és
jóbarátok lettünk, ak
kor még nem is sejt
ve, hogy mit hoz majd
nekünk a jövő.
Ma,
ennyi
tapasz
talatokban gazdag év
után egy lényegesen
más világban, röviddel
aranydiplomád átvéte
le előtt, engedd meg,
hogy egy pár kérdést
tegyek fel Neked életed
alakulását, elért ered
ményeidet illetőleg



Iskoláimat
1944-ben
Zalaegerszegen a Notre
Dame
apáca
rendnél
kezdtem,
és
1956-ban
veled együtt Szentendrén
a ferences Gimnáziumban
érettségiztem.
Szilveszter előtti találkozá
sunkkor — heten voltunk
jó barátok, akik közül már
kettő elhagyta az országot
— beszéltünk arról, hogy
menekülni szándékozunk
a napokban. Ti hármasban
1957 január 3-án értetek
Ausztriába, én 4-én. S
miután
kerestük
egy
mást, hívtatok a gráci
egyetemre.
Mint tudod, 1957 februártól
a Gráci Müszaki Főiskolán
Rockefeller
ösztöndíjjal
elektrotechnikát tanultam.
Mérnöki diplomámat 1963
decemberében
szerez
tem meg, majd  1970-ben
ugyancsak Grácban, ledok
toráltam.
Mérnöki
tevékenykedé
semet
Münchenben
a
Siemens
cégnél
1964
januárban kezdtem és 1983
augusztusában
fejeztem
be. Közben a bajorországi
elektromos
műveknél
Münchenben, a Kathrein
gyárban
Rosenheimben,
a német légi és űrkutató
cégnél Ottobrunnban, végül
a Bosch-Siemens gyárban
Traunreuthban voltam a
kísérleti osztály vezetője.
Mérnöki tevékenykedésem
alatt
24
találmányomat
védte le a német szabadalmi
hivatal. Szakmai értekezé
seim több újságban is
megjelentek.

Közben
mi
többször
is találkoztunk, mikor
hannoveri barátunk át
utazóban volt családjával
szüleihez , de akkor már te
is családos ember voltál.
Persze. Én 1966-ban háza
sodtam. 1971-ben született
Regina lányunk és 1972-ben
pedig a fiunk Olivér.
Mint előbb már említettem,
1983 szeptemberében el
fogadtam
a
klágenfurti
főiskola meghívását és
egészen nyugdíjazásomig,
1998 októberéig mint az
Elméleti
Elektrotechnika,
MérésVezérlésés
Szabályzás-technika tanára
tanítottam, illetve a kísérleti
laboratóriumot vezettem.
Közben, mint privát ember
1991 óta — mint apám vá
rományosa — a Vitézi Rend
tagja vagyok.
Klagenfurtban 1994 feb
ruárban a karintiai kor
mány tartományi
kitün
tetéssel ismerte el tanári
teljesítményemet.
És ugyancsak 1994-ben,
júliusban
Münchenben
a Vitézi Rend tüntetett ki
érdemkeresztjével és emelt
hadnagyi rangba.
S végezetül nyugdíjazá
somkor, 1998-ban, az oszt
rák közoktatási miniszter
ruházott fel a tanulmányi fő
tanácsos címmel.
De közben a
is
felnőttek,
alapítottak
feleségeddel
töltitek
be
nagyszülők
Megtudhatunk
egyet s mást?

gyerekek
családot
és
ti
szívesen
a boldog
szerepét.
innen is

Regina jogot tanult, majd
férjhez ment és 2001
januárjában
Krisztinával
majd
2002
júliusában
Markussal
ajándékozott
meg minket.
Olivér telematikát tanult
és követve apját 2002-ben
a technikai tudományok
doktorátusát szerezte meg a
linzi egyetemen.
Olivér
és
óta

édesapja.
1996 óta család-kutatással
foglalkozom. Sikerült be
bizonyítanom, hogy csa
ládunk
a
bogyoszlói
Nagy János direkt le
származottja, aki a török
elleni harcokban kimutatott
bátor
magatartásáért
1578-ban címeres nemesi
armálist kapott II. Rudolf
császártól. Családom tör
ténete 1998-ban a bécsi
heraldikai újságban (Adler)
jelent meg, majd
2003ban a Magyar Országos
Levéltár vette állományába
ennek magyarra fordított
változatát.
2003. február óta a Magyar
Tudományos Akadémia kül
ső tagja vagyok.
Ezek után már alig merem
megkérdezni, hogy mint
nyugdíjas mivel telnek
napjaid?
Nyugdíjas életemet festés
sel, barkácsolással töltöm.
Ha az idő engedi, sokat
sétálok, biciklizek. A nyári
hónapokban
Veldenben,
télen korábban Gräcban,
most Klagenfurtban lakunk.
Szeretek olvasni. Kedvelt
témáim�����: �����������������
„Die Bibel hatte
doch recht“, „Gott und die
moderne
Physik“,
„Die
Entstehung des Universums“
valamint „Quantenmechanik,
Stringstheorie“.
Idén májusban a Grazi
Műszaki
Egyetem
a
mérnöki
diplomavizsgám
50 éves évfordulója alkal
mából (1963-2013) arany
diplomával emlékezik meg.
Kedves Gábor. Engedd
meg, hogy gratuláljak gaz
dag és szép életutadhoz,
eredményeidhez.
Szeretném
kifejezni
köszönetemet
beszá
molódért és egyben jó
egészséget, sok örömet
és boldogságot kívánni
Nektek gyermeitek és
unokáitok körében.
Koós János

