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A TARTALOMBÓL

AZ ÖRÖMZENE KÓRUS JÁRT GRÁCBAN.

„Schnupperkurs Ungarisch“ kicsiknek és nagyoknak
Bővebben a 2. oldalon.

Hatalmas boldogság volt látni a
sok mosolygó, örömtől ragyogó
gyermekarcot.
Bővebben a 9. oldalon.

A Kalvarienberg plébánia
templombúcsúját ünnepelte
szeptember 8-án. Az ünnepi szentmisét Dr. Német
László SVD, nagybecskereki püspök mutatta be a nagy
számban egybegyűlt híveknek.
Az ünneppel egybekötve a
plébánia köszönetet mondott a sokéves szolgálatért
az idén új otthonukba költöző
Jó Pásztor Nővéreknek,
valamint örömmel mutatta
be híveinek a plébános új
asszisztensét, Mag. Phillip
Friesenbichlert.

De hogy is maradhatna egy
ilyen alkalom zenei kíséret
nélkül? A szentmisén, majd
az azt követő vendégségen
a Zalaszentgyörgyi Örömzene Kórus fokozta az ünnepi hangulatot Standi Gyuláné (vagy ahogy a gyerekek szólítják Mariann néni)
vezetésével. A több, mint
20 tagot számláló gyermekkórus nem hiányzott az utóbbi évek katolikus és egyéb
zenei rendezvényeiről sem.
Gráci fellépésükkel régi vágyuk teljesült. Természetesen a templombúcsúval nem
ért véget látogatásuk. A kalvarienbergi idegenvezetés
után a kórustagok és őket
kísérő hozzátartozóik városi felfedezőtúrára indultak.
Miközben felkeresték a dupla csigalépcsőt és a háztető
alól leselkedő törököt, nem
átallottak egy-egy dalt énekelni az összes útjukba

eső belvárosi templomban.
Gráci kalandozása után a
kórus, remélhetőleg szép élményekkel telve, útját Zalaszentgyörgy felé vette.
Aki többre is kíváncsi, képes
beszámolót a kórus grácban
tett látogatásáról az alábbi
linken találhat: http://www.
zalaszentgyorgy.hu/civilszervezetek/oeroemzenealapitvany
Sahov Marianna
(tovább a 13. oldalon)

MAGYAR A PLÉBÁNOS DEUTSCHLANDSBERGBEN
30. alkalommal zarándokoltak gyalog Máriacellbe a gráci magyarok.
Bővebben a 11. oldalon.

A Vakok Iskolája tanárai, a tábor
szervezői hálás köszönetüket fejezik ki a nagylelkű adományozóknak!
Bővebben a 15. oldalon.

Szeptember 8-án volt Deutschlandsbergben
Holló
István atya plébánosi beiktatása. Az egyházkösségi
tanács elnöke, Mag. Ernst
Theußl, a szentmise elején köszöntötte többek kö-

zött az MKK megjelent tagjait és a magyar vendégeket is. Az
új Stadtpfarrer egy cseresznyefát kapott ajándékba. A stájer földbe
gyökeret verő fa piros
gyümölcse szimbolizálja a magyar plébános
elfogadását munkatársai és hívei részéről. Az agapén ebben segített a pogácsával teli magyar asztal is.
Az MKK Pasztorális Tanácsa és a gráci magyar hívek
Isten áldását kérik István
atya új plébánosi munkájára

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK 2013. DECEMBER ELEJÉN JELENIK MEG!

és kérik Őt, ne feledkezzen
meg róluk.
A Pasztorális tanács köszönetet mond mindazoknak,
akik pogácsával, süteménynyel hozzájárultak mindkét
agapéhoz.
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„SCHNUPPERKURS UNGARISCH” MINDENKINEK
Így nyilatkozott a papírszínház egyik
látogatója, Keszthelyi-Brunner Anett,
aki négyéves kislányával érkezett:
— Az izgalmasan berendezett cirkuszsátorban negyed héttől Németh Eszter

Szeptember 4-én munkahelyem, az Európai Élő Nyelvi Központ (Europäisches
Fremdsprachenzentrum) kínált különféle, a nyelvi sokszínűséget bemutató
programokat az Augarten parkban, a
Kinderbüro 15. születésnapja alkalmából szervezett rendezvénysorozat keretében. A német, litván, görög, román,
szerb, bosnyák, elzászi, ír nyelvek mellett a magyar is bemutatkozott. A programok megtartására két olyan embert
kértem meg, akiknek a munkájáról biztosan tudtam, hogy a siker garantált
lesz. Veit Zita, magyar mini-nyelvtanfolyamot tartott teljesen kezdőknek, Németh Eszter pedig papírszínházával
mesélt a magyar nyelvet nagyrészben
nem ismerő közönségének.
Németh Eszter, a mesemondó:
— Nagyon örültem, amikor Erika felhívott és megkért, hogy a papírszínház
segítségével hozzam közelebb a magyar nyelvet az érdeklődők számára.

papírszínházát csodálhatták meg a látogatók. Eszter szuverén mesemondó
hangján A brémai muzsikusokat elevenítette meg magyarul, csodaszép rajzokkal illusztrálva az először izgága,
majd érdeklődéssel figyelő gyerekközönség elött. A jelenetek egymás után
jelentek meg a mesedoboz színpadán,
hozzá Eszter lendületes, átéléssel
megtelt hangját hallgatva arra gondoltam: az idegen nyelvű közönség biztosan úgy találja, hogy milyen szép és
dallamos a magyar nyelv.

amely bosnyák, francia, német, osztrák és szerb résztvevőkből verbuválódott. Rajtuk kívül voltunk páran anyanyelvi megfigyelők is. Két Magyarország-térkép segített a ráhangolódásban, ezenkívül összetett mássalhangzóinkat leghíresebb városaink nevein
keresztül lehetett megismerni és gyakorolni. Én magam elcsodálkoztam,
mennyi minden belefért egyetlen órába: fonetika (minden leírt betűt ki is ejtünk), nyelvtan (a magyar agglutináló
nyelv). A rövid és hosszú magánhangzó-párjainkat mindenki érdeklődéssel
hallgatta. Az alapvető köszöntéseken
kívül a számok rejtelmeibe is belekóstolhattak a résztvevők. Az óra végére
még egy kis ősmagyar szókincs áttekintés is belefért. A diákok nagyon lelkesek voltak és az egyik kolléganőm,
aki már több alkalommal járt Magyarországon és foglalkoztatja az, hogy megtanuljon magyarul, másnap is lelkese-

Jómagam Veit Zita kurzusán vettem
részt. Izgatottan vártam, hogy mit fog
tanítani a rögtönzött kis csoportnak,
dett, hogy milyen szívesen járna Zita
magyaróráira.
Köszönöm szépen Eszternek és Zitának, hogy szívből jövő munkájukkal
hozzájárultak a nap sikeréhez és többeket beavattak anyanyelvünk szépségeibe. Biztos vagyok benne, hogy a
magyar nyelvvel először találkozóknak
nagyon kellemes élményt nyújtottak.