is megházasodott
2010 decembere
Konstantin boldog

www.gracimagyarujsag.at
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A Magyar Egyetemisták És Öregdiákok hírei
Kedves GMÚ olvasó!
Évente egyszer fordulunk adományért olvasóinkhoz, az itt élő magyarokhoz. Egyik évben a Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja, másik évben a Magyar Katolikus
Közösség befizetési csekklapját mellékeljük újságunkhoz, hogy adományukkal segítsék
az egyesületi kulturális programok megvalósítását. Mindkét közösség kap célhoz kötött
állami támogatást.
A MEÖK az újságkiadásra, táncházra, terembérre, a MKK előadói tiszteletdíjra, gyermekprogramra ad be pályázatot. A kérvényezett összeg nagy részét megkapjuk, de támogatóink kívánják, hogy mi is egyre nagyobb mértékben vállaljuk kiadásaink fedezését.
Ezenkívül vannak nem támogatott rendezvények is, mint például a filmklub, vagy az irodai
kiadások. Munkánkért nem kapunk fizetést, a felmerülő telefonköltségeket is magunk
álljuk.
Örülnénk, ha adományával segítené a gráci magyar életért évtizedek óta kifejtett munkánkat, amelyért előre is köszönetet mondunk.
A MEÖK vezetősége

A Gráci Magyar Cserkészcsapat hírei

100 éves a magyar cserkészet, ennek megünneplésére Nemzeti Nagytáborban találkoznak
a Kárpát-medence cserkészei.
CSATLAKOZZ TE IS HOZZÁNK!
Március 24-én, virágvasárnap a 17 órai magyar mise (Kalvarienbergstrasse 155) után, kb 18
órai kezdettel, valamint április 7-én ugyancsak vasárnap a 16 órai evangélikus Istentisztelet
(Heilandskirche, Kaiser-Josef-Platz 9) után, kb. 17 órakor egy fél órás bemutatkozást
tartunk. Erre szeretnénk minél több érdeklődő családot meghívni! Számítunk szülők,
gyerekek, érdeklődők részvételére vallási meggyőződéstől függetlenül!
MI IS AZ A CSERKÉSZTÁBOR?
Közösség, sátorban alvás, patakban fürdés, kirándulás, tábortűz minden este, népdaléneklés, akadályverseny, meseerdő, bátorságpróba, sportnap, kézművesnap és még sok
minden más !
JELENTKEZZ TE IS ÁPRILIS 30-ig!
Elérhetőségek: madikinga@gmail.com, 0650/3511031
• ha 10-14 éves vagy CSERKÉSZNEK
• ha 15-17 éves vagy ŐRSVEZETŐNEK
• ha 18 év fölötti érdeklődő vagy akkor VEZETŐNEK,
RAJPARANCSNOKNAK, ÖNKÉNTES SEGÍTŐNEK
• ÖREGCSERKÉSZEINKET várjuk vissza nagy szeretettel!
Jó munkát!

Felhívás!
Az ébredő tavasz sokunkat kicsal lakásunk,
házunk falai közül. Városi séták, környékbeli
kirándulások alkalmasak arra, hogy a természet szépsége mellett a
települések építészeti,
kulturális értékeire is felfigyeljünk. Múzeumokat,
kolostorokat, templomokat, kiállításokat járva,
levéltárakban, könyvtárakban Grácban és az
egész tartomány területén találunk magyar
vonatkozású anyagi és
szellemi javakat. Újságunk egyik tavalyi számában felhívtuk olvasóinkat azok keresésére,
a róluk való híradásra,
hogy közkinccsé téve a
helyi és egyetemes magyarság javára váljanak.
Kapcsolódjunk be mi is
az egész világon folyó
felderítésbe, számbavételbe. Minden apró adat,
„felfedezés”
érdekes.
Kérjük olvasóinkat és a
téma iránt érdeklődőket,
hogy írják meg észrevételeiket „Kufstein” jeligével Újságunknak
office@meoek.net
e-mail címére. Az érintettekből idővel munkacsoport alakulhatna.

Értesítés!
Van még néhány hely
az autóbuszon a MKKáprilis 13-i egésznapos
őriszentpéteri kirándulására. Jelentkezés telefonon 0316/ 69-13-22
(Winkler)

Madi Kinga
Bővebben: Nemzeti Nagytábor 2013 a facebookon

www.gracimagyarujsag.at
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Kirándulások
a napok pedig mindig
hosszabbak lesznek. Eljön
a szép tavaszi túrák ideje.
Vannak még új célok,
vagy olyan helyek, amiket
néhányan már ugyan láttak,
de amiket többször is
érdemes megnézni.

„Páll Sándor”
Kerekasztal
Társalgás
Minden hónap első
hétfőjén 18 órakor a
Gösser
étteremben
(Neutorgasse 48.) találkozunk. Inf.:
kerekasztal@meoek.
net
Minden érdeklődőt sze
retettel várunk!
Koós János

Meghívó
2013. április 21-én,
vasárnap 18 órakor a
magyar mise után a kálvária-plébánia nagytermében
Kalvarienbergstrasse 155
Dr. Zsámbéky Mónika
művészettörténész/
Szombathely
Barokk művészet
NyugatDunántúlon
címmel képvetitéssel illusztrált előadást tart.
Minden
érdeklődőt
szeretettel várnak a
rendezők: A Magyar Katolikus Közösség és a
Magyar Egyetemisták
és Öregdiákok Klubja
Az előadás ingyenes,
az adományokat megköszönjük. Támogatónk
az Osztrák Kancellári
Hivatal és a Bethlen
Gábor Alap Zrt..

A február ismét hozott havat,
ki is tudtuk használni.
Megismételtük a sífutást a
szépen ápolt Thal melleti
pályán.
Megpróbáltunk egy szánkó
túrát is a Schöcklen. Remél
tük, hogy van még szépen
hó. Hat-nyolc  km-t húztuk
szánkóinkat a csúcsra.
Nem volt könnyű, de már
előre élveztük a hosszú
szánkózást. Hó volt bőven.
A hegycsúcson Tinánál
jól megebédeltünk, majd
kellemes túraidőben in
dultunk
lefelé.
Amire
nem számítottunk, hogy
a kellemes meleg szellő
a
havat
megpuhította,
a
szánkó
könnyen
belesüllyedt. Igy aztán

részben szánkózva részben
a szánkót húzva értünk le a
kocsihoz. Annak ellenére
kellemes kirándulás volt.
Következő túránknál már
élveztük a kezdődő tavasz
kellemes
hőmérsékletét.
Megmásztuk
a
BadlWand meredek szikláit,
bemásztunk az autópályáról
is jól látható barlangokba,
zseblámpáinkkal a mélyebb
zugokat is átfürkészhettük.
A közelgő eső miatt túránk
tervezett, második részét
nem tettük meg. De helyette
a hazafelé betértünk reinben
a ciszterci apátság gyönyörű
bazilikájába.
A tél már vége felé jár, a
kertekben virágoznak a
krókuszok és a hóvirágok,

Tudnivalók:
Az aktuális túrákról szokás
szerint e-mailben értesítem
az érdeklődőket. Szóljatok
ismerősöknek, barátoknak
is. Szívesen látjuk az új
túrázókat és a tíz éven felüli
ifjúságot is.
Kérem az érdeklődőket,
jelezzék
résztvételi
szándékukat az alábbí
telefonszámokon: Horváth
Csaba, 0316/693064, vagy
Tricskó Timea, 0650/5557869
Szép
napsütéses
idő
reményében üdvözlettel:
Horváth Csaba
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ki tudná elfelejteni édesanyja ölelését?
Anyák napján minden évben nagy
szeretettel emlékezünk meg édesanyánkról. Hálánkat, szeretetünket
és köszönetünket juttatjuk kifejezésre
iránta, hiszen életünket tőle kaptuk,
vérét ő ontotta értünk. Figyelmeztető
alkalom ez arra, hogy ne feledkezzünk el égi édesanyánkról, Jézus anyjáról, Máriáról sem. A Boldogságos
Szűz Mária tiszteletére szenteli katolikus egyházunk az egész május hónapot. Templomainkban imádkozunk
az édesanyákért és nagymamákért,
akik talán már elhagyták földi hazánkat vagy talán még velünk járják vándorutunkat, gondoskodásukkal vezetve minket.

nek, azonban mégsem puszta költői
hasonlat, ha Máriát édesanyánknak
szólítjuk. Szent Pál apostol a régi keresztényekkel együtt minket is figyelmeztet arra, hogy mindnyájan Krisztus testvérei vagyunk.

Miért szólítjuk Jézus Krisztus anyját Égi Anyánknak imádságainkban,
énekeinkben valahányszor Boldogasszony Anyánkhoz, régi nagy pátrónánkhoz fohászkodunk? Bár a kereszténység tág teret ad a költészet-

Szent Bernát, a ciszterci szerzetes
rend alapítójának imádsága Máriához
épp arról a támogatásról szól, melyet
Isten Anyjától mi is megkapunk földi
utunk során az üdvösség meredek
ösvényén felfelé haladva.