Meséltem már úgy, hogy a közönség
egy szót sem értett a meséből, de felnőtteknek, így bevallom, izgultam rendesen. A brémai muzsikusok, Takács
Mari képeivel kitűnő választásnak bizonyult, az osztrák, magyar, francia
anyanyelvű gyerekek egyaránt élvezték a történetet és lelkesen együttműködtek. Felemelő érzés volt négy nyelven hallani egyidejűleg a mesekezdést:
egyszer volt, hol nem volt... Köszönöm
az élményt, Komon Erikának pedig a
meghívást!

Számítunk Rátok a jövőben is!
Komon Erika
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Meghívó
AZ `56-OS SZABADSÁGHARC 57. ÉVFORDULÓJÁN
A Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja és
a Magyar Katolikus Közösség az alábbi
rendezvényekre hívja és várja szeretettel
a Grácban és környékén élő magyarokat:
Október 20-án (vasárnap) 17. 00 órakor
ÜNNEPI SZENTMISE HAZÁNKÉRT
a kálvária - templomban (Kalvarienbergstr.155)
(ekkor kerül sor koszorúnk megáldására)
Azt követően 18.00 órakor
EMLÉKMŰSOR
a plébánia nagytermében.
Emlékeztető beszédet mond:
Prof.Dr.habil SZAKÁLY SÁNDOR történész
a MTA doktora, egyetemi tanár
Zenészeink: Mag. Hribik Noemi, Csonka Vince,
és (mások) közreműködésével.
Október 22-én (kedden) 18.30 órakor
KOSZORÚLETÉTEL A DÓMNÁL
(Gyülekező 18.15-kor a főkapunál)
Támogatónk az Osztrák Kancellári Hivatal.
(Aus Mitteln der Volksgruppenförderung)

Meghívó
November 17-én (vasárnap) 18.00 órakor
a kálváriai plébánián tartja meg
DR. GÁRDONYI MÁTÉ
Siófok-Kiliti-plébános, főiskolai tanár
a magyarországi hóviharok miatt
márciusban elmaradt
Magyarország és az Apostoli Szentszék c.
előadását, amelyre ezúttal hívnak
a rendezők: MKK és MEÖK
Támogatónk az Osztrák Kancellári Hivatal.
(Aus Mitteln der Volksgruppenförderung)

Meghívó
November 24-én vasárnap 18.00 órakor
A Kálvária Plébánia nagytermében
DR. PERGER GYULA
egyháztörténész /Szombathely/
tart előadást.
A Katolikus Egyház és a Vértanúk.
(A Szombathelyi Egyházmegye
két vértanúja:
a hitvalló és üldözött hercegprímás
Mindszenty József
és a meggyilkolt káplán
Brenner János vértanúsága.)
Rendezők:MKK és MEÖK
Támogatónk az Osztrák Kancellári Hivatal
(Aus Mitteln der Volksgruppenförderung)
és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt

KAISERWALDI
JUBILEUM.
Nem messze Gráctól, a
kaiserwaldi településen
1956 után a különböző nemzetiségek mellett magyar családok is
kaptak lakást. Legtöbbje átmenetileg maradt
csak ott. Egy ideig magyar gyerekek zsibongása is hallatszott, akiket Ladislas nővér vett
pártfogásába. Az akkori magyar lelkész, P.
Nyers János rendszeresen kijárt misézni. Kápolna hiányában a 7-es
számú lakóépület folyosólyán gyűltek össze a
különböző anyanyelvű
hívek. Korán felmerült a
kívánság kápolna építésére. Sokszor kellett kopogniuk az egyházi hatóság ajtaján, melyből
P. Nyers is kivette részét. Közben évek, évtizedek teltek el, amíg
állhatatos imájuk eredménnyel járt. Megkapták az engedélyt a „Maria Schutz” misézőhely, kápolna építésére, amely a település lakóinak összefogásával
1992 szeptemberében,
még P. Nyers életében
elkészült.
Idén augusztus 15-én
ünnepelték a kápolna
20. évfordulóját. Molnár Ottó atya, akit gyermekkori emlékei fűznek
oda, végezte a jubileumi
szentmisét a Comboni
misszionárius P. Piusz,
Wladislaw Zdeb wundschuhi káplán és a diákon Ditko Michael segédletével.
Gyógynövények megáldása és agape zárta le
a nagyszámú résztvevő
hálaadó ünnepét.
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PROGRAMAJÁNLÓ
MAGYAR
FILMKLUB
Folytatódik a magyar
filmklub, ahogy korábban jeleztük, minden
páratlan hónap harmadik péntekén. A filmvetítések helyszíne változatlanul
Nikolaiplatz
4, az Europäisches
Fremdsprachenzentrum földszinti terme.
A filmeket angol vagy
német felirattal vetítjük,
hogy magyarul nem
beszélő barátaink és
családtagjaink is bepillantást nyerhessenek a
magyar filmek világába.
Szívesen szolgálok további információval az
erika.komon@gmail.
com, e-mail címen vagy
a 0699/19016763-as telefonszámon.
Komon Erika

TÁNCHÁZBA HÍV A
MUZSIKA
Ősztöl folytatódik a hagyományos
Magyar
Táncház a MEÖK szervezésében. Éveken keresztül volt arra alkalom,
hogy az érdeklődők megismerkedjenek a magyar
táncok széles skálájával.
A magyarországi táncok
mellett erdélyi és moldvai
táncokat is tanultunk. Október 11-én (pénteken)
és novemberben 15-én
(pénteken) Veszprémből
Kovács Krisztián (Kiki) és
felesége, kedvelt oktatóink lesznek vendégeink,
akik türelemmel és lelkesedéssel adják tovább
tudásukat kezdőknek és
haladóknak egyaránt. A
táncház programján a
résztvétel díjtalan. Korhatár nincs, mindenkit szeretettel várunk barátaival
együtt. Info:Kovács Dénes 0650 831-2624
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KIRÁNDULÁSOK
lat előtt kocsival mentünk
Máriacellbe, a kocsit ott
hagytuk, és onnan kerékpárral jöttünk haza. Az út
kb. 130 km, és átvezet az
1250 m magas Seebergi
hágon.

A jóból is megárt a sok,
még a szép, napsütéses időből is. Így az idei
rekordhőségben sem a
hegyezés, de a kerékpározás sem volt kellemes.
Azon kívül többen szabadságon is voltak a nyár
folyamán.

is megárt a sok, különösen
ha olyan meredeken van.
Így a Rote Wandot legközelebbi látogatásunk alkalmával másszuk majd meg.
Volt egy szalonnasütés a
magyar ovi résztvevőinek.

Talán az utolsó kellemes
napot kihasználtuk egy
kis túrára a közeli Novysteinre. Élveztük a kilátást
a Schöcklre, a környék
hegyeire és Radegundra.
Találtunk néhány szép gombát a vasárnapi ebédre.
Azután a kertünkben tábortűzön szalonnát és kukoricát sütöttünk nyárson.
Közben még maradt időnk
asztaliteniszezésre is.
Az ősz a kirándulások
klasszikus ideje, remélem
jól ki fogjuk majd használni.
Az aktuális túrákról a bevált

Így elmaradt néhány tervezett túra, többek között a
Judenburgi
Planetárium
meglátogatása is, ahonnan
kerékpárral szerettünk volna hazajönni.
Egy szép túrán velünk
jöttek Dr. Balázs Géza
nyelvész és barátai, akik
elötte Grácban
tartottak értékes előadásokat.
Megmásztuk velük a Rhötelstein meredek szikláit
és útközben bemerészkedtünk
zseblámpákkal
felszerelve a Drachenhöhlébe is. A csúcsról imponáló
kilátásunk volt a Murára,
a Muravölgyre, és a hegy
alatti Tiberseere. A közelben lévö Rote Wandra már
nem mehettünk fel, mert
vendégeink még aznap haza
utaztak. Na meg a szépből

Két alkalommal résztvettünk a város által megrendezett kb. 20 km-es gráci
kerékpártúrán, amit egyegy fagylaltozással fejeztünk be.
A Mindszenty zarándok-

módon e-mailben értesítem
az ismert túrabarátokat.
De szívesen várunk új
túrázókat, és a kb. 10 éven
felüli ifjúságot is. Kérem az
érdeklődőket a következő
tel. számokon : Csaba
0316/693064 vagy Timea
0650/5557869
jelezzék
résztvételi szándékukat.
Nagynéném mondta: télen
nagy a hideg, nyáron nagy
a meleg, ősszel esik az
eső, soha sincsen jó idő.
Ennek ellenére szép napsütéses napok reményében
üdvözlettel
Csaba
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SZENTEK, DE SZIMPATIKUSAK IS?
November 1-jén tartjuk Mindenszentek főünnepét. Kik
is a szentek és milyen képünk van róluk? Az Ószövetség
értelmezésében
az emberek között nincs
egy szent sem, csak Isten
szent. Az embert viszont Isten megszenteli. Legelőször
a keresztség szentségében
kerül erre sor. Tudjuk viszont, hogy ez csak az első
lépés, a kezdet. A hitben és
szeretetben való növekvés
Isten kegyelmi ajándéka, rászorulunk segítségére, ami
viszont szabad akaratunkat és szabad döntésünket,
elköteleződésünket
nem
zárja ki.
A szentek olyan személyek,
akiken keresztül Isten szeretetéből, irgalmasságából
és igazságosságából a földi
élet folyamán valami visszatükröződik. A szentek Isten
fényének „sugarai“, hírnökei, akik orientációt adnak
életünkben, irányt mutatnak
nekünk.
Milyen képünk van nekünk
személyesen a szentekről? - Attól tartok, nem mindig vonzó és lelkesítő. Sok
téves kép alakult ki az emberekben a szentekről: szomorú alakok halvány arccal,
minden földi örömtől mente-

sen. A szentek nem távolodtak el azonban a hétköznapi élettől, éppen ezért van
mondandójuk minden ember számára. Az életszentség az Istennel való szoros összekötöttséget jelenti. Ez a hétköznapokban különböző módon jelentkezik
az adott kornak és az ember sajátos életviszonyának
megfelelően. Ezért is fontos,
hogy egyházunknak van
egy ünnepe, ahol minden
szentet együtt ünneplünk.
Így láthatjuk, mennyire sokszínűen lehet az életszentséget megélni. A Szentírásunk utolsó, prófétai jövendölésekkel teli könyve, a Jelenések könyve arról is ír,
hogy a szentek nagy serege
minden nemzetből, népből
és nyelvből áll össze. Voltak köztük szentéletű kolduló szerzetesek, de szent
királyok is, papok és családos emberek, sőt gyermekek is, akiket szentté avatott
egyházunk. Ami viszont közös volt életükben, hogy Jézus Krisztus volt életük középpontja és cselekedeteik
mozgatórugója.

tett. Nem kell minden áron
feltűnniük, viszont életükkel
és odaadásukkal másoknak
reményt és vigaszt nyújtanak. Ők közösségeink, egyházunk és magyar népünk
igazi oszlopai, akikre számíthatunk, akik másokat támogatnak és felebarátainkról leveszik legalább életük
terhének egy jelentős részét. Isten titokzatos törvénye, melyet emberi természetünkbe oltott, rajtuk igazán megtapasztalható: nem
feltétlenül az a boldog, akinek sok vagyona van, hanem aki sokat tud adni. Jézus róluk mondta: Boldogok
a lelki szegények, az Isten
előtt szegények, a tisztaszívűek, a béke emberei, mert
övék a mennyek országa.
Ha a szentekre gondolunk,
úgy tekintsünk rájuk, mint
égi világítókra, akik tekintete az örökkévalókra irányul
és irányít, de lábukkal a valóság talaján jártak és Isten
szeretete vezérelte őket. Ő
vezesse a mi lépteinket is!

Biztos vagyok benne, hogy
közösségeinkben, magyar
egyházközségünkben
is
vannak sokan, akiket Isten
szeretete mélyen megérin-

plébános

Mag. Holló István
(elérhető: 0676 8742 6711)

PROTESTÁNS ISTENTISZTELET GRÁCBAN
Az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet a következő időpontokban tartja protestáns
magyar nyelvű istentiszteleteit a Heilandskirchében (8010 Graz, Kaiser Josef-Platz 9):
2013. szeptember 22. 16.00 óra
2013. október 20. 16.00 óra
2013. november 03. 16.00 óra
2013. december 08. 16.00 óra
Az istentiszteleteket beszélgetés követi a gyülekezeti teremben.
A 2013. szeptember 22.-i istentisztelet keretében
köszön el Dr. Solymár Mónika, a gyülekezet eddigi lelkésze a grazi közösségtől.

ÚJ EVANGÉLIKUS
LELKÉSZ KEZDI
MEG SZOLGÁLATÁT
Közel 10 évi lelkipásztori
szolgálat után, szeptember 22-én az evangélikus Heilandskirche-ben
hálaadó istentisztelet keretében búcsúzott híveitől Dr. Solymár Mónika,
evangélikus lelkész, aki
a jövőben a Bécsi Egyetem teológiai tanszékének
valláspedagógiai
szakán végez tanítói és
kutatómunkát.
A stájerországi katolikus
közösség nevében Molnár Ottó, prelátus mondott köszönetet a búcsúzó
lelkészasszonynak
ökumenikus elkötelezettségéért, és Isten bőséges áldását kérte további
életútjára.
Dr. Solymár Mónika eddigi lelkipásztori munkáját
Fónyad Pál, tiszteletes
úr fogja ellátni, akinek e
sorokkal közösségünk is
áldott szolgálatot kíván.
Sahov Marianna

„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

Szeretettel hívjuk istentiszteleteinkre!
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2013. OKTÓBER
DÁTUM

IDŐ

HELY

RENDEZVÉNY

RENDEZŐ

3

16.00

Salvator plébánia

MAGYAR GYERMEKKLUB

MKK/MEÖK

Robert-Stolz-Gasse 3

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

csütörtök
6

10.30

vasárnap
7

18.00

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 *

Kálvária plébánia

TÁNCHÁZ

Kalvarienbergstraße 155.

Bővebben a 3. oldalon!

19.00

Kálvária-templom

KÉTNYELVŰ SZENTMISE

Kalvarienbergstraße 155.