Megváltó Krisztusunk kereszthalála
révén elhozta nekünk a fogadott fiúság
kegyelmét, amelyben minden megkeresztelt személy részesül. Ő tanította
meg az első keresztényeket, hogy Istent Atyánknak szólítsuk. Testvéreivé
fogadott minket és a keresztfán édesanyját minden keresztény édesanyjává tette. Krisztus Anyja bennünket is
gyermekeivé fogad.

„Ha őt követed, el nem tévedel,
ha hozzá fordulsz, kétségbe nem
esel.
El nem esel, ha ő tartja kezed,
ha ő oltalmaz, nincs mitől retteg
ned.
Ha ő vezet, soha ki nem merülsz,
ha ő pártfogol, biztosan üdvö
zülsz.“
Remélhetőleg mi magyar keresztények nem felejtettük el, hogy Szent
István királyunk Égi Anyánk oltalmába
ajánlott minket, hazánkat, jövőnket.
Nagyasszonyunk tiszteletét ki ne törölje emlékezetünkből az idők vihara.
Az ő mennyei anyai ölelése segítsen
minket nehéz óráinkban! Hiszen egy
anya szeretetét senki sem tudja elfelejteni.
Mag. István Holló
káplán

protestáns istentiszteletek grácban
PROTESTÁNS ISTENTISZTELETEK GRAZBAN
Az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet protestáns magyar nyelvű istentiszteleteit az evangélikus Heilandskirchében (8010, Graz Kaiser-Josef Platz 9) tartja a következő időpontokban:
2013. április 07. 16.00 óra — 17.00 órától bemutatkoznak a cserkészek
2013. május 05. 16.00 óra — Jazz istentisztelet
2013. június 02. 16.00 óra
Az istentiszteleteket agapé követi a gyülekezeti teremben. Szeretettel várunk mindenkit!
A májusi jazz-istentiszteletről áll itt a rövid ismertetés: 2011 őszétől a budapest-fasori evangélikus templomban folyó jazz
istentisztelet sorozat címe: „Jézus, Jazz és a többi ráadás” címmel. Istentiszteleti használatra szánt, korálénekből kiinduló, az imádság helyzetében fogant inspiráción alapuló zenét játszik a zenekar, a Monamo. A trióban a zenekarvezető
Nagy János játszik billentyűs hangszereken, Szirtes Edina Mókus énekel és hegedül, Mogyoró Kornél ütőhangszereken
játszik. Áhítattal teli, keresztény örömüzenetet közvetítő igényes, újító, élettel teli zenéjükkel Luther Márton szellemét is
megidézik: „Deus praedicavit Evangelium, etiam per musicam – Isten a zenén keresztül is hirdeti evangéliumát”.
Az istentiszteletek szöveges részeiben imádságok, meditációk, igeolvasások vezetik a gyülekezetet és az érdeklődők
gondolatait, melyeket a fasori gyülekezet lelkészei, Aradi György és Pelikán András mondanak. Az istenkapcsolat helyzetéből fakadóan felszabadító, megvilágosító, együttmozdulásra indító muzsika és szöveg különleges együtthangzása
ad a jazzistentiszteleteknek emlékezetességet.
Szeretettel hívunk minden érdeklődőt, — katolikus testvéreinket is, — a május 05-i jazz istentiszteletre és a további
istentiszteleteinkre:
Dr. Solymár Mónika
Evangélikus lelkész, Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet


www.gracimagyarujsag.at
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2013. április
DÁTUM

IDŐ

HELY

RENDEZVÉNY

RENDEZŐ

04

16.00

Salvator plébánia

MAGYAR GYERMEKKLUB

MKK/MEÖK

Robert-Stolz-Gasse 3

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

Kálvária plébánia

RENDES MEÖK KÖZGYŰLÉS, info. office@meoek.net

MEÖK

Kálvária-templom

SZENTMISE, utána agapé

MKK

Kalvarienbergstraße 155.

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

Heiland-templom

PROTESTÁNS ISTENTISZTELET

Kaiser-Josef-Platz 9.

k.b. 17.00 órakor bemutatkoznak a gráci magyar cserkészek

csütörtök
05

18.00

péntek
07

Kalvarienbergstraße 155.
10.30

vasárnap
16.00

AMEGY

inf.: +43/650/587-7712 Dr.Solymár Monika
08

18.00

hétfő
11

16.00

PÁLL SÁNDOR KEREKASZTAL-TÁRSALGÁS

Neutorgasse 48.

inf.: kerekasztal@meoek.net

Salvator plébánia

MAGYAR GYERMEKKLUB

Robert-Stolz-Gasse 3

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

07.45

Ostbahnhof

EGÉSZNAPOS KIRÁNDULÁS ŐRISZENTPÉTERRE

19.00

Kálvária-templom

KÉTNYELVŰ SZENTMISE

Kälvarienbergstrße 155.