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

16.00

Salvator plébánia

MAGYAR GYERMEKKLUB

Robert-Stolz-Gasse 3

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

16.00

Heiland-templom

PROTESTÁNS ISTENTISZTELET

16.00

csütörtök
11

18.00

péntek
12
szombat
17
csütörtök
20

SZENTMISE, utána agapé
inf.: Prel. Molnár Ottó, 0316/682-124-21, Mag. Holló István 0676/8742-6711

Gösser

hétfő
10

Kálvária-templom
Kalvarienbergstraße 155.

vasárnap
17.00
18.00

Kaiser-Josef-Platz 9.

Bővebben az 5. oldalon.

Kálvária-templom

ÜNNEPI SZENTMISE HAZÁNKÉRT

MKK
MEÖK
MKK/MEÖK
MEÖK
MKK
MKK/MEÖK
AMEGY
MKK

Kalvarienbergstraße 155.

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

Kálvária plébánia

Prof.Dr.habil. Szakály Sándor történész 56-os emlékeztető beszédet mond

Kalvarienbergstraße 155.

inf.: Ugri Mihály, 0316/683-508

MKK/MEÖK

Bővebben a 3. oldalon!
22

18.30

KOSZORÚZÁS A DÓMNÁL Bővebben a 3..oldalon.

kedd
24

inf.: Ugri Mihály, 0316/683-508
16.00

Salvator plébánia
Robert-Stolz-Gasse 3

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

17.00

Kálvária-templom

SZENTMISE, utána agapé

Kalvarienbergstraße 155.

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

Salvator plébánia

MAGYAR GYERMEKKLUB

Robert-Stolz-Gasse 3

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

csütörtök
27
vasárnap
31

MEÖK

16.00

csütörtök

MAGYAR GYERMEKKLUB

MKK/MEÖK
MKK
MKK/MEÖK

2013. NOVEMBER
DÁTUM

IDŐ

HELY

RENDEZVÉNY

RENDEZŐ

3

10.30

Kálvária-templom

SZENTMISE HALOTTAINKÉRT

MKK

Kalvarienbergstraße 155.

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

Heiland-templom

PROTESTÁNS ISTENTISZTELET

AMEGY

Gösser

PÁLL SÁNDOR KEREKASZTAL-TÁRSALGÁS

MEÖK

Neutorgasse 48.

inf.: kerekasztal@meoek.net

Salvator plébánia

MAGYAR GYERMEKKLUB

Robert-Stolz-Gasse 3

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

vasárnap
16.00

Kaiser-Josef-Platz 9.
4

18.00

hétfő
7

16.00

csütörtök
8

17.00

péntek

6

GMU LAPZÁRTA - kérjük a terminus pontos betartását.

MKK/MEÖK
MEÖK

inform. office@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. NOVEMBER
DÁTUM

IDŐ

HELY

RENDEZVÉNY

RENDEZŐ

9

18.00

Kálvária-templom

KÉTNYELVŰ SZENTMISE

MKK

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 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

Kálvária plébánia

MAGYARORSZÁG ÉS AZ APOSTOLI SZENTSZÉK KAPCSOLATAI

Kalvarienbergstraße 155.

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

szombat
14

16.00

csütörtök
15

18.00

péntek
17

17.00

vasárnap
18.00

MKK/MEÖK
MEÖK
MKK
MKK/MEÖK

Bővebben a 3. oldalon!
21

16.00

csütörtök
22

19.30

péntek
24

17.00

vasárnap
18.00

Salvator plébánia

MAGYAR GYERMEKKLUB

Robert-Stolz-Gasse 3

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

ECML nagyterem

FILMKLUB

Neutorgasse 48.

Komon Erika 0699/1901-6763 **

Kálvária-templom

SZENTMISE

Kalvarienbergstraße 155.

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

Kálvária plébánia

A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉS A VÉRTANÚK - Dr.Perger Gyula előadása

Kalvarienbergstraße 155.

inf.: Ugri Mihály, 0316/683-508

MKK/MEÖK
MEÖK
MKK
MKK/MEÖK

Bővebben a 3. oldalon!
28

16.00

csütörtök

Salvator plébánia

MAGYAR GYERMEKKLUB

Robert-Stolz-Gasse 3

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

MKK/MEÖK

2013. DECEMBER (ELŐZETES)
DÁTUM

IDŐ

HELY

RENDEZVÉNY

RENDEZŐ

1

10.30

Kálvária-templom

SZENTMISE adventi koszorúáldással, utána agapé

MKK

Kalvarienbergstraße 155.

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

18.00

Gösser

PÁLL SÁNDOR KEREKASZTAL-TÁRSALGÁS

Neutorgasse 48.

inf.: kerekasztal@meoek.net

16.00

Salvator plébánia

MAGYAR GYERMEKKLUB *

Robert-Stolz-Gasse 3

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

16.00

Salvator plébánia

MIKULÁSVÁRÓ CSALÁDI DÉLUTÁN*

Robert-Stolz-Gasse 3

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

Salvator plébánia

TÁNCHÁZ *

Robert-Stolz-Gasse 3

inf.: Mag. Kovács Dénes 0650 / 831 2624

Kálvária-templom

KÉTNYELVŰ SZENTMISE

Kalvarienbergstraße 155.

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

Heiland-templom

PROTESTÁNS ISTENTISZTELET

1. adventvasárnap
2
hétfő
5
csütörtök
6
péntek
6
7

18.00
18.00

2. adventvasárnap
8

16.00

vasárnap
12
csütörtök

16.00

Kaiser-Josef-Platz 9.

Bővebben az 5. oldalon.

Salvator plébánia

MAGYAR GYERMEKKLUB *

Robert-Stolz-Gasse 3

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

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

MEÖK
MKK/MEÖK
MKK/MEÖK
MEÖK
MKK

AMEGY
MKK/MEÖK

7

Kuckó

G R Á C I M A G YA R Ú J S Á G

(NEM) CSAK GYERMEKEKNEK

2013. október — november

A MAGYAR GYERMEKKLUB HÍREI
Petőfi Sándor: Ősz elején
(részlet)
Üres már a fecskefészek
Itt az eszterhéj alatt,
Üres már a gólyafészek
Tetejében a kéménynek…
Vándor népe ott halad.
Kedves Szülők, Gyerekek és Barátok!

öt percesek lesznek. Minden csütörtökön 16 órakor együtt kezdik a gyerekek
a zeneórát. A kisebbek a félóra leteltével a babacsoporthoz csatlakozhatnak,
és játszhatnak vagy mesét hallgathatnak.
Újdonság: Búcsúznunk Bicsérdi Kingától, aki az előző tanévben nagyon
kedvesen és sikeresen vezette a zenés
csoportokat. Ebben a tanévben (tanulmányi okokból) sajnos nem tudja vállalni a feladatot. Ezúton szeretném szívből megköszönni lelkiismeretes és magas színvonalú munkáját. A továbbiakban pedig minden jót kívánok az egész
közösség nevében. Mostantól Orgován
Boglárka fogja szeptember utolsó hetétől nagy szeretettel az érdeklődő gyermekeket várni. Budapesten született,
egy zenészcsalád sarjaként, és második éve végzi a Gráci Kunstuni-n a művészi és tanári bachelor tanulmányait

Miközben a vándormadarak melegebb
vidékekre repültek, és a természet lassan nyugovóra tér, a Magyar Katolikus
Közösség, valamint a Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja már
hagyományosan közös gyermekprogramjaira hívja és szeretettel várja az
érdeklődőket.
A babacsoportunk (kb. 0-3 éves gyermekek) idén már szeptember elején
megkezdte találkozóit, de csatlakozni
bármikor lehet. Minden csütörtökön 16
órától másfél órát mondókázunk, énekelünk és uzsonnázunk együtt.
Továbbra is szeretettel várjuk a zeneszerető gyereket is a TALENTUM zeneiskolával közös, sikeres és örömteli együttműködésnek köszönhetően. A
középső- és nagycsoportos óvodások zenés foglalkozása Kodály-módszer szerint harminc percig tart, a kisiskolások szolfézsórái pedig ugyancsak Kodály-módszer szerint negyven-

Mag.a Nagy Rékánál lehet (info@talentum.at, 0650/679-8100). A programról
részletes tájékoztatást kaphatnak a zeneiskola honlapján is: www.talentum.
at.

A babacsoport és a zenefoglalkozások
helyszíne a Salvator plébánia, Robert
Stolz Gasse 3.

zongorán és csembalón. Emellett gyerekekkel foglalkozik, évek óta minden
nyáron sakktáborban dolgozik óvónőként. Orgován Boglárkát már az elmúlt
iskolaévben megismerhették a gyerekek, Kinga segítőjeként ő is belekóstolt
a Zenebona foglalkozásokba. Előre is
megköszönjük, hogy átvehszi a foglalkozásokat!

Kérem, hogy váltócipőt hozzatok magatokkal!

Remélem, hogy idén is sokan ellátogatnak hozzánk, hogy együtt tölthessünk el egy-egy kellemes délutánt.

A zenés foglalkozások 2013. szeptember 26-án, csütörtökön, 16 órakor kezdődnek. Egy félév 15 foglalkozást foglal magába. Érdeklődni és jelentkezni

A babacsoporttal és családi rendezvényekkel kapcsolatban nálam (Mag.
Cresnar-Maurer Katalin) lehet érdeklődni telefonon (0650/884-9966) vagy
e-mailben (katalin.maurer@gmx.at).
Szeretettel üdvözöl,
Cresnar-Maurer Katalin
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HARMADSZORRA JÁRT GRÁCBAN A HABAKUK-BÁBSZÍNHÁZ
Mese a Csodaszarvasról
Harmadik alkalommal látogattak el
hozzánk a soproni Habakuk Bábszínház művészei, mely a nagy sikerre való
tekintettel immáron hagyománnyá növi
ki magát a lelkes gráci magyar gyermekközösség körében.

te össze ügyességét, ami sok humorral fűszerezve, a gyerekek bevonásával, interaktív módon nyújtott felhőtlen
szórakozást a lelkes apróságoknak és
szüleiknek. Az előadásban megjelent

az égig érő fa az aranyalmával, melyet
nyílvesszővel találtak el, találkoztak a

örömére lovagoltak és hidat is építettek
aktív közreműködésükkel, majd a történet végén, miután gazdag földre és
menyecskékre találtak, nagy össznépi

táncmulatsággal ünnepeltek.
Nem csoda hát, hogy a terem megtelt
önfeledt nevetéssel, kacagással. Hatal-

Idén ismét egy igényes és nagyon értékes előadást láthattunk. A feldolgozott témakör, valamint a történetet gazdagító szereplők, népi hagyományaink

turulmadárral, tőle tollat szereztek, fiókáját egy kis néző segítségével mentették meg. A gyerekek legnagyobb

elemei nagymértékben hozzájárulnak
ahhoz, hogy Ausztriában élő gyermekeink is megismerjék a magyarság mitikus alakjait.

mas boldogság volt látni a sok mosolygó, örömtől ragyogó gyermekarcot.
Ezért külön köszönetet mondunk a felejthetetlen élményt biztosító támogatóknak és szervezőknek: az Osztrák
Kancellári Hivatalnak, a Magyar Katolikus Közösség Pasztorális Tanácsának,
a Magyar Egyetemisták és Öregdiákok

Az előadás ősi mondakörünkre építve
mesélte el a csodaszarvas legendáját.
A történet szerint a két testvér, Hunor
és Magor három kalandos próbán mér-

Klubjának és a Magyar Gyermekklub
szervezőinek.
Reméljük, jövőre ismét találkozunk!
Kiss Beatrix
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20 ÉVES A MAGYAR KONZULÁTUS GRÁCBAN
Szeptember 18-án a stájer parlament
üléstermében az osztrák és magyar
politika jeles képviselői, volt és jelenlegi nagykövetek, konzulok, a stájer
gazdaság képviselői, közéleti szereplők, és persze sok meghívott jött össze
a gráci magyar tiszteletbeli konzulátus
megnyitásának 20. évfordulójáról megemlékezni, ünnepelni.
A megjelenteket a házigazda, a parlament elnöke Franz Majcen köszöntötte,
majd Rudi Roth mutatta be a konzulátust, és beszélt az elmúlt 20 évben végzett tevékenységükről. Megemlítette,
hogy több, mint 100 kulturális rendezvény, 40 kiállítás magyar művészekkel,
20 jótékonysági koncert, közel 40 magyar-stájer testvérváros, 10 gazdasági
fórum és magyar gazdasági nap a gráci vásár keretében, több ezer magyarstájer joint venture, az osztrák-magyar
kereskedelmi kamara megalapítása,
a Stipendium Hungaricum ösztöndíj
program létrehozása, — hogy csak a
legfontosabbakat említsük — jött létre.
Konzul úr kiemelte a konzulátus jelentős szerepét a magyar-stájer kulturális,
idegenforgalmi, gazdasági és politikai
kapcsolatok fejlődésében is.
Roth úr beszélt a Forum Hungaricum
működéséről is, melynek kapcsán meg-

említette, hogy a Rudi Roth Stipendiummal együtt a két évtized alatt öszszesen 200 ezer eurót adományozott
mintegy 200 magyar és kelet-európai
diáknak.

Foto © steiermark.at/Jammernegg
Az előadásokat a parlament lovagi termében magyar fogadás zárta.
Csicsely Tamás

A beszámolót Dr. Reinhold Lopatka és
Pröhle Gergely államtitkár urak előadása követte a magyar-osztrák kapcsolatokról, közös történelemről és jövőről.

A GRÁCI MAGYAR CSERKÉSZEK HÍREI
ÁPRILIS 26-ÁN KEZDŐDÖTT...
Akkor volt az első őrsi Óránk. Kíváncsian, némi izgalommal vártuk testvéreimmel az első találkozásunkat őrsvezetőnkkel, Schlégl Lászlóval.
A suli után máris indultunk az első péntekenként tartott őrsi óránkra, mert nem
terveztük meg oda az utat elég jól. Eltévedtünk, aztán bementünk egy üzletbe, hogy útbaigazítást kérjünk. Odaértünkkor megismerkedtünk egy új magyar gyerekkel (Kristof). Az első órán
egy szerepjátékot tanultunk, ami mindannyiunknak nagyon tetszett. Lacit nagyon megkedveltük, és egy jó őrssé
váltunk.
Csapatunkat később aztán meghívták a Linzi cserkésztáborba, ott sok új
embert ismertünk meg, de az idő nem
kedvezett nekünk.