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

Salvator plébánia

MAGYAR GYERMEKKLUB

Robert-Stolz-Gasse 3

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

Kálvária-templom

SZENTMISE, utána agapé

Kalvarienbergstraße 155.

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

Kálvária plébánia

ELŐADÁS „Barokk művészet Nyugat-Dunántúlon

Kalvarienbergstraße 155.

címmel Dr.Zsámbéky Mónika művészettörténész tart előadást.

csütörtök
13

Gösser

16.00

csütörtök
21

MKK/MEÖK
MKK

inf.: Winkler Eszter 0316/ 69 13 22

szombat

18

MEÖK

17.00

vasárnap
18.00

MKK
MKK/MEÖK
MKK
MEÖK/MKK

Bővebben a 3. oldalon!
25

16.00

csütörtök
27

18.00

szombat
28
vasárnap



17.00

Salvator plébánia

MAGYAR GYERMEKKLUB

Robert-Stolz-Gasse 3

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

Kálvária plébánia

TÁNCHÁZ

Kalvarienbergstraße 155.

inf.: Mag. Kovács Dénes 0650 / 831 2624

Kálvária-templom

SZENTMISE, utána agapé

Kalvarienbergstraße 155.

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

MKK/MEÖK
MKK/MEÖK
MKK

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. május
DÁTUM

IDŐ

HELY

RENDEZVÉNY

RENDEZŐ

02

16.00

Salvator plébánia

MAGYAR GYERMEKKLUB

MKK/MEÖK

Robert-Stolz-Gasse 3

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

Kálvária-templom

SZENTMISE, utána agapé

Kalvarienbergstraße 155.

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

Heiland-templom

PROTESTÁNS ISTENTISZTELET - Jazz 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

10.30

vasárnap
16.00
06

18.00

hétfő
10

17.00

GMU LAPZÁRTA - kérjük a terminus pontos betartását.

péntek
11

19.00
16.00

csütörtök
19

17.00

pünkösd vasárnap
23

16.00

csütörtök
24

19.30

péntek
26

AMEGY
MEÖK
MEÖK

inform. office@meoek.net

szombat
16

MKK

17.00

vasárnap

Kálvária-templom

KÉTNYELVŰ SZENTMISE

Kalvarienbergstraße 155.

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

Salvator plébánia

MAGYAR GYERMEKKLUB

Robert-Stolz-Gasse 3

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

Kálvária-templom

SZENTMISE, utána agapé

Kalvarienbergstraße 155.

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

Salvator plébánia

MAGYAR GYERMEKKLUB

Robert-Stolz-Gasse 3

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

ECML nagyterem

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

Nikolaiplatz 4.

Komon Erika 0699/1901-6763 **

Kálvária-templom

SZENTMISE, utána agapé

Kalvarienbergstraße 155.

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

MKK
MKK/MEÖK
MKK
MKK/MEÖK
MEÖK
MKK

2013. június (előzetes)
DÁTUM

IDŐ

HELY

RENDEZVÉNY

RENDEZŐ

02

10.30

Kálvária-templom

SZENTMISE, utána agapé

MKK

Kalvarienbergstraße 155.

inf.: Prel. Molnár Ottó, 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

vasárnap
16.00
03

18.00

hétfő
06

Salvator plébánia

MAGYAR GYERMEKKLUB

csütörtök

16.00

Robert-Stolz-Gasse 3

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

07

UNI GRAZ

ELŐADÁS „Szólások és történelem“

péntek

Merangasse 70.

címmel Dr.Balázs Géza tart előadást.

AMEGY
MEÖK
MKK/MEÖK
MKK/MEÖK

inf.: edina.dragaschnig@uni-graz.at
08

Kálvária-templom

KÉTNYELVŰ SZENTMISE

szombat

Kalvarienbergstraße 155.

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

Fading

GYÜLEKEZETI PIKNIK, találkozó a Szalai házaspár házánál

Fading Nr. 6

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

09
vasárnap

11.00

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

MKK
AMEGY
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Farsangi Mulatság a Gyermekklubban