LINZI TÁBOR.
2013.MÁJUS 31-JÚNIUS 2
Linzbe busszal mentünk, így szerencsénkre egyszer sem kellett átszállnunk. Amikor odaérkeztünk egy cserkész autóval elvitt minket a táborba.
Sajnos velünk együtt érkezett az eső
is, mely egész ottlétünk alatt elkísért
minket.
Otthon úgy képzeltük el a tábort, hogy
sátrakban fogunk aludni. De szüleink azt mondták, hogy tudomásuk
szerint egy házban fogunk megszállni. Ezért úgy is pakoltunk. De amikor
megérkeztünk azt mondták, hogy sátorban fogunk aludni. Az elején még
nem zavart, de a napok során néha
zavart, hogy nem megfelelő ruhát hoztunk magunkkal. A táborban 35 gyerek
(4 őrs) volt, nagyrészük 10 évnél fiatalabb. Szerencsére az egyik őrsben ko-

runkbeliek voltak. Sok magyarral ismerkedtünk meg és jó elfoglaltságokat
találtak ki az őrsvezetők, de az esős
idő néha nagyon zavart, mert ruháink nagyon
nehezen száradtak és zoknink másodpercek alatt vizes lett. A kaja napról
napra jobb lett, és az étkezés után minden őrsnek volt dolga. Valaki mosott,
mások takarítottak és valaki tüzelő fát
hozott.
Ha megkérdeznének, milyen volt, azt
mondanám, hogy nagyon jó, de nem
tudnám elmondani, mi volt jó. Néha volt
jó program, de este hideg volt. Sokszor
nagyon fáradtak voltunk, és sorolhatnám, de egy nagy élmény volt és néha
még mulattunk is rajta.
És szerintem ez a lényeg.
Kiss Barnabás cs.j.
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A GRÁCI MAGYAROK MÁRIACELLI ZARÁNDOKLATA

30. alkalommal zarándokoltak gyalog Máriacellbe
a gráci magyarok.
1979 júniusában a szabad
magyarság
Máriacellben
Mindszenty József hercegprímás úr sírjánál találkozott,
hogy fejet hajtson az elhunyt
főpap hamvai fölött és Boldogasszony Anyánk közbenjárását kérje hazánk szabadulásáért . Ez alkalommal
hívott minket a cserkésztiszt,
orvos Dr. Vadon Pál (Palkó
bá) az első gyalogos zarándoklatunkra. Ő ezzel az úttal akarta egy súlyosan sebesült gyermek váratlan felgyógyulásakor tett ígéretét
is beváltani.

1985-ben nagy veszteség
érte a gráci magyarokat.
Palkó bá autószerencsétlenség áldozata lett. A csapatparancsnok cserkészei nevében megígérte, hogy az
elhunyt kezéből kiesett vándorbotot felveszik, és évente megrendezik a Mindszenty-Vadon gyalogos Emklékzarándoklatot, Grácból Máriacellbe. Ezt a feladatot a
cserkészcsapat megszűnése után a Magyar Katolikus
Közösség
vállalta magára. Úgy tudjuk, hogy rajtunk

kívül az ausztriai magyar közösségek közül csak az alsóőriek
zarándokoltak gyalog
Máriacellbe.
Mentek
velünk idősek, fiatalok,
itteni és otthoni barátaink. Egyesek csak néhányszor, mások 1520-25-30 alkalommal
zarándokoltak velünk.
A fiatal generáció,
Dr. Schubert–Vadon Éva orvos,
Csicsely Tamás okl.mérnök,
Prof. Tarcsay Csaba ny. tanár a 25. zarándoklaton
vette át Ugri Mihály
kezéből a vezetést.
Idén, mint már többször, a reggeli szentmise után Palkó bá
sírjától
indultunk.
Ott megemlékeztünk
tíz elhunyt zarándoktársunkról és P. Kühár
Ede atyáról. Velünk vittük a máriacelli kegyszobor kicsinyített mását.
P. Karl szuperior 1996-ban
megérintette vele a Kegyszobrot, ezt viaszpecséttel
és aláírásával igazolta. Útközben nemzeti
színű szalaggal díszítettük a Rába forrását.
Dr. Fodor János, volt
lelkészünk vezetésével elmélkedtünk a Miatyánkról, miközben az
alpesi legelőkön, fenyvesek között róttuk az
utat célunk, Máriacell
felé. Ő szombaton a reggeli szentmise után hazament
Devecserbe. Az elmélkedéseket ezután Tarcsay Csaba és Tünde tartotta. A két
napsütötte nap után eső és
köd nehezítette meg
a Hohe Veitsch 1836
méter magasan álló
menedékházához vezető, fárasztó, meredek utat. A máskor
napsütötte hegycsúcsokat vasárnap is köd
takarta el szemünk
elől. Csak délután állt

el az eső.
Amikor a bazilika előtt kis
Máriaszobrunkkal - a 12éves Csicsely Margit kezében - bevonulásra vártunk,
mintha egy-egy napsugár áttörte volna a sűrű fellegeket.
P. Karl Schauer, Mag. Molnár
Ottó prelátus és Mag. Holló István vezették fáradt, de
lelkesen éneklő csoportunkat a Szűzanya kegyoltárához. Ott P. Karl köszöntött
minket, és méltatta harminc
zarándoklatunkat.
Beregszászi Olga éneke után az

Angyaloknak királynéja dallamára vonultunk a Szt. Mihály kápolnába.
P. Pálmai Godofréd üdvözlő
szavai után Ottó atya mutatta be a szentmisét, és István atya prédikált. Mi Istennek és a Szűzanyának hálát
adtunk a zarándoklatok alatt
kapott kegyelmekért. Az áldás és köszönőszavak után
a jövő évi viszontlátás reményében Boldogasszony
Anyánkat énekelve búcsúztunk a dunamenti népek égi
Anyjától - Magna Domina
Hungarorum – védőasszonyunktól.
(zarándok)

MIÉRT IS JÓ
VELETEK
ZARÁNDOKOLNI?
Mert ez a 3-4 nap egészen más, mint a „normális”, rohanó életem,
van időm arra, hogy kicsit a lelkemben merjek kutakodni. Az idei
témák közül János atya
azon kérdése foglalkoztatott a legtöbbet, hogy
„Miért is szeret engem
a Jóisten? Mi szeretnivalót talál rajtam? Hogyan tudok én bármit is
tenni annak érdekében,
hogy szerethetőbb legyek?” És ahogy egyre
több kilométer volt a lábamban, annál inkább
éreztem/tudtam, hogy
tényleg szeret engem a
Jóisten!!! Az egész világ
körülöttünk ezt sugározta, és amikor a Szűzanyához értünk, együtt
örültünk...
Zsuzsa
Kedves Misi bácsi! Írnék pár sort a zarándoklatról, számomra ez
a zarándoklat lelki erőt
jelent nekem a mindennapi életemben. Örülök, hogy tagja lehetek
ennek a csodálatos közösségnek. Még igazán
el sem múlt, de én már
alig várom, hogy jövőre ismét veletek tölthessem el azt a csodálatos
négy napot, amit igazából a Szűzanyának
szentelek. Búcsúznék
tőletek, jó egészséget
kívánok
Iboly
Ezúton mondanak köszönetet a sapkák és jelvények ajándékozóinak
a Zarándokok
Isten fizesse meg.
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GONDOLATTÖREDÉKEK A 30. MÁRIACELLI ZARÁNDOKLATHOZ
....avagy
egyetlen kaland többet ér, mint ezer
egyforma nap, amit jólétben töltök.
Igen, ebben az évben volt a 30. Mindszenty-Vadon emlékzarándoklat. Voltak köztünk olyanok, akik harmincszor
vagy közel harmincszor tették meg
az utat, és voltak olyanok is, mint én,
akik csak pár éve csatlakoztak a zarándokcsapathoz. Szinte megmagyarázhatatlan, hogy miért is vállalják a
szervezők és a vezetők az út megszervezésével járó feladatokat és előkészítéseket évről évre, mint ahogyan
az is megmagyarázhatatlan, hogy mi,
zarándokok miért vesszük magunkra
az út testi-leki kihívásait. A választ mindenki csak magának tudja megadni, de
azt gondolom, hogy mindnyájunkban
ott van egy „hívás”, a tűz, a lelkesedés
és még valami, amit Müller Péter így
fogalmaz meg: “Ha valamit szeretettel teszünk, észre sem vesszük, milyen teljesítményre vagyunk képesek.
A szeretet mérhetetlenül sok energiát
ad. Fáradhatatlanná teszi az embert,
feltölti erővel.”
Így indulunk hát el, és tesszük a lépéseket, egyiket a másik után. Az első
napon, mint Damoklész kardja lebeg
felettünk a kérdés, hogy vajon fogjuk-e
bírni. Aztán ahogyan az út fogy, sok
más mellett ez a kérdés is elveszti a
jelentőségét.
Nem várt erőre teszünk szert nemcsak
a friss levegőből, a természetből, a
panorámából és a mozgás öröméből,
hanem egymástól is: Hogy vagy? Mi
történt veled ezalatt az egy év alatt,
amíg nem láttuk egymást? Mesélj magadról! Sokszor mély és/vagy vidám
beszélgetések alakulnak ki. Érezzük,
vannak az életünkben olyan események, amelyekről – miközben javában
zajlanak még – tudjuk, hogy sohasem
felejtjük el. Ilyen egy-egy jó beszélgetés is, mialatt a kavicsok gördülnek a
talpunk alatt.
Bár minden egyes zarándokút más és
más, ez a 30. azért mégis különleges
volt. A mitterdorfi szálláshelyünkön
Misi bácsi elmesélte a Mindszenty-zarándoklat születését, az első út történetét, megmutatta az első zarándokfüzetet is, Tamás pedig az akkori fotókból összeállított filmet vetített a közös
„hálószobánkban”. Emlékek, vicces
történetek, sok nevetés...

A 3. nap az idén egy csere-nap lett. Páran elbúcsúztak, mások viszont csatlakoztak a zarándoklathoz. Az elköszönők vitték a jó időt, az újonnan érkezők,
akik még fizikai erejük teljében voltak,
hozták az esőt.

a harangok, és egy kis ünnepség keretében üdvözölt minket P. Karl Schauer a kegyoltárnál. A szentmise után a
vendéglőben aztán már csak jól éreztük magunkat

Esőben, hidegben és ködben zarándokolni egészen más, mint napsütésben. Mert az ember csendesebb lesz,
jobban befelé fordul, a lelke és a szíve
felé. Hangosan hullanak az esőcseppek, csattognak a bakancsok a vizes
aszfalton, kopognak a vándorbotok, de
belül egyre nagyobb a csend és olyan
kérdésre sikerülhet választ találni, amit
egy elmélkedés alkalmával János atya
tett fel: Mi az életed mottója?

Idén harmadjára vettem részt a gráci
magyar Mindszenty-Vadon zarándoklaton. Valójában minden évben más
volt a célja a résztvételemnek, így
tulajdonképpen mindig máshogyan
is éltem meg ezt a 4 napot. A munkaváltásomból kifolyólag idén csak
péntek estétől tudtunk a társasághoz csatlakozni, mégsem éreztem,
hogy valamiről lemaradtunk volna.

Nekem elég volt arra választ adni, hogy
mi a mai nap mottója... azért ez sem lebecsülendő!

A találkozás a már jól ismert és öszszeérett csapattal hatalmas élményt
jelentett, küszködtem is a könnyeimmel! Körülbelül 30 különbözö és különleges ember, ugyanakkor egyre
több generáció vesz részt egy közös
cél érdekében, esőben-fagyban-szélben-hóban, bármilyen időben elérni
Máriacellt. Nem akárhogyan, gyalog!
Az a legfontosabb, hogy a megtett úton
egyben egy belső utazást is tegyünk,
szálljunk önmagunkba; figyeljük a gondolatainkat és a társainkat.

„A változások csak akkor következnek be, amikor valami olyat teszünk,
ami abszolút nem illik bele az általunk
megszokott világba.” – mondta P. Coelho. Mi zarándokok ezt tettük 4 napon
keresztül. Hogy ez milyen változásokat
fog hozni az életünkben, azt talán csak
sejtjük, de az bizonyos, hogy egy nagy
és szép élménnyel lettünk gazdagabbak!
Köszönet a szervezőknek, a vezetőnek,
a kisérőautók sofőrjeinek, a szponzoroknak és minden zarándoknak! Jövő
augusztusban ugye újra nekivágung?!
Emília
Több mint húsz alkalommal vettem
részt a zarándoklaton. Sok mindent
megéltem, de az idei élményem mindent túlszárnyal. Mitterdorfban a reggeli misén a sötét templomban a római katakombákban éreztem magam.
A gyertyák pislogása és János atya
homloklámpája misztikus fénnyel világította át úrfelmutatáskor az ostyát.
Máriacellben hálát adtam, hogy idén is
részt tudtam venni a zarándoklaton.
Ingrid
Aki a máriacelli zarándoklaton egyszer részt vett, általában többször is
nekivág a hosszú, megerőltető, hegyeken völgyeken át vezető útnak. Az idei
zarándokúton is a kedves, már összeszokott baráti társaság négy nap után
fáradtan, vizesen, de boldogan érkezett meg a célba, a Máriacelli Bazilikába. Ott érkezésünkkor megszólaltak