Kedves Szülők,
Gyerekek és Barátok!
Februárban elkezdődött
a
Gráci
Magyar
Gyermekklub szolfézs és
zenés foglalkozásának,
és a babacsoportnak
második féléve. Továbbra
is találkozhatunk minden
csütörtök délután 1617.30-ig
a
Salvator
plébánián (Robert-StolzGasse 3).
Nagy örömmel köszönt
jük az új résztvevőket
és észleljük, hogy a gye
rekek szívesen járnak
a foglalkozásokra. De
az anyukák is élvezik
a találkozókat, ahol a
kicsikkel való éneklés
és mondókázás mellett
kellemes beszélgetésre
is van lehetőség.
További zenei informá
ciót Mag.a Nagy Rékánál
(0650/679-8100, info@
talentum.at) vagy nálam,
Cresnar-Maurer Katalin
nál
(0650/884-9966,
katalin.maurer@gmx.at)
kaphatnak.
2013.
február
7-én
FARSANGI DÉLUTÁNT
ünnepelt a Gráci Ma
gyar Gyermekklub baba
csoportja
„zenészei“vel együtt a Salvator
plébánián. A nyílt családi
délután
keretében
Bicsérdi
Kinga
(a
TALENTUM zeneiskola
szolfézstanára) a gye
rekekkel vidám körjáté
kokat játszott, miközben
Ráth-Végh Tímea a
többiekkel álarcokat barkácsolt. Nagyon szépen
köszönjük a segítséget
és közreműködést!
Továbbra is várunk min
den érdeklődő gyereket
és szülőt!
Tavaszi üdvözlettel,
Cresnar-Maurer Katalin
(Inf.: 0650/884-9966)


www.gracimagyarujsag.at
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Grácban Jártak a Szombathelyi Tarisznyások
Sz�������������������
okatlan időre, már
cius 15-e helyett 10-én
és vasárnap 16 órára
hívták a rendezők az itt
élő magyarokat nemzeti
ünnepünk alkalmából a
Szabadság Dalai zenés
irodalmi műsorra. A
Tarisznyások zenekar
tagjai Pados Zsolt,
Kiss Attila és Molnár
András
beidegződött
mozdulatokkal
vé
gezték
a
műszaki
Ady Endre,
előkészületeket...
A elhangzottakat. Petőfi amikor
verseket
szavalt
Pados
József
Attila,
Balogh
hiányzó
dekorációt
vetített képek pótolták. Zsolt és egymás után József, Nagy László
megzenésített verseit
játszotta az együttes.
Az előadás olyannyira
magával
ragadta
a
hallgatóságot,
hogy teljes szívvellélekkel kapcsolódott
be az ismert 48-as
dalok éneklésébe. A
Napnak megfelelően a
program a Himnusszal
zárult. A mintegy har
minc ünneplő mél
tóan
képviselte
a
távolmaradottakat.
(egy résztvevő)
váltotta
hangszereit,
Az üdvözlések után
1848-as képek jelentek
meg a vásznon és
felhangzottak az együt
tes sajátos, erre az
alkalomra szerzett dal
lamai. A narrátor Kiss
Attila, nagy ívekben ve
zette végig hallgatóit az
ismert eseményeken.
Vers és dalszövegek
váltották egymást a
vásznon. Onnan követ
hettük,
az együttes
sajátos stílusában és
hangszerelésében
www.gracimagyarujsag.at

Gyülekezeti piknik
Fadingban.
Hagyományos
nyári
gyülekezeti piknikünkre
hívjuk minden Grácban
és Grác környékén
lakó
tagjainkat
és
barátainkat. 2013. június
9-én, vasárnap 11.00
órától találkozunk a
Szalai házaspár Fadingi
házánál (Fading 6). A
bográcsebéd mellé az
érkezőktől
süteményt
szívesen
fogadunk.
Jelentkezni a lelkészi
hivatal telefonszámán
(+43 650 5877712) vagy
Kiss Viktor presbiternél
(+43 664 3502214) le
het.
Családtagokat,
ismerősöket is szertettel
látunk.
Dr. Solymár Mónika
Ausztriai Magyar
Evangélikus Gyülekezet

Köszönet.
A jólsikerült  irodalmi
teadélután
szerve
zői ezúton monda
nak
köszönetet
a
háziasszonyoknak,
akik
ízletes,
finom
süteményeikkel, teával
és
kávéval
várták
vendégeinket
és
a
résztvevőket.
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Támogatást kér a Vakok Iskolája központ
Kedves Olvasó,

Magyar Hét
Grácban
A Gráci Magyar Egyesület, – hasonlóan az
elmúlt évek gyakorlatával, de kibővítve prgogramját – ebben az évben 2013.június 3-tól
június 8-ig – hétfőtöl
szombatig – „Gráci Magyar Het“-et tervez megrendezni.
Ennek keretéi között
különböző
kultúrális,
turisztikai és gasztronómiai programok segítségével szeretnék Magyarországot egy más
megvilágításban a látogatók elé tárni, bemutatva a közelmúlt és a jelen
hihetetlen színes és innovatív fejlődési folyamatát és jövőbe mutató
optimista dinamizmusát.
Részletes tájékoztatót a
kialakulóban lévő prog
ramról következő számunkban terveznek a
szervezők közzé tenni.

10

sok sok támogatási kérelmet
kapunk, nehéz választani
közülük olyat, ami mellé
minden fenntartás nélkűl oda
tudunk állni. Mivel aki írta,
régi ismerősöm korábban
elmesélte
gondjaikat,
s eközben jött az ötlet,
hogy egészen biztosan itt
Stájerországban akadnak
olyanok, akik adományaikkal
segítenének. Ezért ajánlom
az alábbi írás elolvasását
és kérek mindenkit, aki
támogatni tudja őket, tegye
meg!
A
Vakok
Iskolája
Módszertani Központ az
országban integráltan tanuló
vak gyermekek szakmai
mentori feladatait látja el
óvodától a középiskolás
korosztályig. Fő célunk a
súlyos fokban látássérült
és vak gyermekek és
fiatalok életkörülményeinek
javítása, társadalmi reha
bilitációjuk elősegítése. A
diákok életkorából adódóan
és a személyiség alakulása
szempontjából
jelentős
és fontos események a
közös
kirándulásokon,
vetélkedőkön,
közösségi
eseményeken való rész
vétel. Éppen ezért munkánk
egyik fontos és örömteli
része az immár 10 éve
megrendezésre
kerülő
egy hetes nyári táborunk
megszervezése, ahol a
gyermekek olyan általánosés középiskolás tanulók,
akik a tanév során látók
között tanulnak, és csak
ezt az egy hetet töltik
sorstársi közösségben. A
táborok során a diákok
megismerkedhetnek
az
ország számukra isme
retlen tájaival és azok érté
keivel, akadálymentesített
környezetben
szórakoz
hatnak és sportolhatnak,
képet kaphatnak a külön
féle
foglalkozásokról,
szakmákról, a különféle
szabadidős tevékenységek
pedig kiváló terepet nyúj
tanak a speciális fejlesztésre,
és nem utolsó sorban a

sorstársi, baráti kapcsolatok
kialakítására, ápolására is.

befolyt támogatásokból mi
finanszírozzuk.

A gyerekek körében évek
óta nagy sikert arató, két éve
már nemzetközi integrációs
táborunkat
2013-ban is
szeretnénk
megrendezi
33 tanuló részvételével. A
tábor helyszíne a Visegrádihegység lábánál, a Duna
közvetlen közelében fekvő
Dunabogdány, ahol diákok
az állóképességüket és
mozgás-kultúrájukat
is
fejlesztő sokféle sportte
vékenységet,
mozgásos
játékot
kipróbálhatnak
(strandon vizes sportok,
játékok, evezés, tandem,
reggeli futás). A résztvevők
látó testvéreikkel, bará
taikkal, illetve az adott
táborhelyeken nyaraló isko
lák látó tanulóival közösen
táboroznak

Sajnos évről évre nő azoknak
a fogyatékos gyermeket
nevelő családoknak a száma,
akiknek a fennmaradó 40
%-os önrész, azaz 20.000
Ft befizetése is nagy terhet
jelent vagy megoldhatatlan.
Korábban
néhány
diák
esetében lehetőségünk volt
a nyaralás költségeihez
való teljes hozzájárulást
biztosítani.

A tábor maximális befoga
dóképessége 50 fő. Az idei
programot huszonhét vak
diák, hat látó testvérük és
barátjuk, valamint nyolc, a
programokat szervező és
bonyolító gyógypedagógus,
továbbá hat lengyel látás
sérült vendégtanuló, illetve
két kísérőjük részvételével
tervezzük.
Az egyhetes, teljes körű
ellátást
biztosító
nyári
tábort több hónapos elő
készítő munka előzi meg.
Munkatársaink, a részt vevő
pedagógusok a korábbi évek
tapasztalatait beépítve, a tanulók
kal rendszeresen kapcsolatot
tartva és igényeiket figyelembe
véve állítják össze a programokat,
teszik
akadálymentessé
a
táborhelyeket.
A Vakok Iskolája Mód
szertani Központ kiemelten
figyel arra, hogy évről
évre újabb gyerekek jut
hassanak el nyaralni és a
nyári programsorozat által
felejthetetlen élményekhez. Egy
tanuló táboroztatása - útiköltség,
szállás, étkezés, szabadidős
programok,
pedagógusi
felügyelet stb. - 50.000 Ftba kerül. Ennek 60%-át a
pályázati és egyéb módon

Az induló forrást 2013-ban a
táborba jelentkező, rászoruló
családok gyermekeinek nagy
számára tekintettel 800 000
forinttal kell megemelnünk.
Minden család számára
szeretnénk minimálisra csök
kenteni a családi kasszát
terhelő kiadásokat, hiszen
egy-egy fiatal esetében
ez az egyetlen alkalom
a lakóhelyüktől távolabb,
családjukon,
iskolájukon
kívül olyan programban
való részvételre, amely az
oktatási célokat is szolgáló
ismeretterjesztő és kulturális
programok
biztosításával
a szabadidő változatos
eltöltését is jelent számukra.
Kérjük támogassák céljaink
megvalósítását, a tábor teljes
létszámmal való indítását.
Kérjük, lehetőségeihez mér
ten tegye lehetővé, hogy a
gyerekek hozzájussanak a
számukra nélkülözhetetlen
pihenéshez és lehetőséget
kapjanak ismereteik bővítésére.
Jutassuk közös összefogással
sok-sok, az iskolában nem
megszerezhető új ismeretekhez,
gyakorlati tudáshoz és felejthetetlen,
életre szóló nyári élményekhez
fogyatékos tanulóinkat.
Adományaikat a Raiffeisen
Landesbank Steiermark
IBAN: AT933800000000082578,
SWIFT BIC: RZSTAT2G
számlájára, (Verwendungs
zweck: Vakoda) kérjük
átutalni.

Köszönettel,
Csicsely Tamás
www.gracimagyarujsag.at
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30. Mindszenty-Vadon emlékzarándoklat
Augusztus 22-én hajnalban, immáron 30. alkalommal veszi kezdetét a „Mindszenty - Vadon emlékzarándoklat”
Máriacellbe.
Kérjük azokat, akik az idén is a négynapos zarándoklaton velünk tartanának, legkésőbb 2013 június végéig jelezzék
részvételi szándékukat!
Augusztus 25-én vasárnap 16 órakor vonulunk be a bazilikába majd 16.15-kor, a Michaelskapelle-ben szentmisével zárjuk
a zarándoklatot, ahová szeretettel várjuk azokat is, akik nem vesznek részt az úton.
A hazautazásról a résztvevöknek maguknak kell gondoskodni!
Jelentkezni 2012.06.30.-ig az aláírt jelentkezési lap leadásával szentmise után, vagy drótpostán (Graz.Mariazell@gmail.
com) lehet!

Jelentkezési lap a gráci magyarok
30 Mindszenty - Vadon emlékzarándoklatára
Név:

Dátum, Aláírás*:

e-mail:
Lakcím:
Szálláshely igény:

Telefonszám:
2013.08.22.

Csütörtök

Weitzer Hütte

fő

2013.08.23.

Péntek

Mitterdorf

fő

Veitsch – Graf Meran Haus

fő

Völgy (a helyszín még nem eldöntött)

fő

2013.08.24.

Szombat

Velem tart:
Név:

Megjegyzés:
*: A jelentkező aláírásával igazolja annak tudomásul vételét, hogy a zarándoklat nem szervezett turistaút, továbbá saját
elhatározásából és felelősségére vesz részt. Mindezt az aláíró által bejelentett további személyek tudomására is hozta,
akik mindezt tudomásul is vették.
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Gólyahírek

Apróhirdetések

Gratulálunk Maurer Markusnak és Marina Regnernek leánygyermekük Alma
születéséhez és a nagyszülőknek Ildikónak és Willibaldnak negyedik unokájához. Isten
éltesse az újszülöttet!
Gratulálunk Vadon Editnek és Werner Hubernek február 20-án született leánygyermekük
Anna Philippina születéséhez. Isten éltesse az újszülöttet!.

Gratulálunk

Hiteles fordítások készítése!
Ronacher-Nyitrai Gabi
Tel.: 0316/913-084,
Mobil: 0699/19-11-00-52,
e-mail:
gabi.ronacher@chello.at

90. Születésnapja alkalmából gratulálunk Horváth Elzának. Isten adjon neki erőt szen
vedéseinek elviselésére és éltesse őt továbbra is családja örömére.
Benssőséges programmal köszöntötték az alsóőri hívek plébánosukat P. Keresztfalvi
Pétert 60.születésnapja alkalmából. Péter atya több alkalommal misézett nálunk. A MKKnevében a Pasztorális Tanács két tagja gratulált.
Dr.Radics Éva tartott ünnepi beszédet az alsóőri március 15-i megemlékezésen. Ő állította
össze a műsort, amelyen a Grácból odaköltözött Bodó család minden tagja szerepelt.
Gratulálunk nekik.

Innen-Onnan
Bartók Béla és a pártpolitika.
Vásárhelyi Gábor (B.B. jogutód) nyílt levében követelte a Magyar Szocialista Párttól
hogy azt a kampányfilmet , amelyben Bartók Béla szerepel, azonnal vonják vissza a
nyilvánosság elől. Bartók Bélát életében több alkalommal is próbálták belerángatni a napi
politikai élet csatározásaiba. Ő maga mindig távol tartotta magát a napi politikától.
Hamvait két fia kifejezett szándékára nem a munkásmozgalmi panteonban, hanem a
Farkasréti Temetőben helyezték végső nyughelyére. Ne bolygassák békés nyugalmában
azzal, hogy saját céljaikra a politikába rángatják.

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
várjuk. (8011 Graz, Pf. 295 vagy office@meoek.net).
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