Csaba

A Hohe Veitsch magas hegycsúcsa
alatt -1836 m - fekvő menedékház idén
egyik állomásunk közé „keveredett”.
Számomra ez volt a legnagyobb kihívás, nem gondoltam volna, hogy 37
perc alatt „felfutunk” rá a barátommal,
fent küszködtem is a légszomjammal
és a kimerültségemmel, de felértünk!
Soha nem gondoltam, hogy idősebb
emberek is feljönnek utánunk (soha ne
mondd, hogy soha), mégis jó néhány
70-es éveiben járó zarándok felkűzdötte magát a hegyre. Rendkívül megható
volt, hogy ezek az emberek ilyen erős
akaraterővel és lélekjelenléttel rendelkeznek! Ez olyan példaértékű cselekedet volt számomra, ami nap mint nap
eszembe jut, és megerősít mindenféle
döntésemben és tevékenységemben.
Nagyon örülök, hogy mindezt átélhettem, és hogy a sok kihívás ellenére sikeresen és egészségesen megérkeztünk
Máriacellbe. Nagyon sokat jelentett nekem ez a hosszú út, az emberek, a természet, az akadályok és a cél elérése.
Mindenkinek meleg szívvel ajánlom!
Tímea
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AZ ENGESZTELŐ SZERETET LELKI LÉPÉSEI
„Lassan 20 éve vagy talán már éppen
20 éve járom a mariazell-i zarándokok
útjait forróságban, esőben és ha kell,
fagyban. Annyi személyes történet fűz
a zarándoklathoz, hogy azt már elvenni tőlem nem lehet, megyek ha tudok és megyek akkor is, ha fáj, mert
ez a pár nap maga az élet. Felkelünk,
küzdünk és megpihenünk, lassan haladunk mindent beteljesítő célunk
felé. A zarándokutat nem izmainkkal,
hanem lelkünkkel járjuk. Ha az izom
már nem bírja, a lélek tovább visz. Az
élet sem egyszerűbb ennél, se könnyebb. 20 év alatt viszont a zarándokúton nem csupán barátokra, hanem szinte már rokonokra találtam, akikkel
évente egyszer találkozni kissé olyan
már, mint egy nagy családi összejövet-

el. Az ember érzi, itt is otthon van. Jó
az Isten, jót ad, nekünk zarándokoknak
megadja az igazi földi gazdagságot, a
barátokat és a szeretetet, miközben
visszavezet a teremtés alapjaihoz, a
makulátlanul tiszta természethez”.
Beregszászi Olga

“Késő kamaszkorban hoztak el a szüleim először Grácba 1996 körül, és még
sokáig nem tudtam az út keresztény lelkiségét tudatosan átélni, nem értettem
a történelmi-politikai összefüggéseket,
keveset tudtam Mindszenty bíborosról és még kevesebbet Vadon Pálról,
de az alpesi természet az első perctől
kezdve elvarázsolt és örökre fogjul
ejtett. Így kezdtem el sajátos utamat

Mariazell felé. Ez az út, a varázslatos stájer alpesi legelelők és hegyek
útja, engem Hamburgig juttatott. Nemsokkal később életemből 6 évet annak
a kultúrának szenteltem, amit a mariazelli zarándoklat velem a hegyi legelők
és fogadók világában megismertetett, megszerettetett. Bár messze
kerültem, minden évben visszatértem
a forráshoz, ahonnan új életkorszakom kezdetét vette és spirituálisan táplálkozott. Idén voltam 15-ödszörre a
zarándoklaton, felnőtt, családalapítás
előtt álló 35 éves férfiként. Mi változott? Minden megváltozott, csak egy
maradt örök és változatlan, ahol minden elkezdődött, a hegyek. A hegyeim,
amelyek mindig viszszavárnak.”
Bencsik Dávid

ÖRÖMZENE GRÁCBAN
2013. szeptember 8-án a zalaszentgyörgyi Örömzene Kórus a gráci Magyar Katolikus Közösség, Molnár Ottó
plébános úr és Ugri Mihály a Pasztorális Tanács elnöke meghívására búcsúi szentmisén szerepelt a gráci kálváriatemplomban. Nagy öröm volt számunkra, hogy e szép ünnepet osztrák
és magyar testvéreinkkel együtt ülhettük meg, s a közösség jóvoltából egy
csodálatos napot tölthettünk a patinás
városban.
Kora hajnalban 50-en indultunk útnak,
kórustagok, testvéreik, szüleik, nagyszüleik. Grácba érve nagyszerű fogadtatásban részesültünk. A plébánián külön termet biztosítottak számunkra, ahol
zavartalanul készülődtünk a szentmisére. A kórus a templomban a karzaton,
az orgona mellett foglalt helyet. Kodály
Zoltán egy motettájával, Liszt Ferenc
Krisztusoratóriumának egy orgonakíséretes tételével, s egy hangszerekkel
kísért Ave Mariával mutatkoztunk be.
Vendéglátóink odafigyelő gondoskodásának köszönhetően több miserész magyarul szólalt meg, a szentleckét egy fiatal kórustag olvasta szintén magyarul. A vendégpüspök, Németh László
személyében is vajdasági magyar plébánost hallgathattunk. Felemelő érzés
volt 200 km-re otthonunktól, a német
nyelvű misén magyar szót hallani! Ez
a nap Magyarországon a Magyar Dal
napja, több helyszínen magyar szerzők
dalait énekelték, mint mi is.

Rögtön a mise után bemutatták a magyar küldöttségnek a sziklához ragasztott, egyedülálló barokk templomot,
melynek oltárfala az olajfák hegyét
szimbolizálja. A sziklából fakadó víz keresztelőkútként is szolgál! Leereszkedtünk a hegy gyomrába, a II. világháborús bunkerbe, majd felkapaszkodtunk a
hegytetőn felállított 3 kereszthez. Innen
csodálatos kilátás nyílt a Mura partra.
Később a kórus szabadtéri koncertet
adott az egybegyűlt hívőközösségnek.
Az Örömóda ünnepélyes hangjai után
latin nyelvű kórusművek, zalai népdalcsokor, Bárdos népdalfeldolgozásai és
Taisei gitáros dalok csendültek fel osztatlan sikert aratva.
A szereplés után jólesett a finom ebéd,
melyre szeretettel hívtak meg bennünket a katolikus közösség tagjai. Ismerkedéssel, beszélgetéssel gyorsan elszaladt az idő, kora délután búcsúztunk
el a Kálváriatemplom közösségétől, s
Molnár Ottó atyától.
Hálásak vagyunk Sahov Marianna tolmácsnőnek, akinek igényes idegenvezetésével indultunk a gráci városnézésre. A Dómban az esti orgonakoncert előkészületeibe csöppentünk, majd fáradhatatlanul róttuk a grádicsokat a híres
„kettős lépcsőn”. Megmásztuk a 474 m
magas Schlossberget, gyönyörködtünk
az óratoronyban, a reneszánsz harangtoronyban, s „felavattuk” énekünkkel a
szabadtéri színpadot. A tetőről feltárult
előttünk Stájerország fővárosának cso-

dálatos panorámája. Leereszkedve a
260! lépcsőn kedves ismerőseink vártak ránk. Ugri Mihály úr és kedves felesége Ingrid, akik átvették a csapat kalauzolását. Grácot 2003-ban választották Európa kulturális fővárosává. Ekkor
épült a kagyló formájú étterem a Muraszigeten - a gyerekek élvezettel játszottak a pókháló-játszótéren, - s a futurisztikus jelképpé vált Kunsthaus, a Művészetek Háza. Kipróbáltuk az akusztikát
a világörökség részeként számon tartott ferences templomban, s a belvárosi
plébánia templomában. A világháború
pusztítása után a templomokat Grácban szépen újjá építették, nyitva vannak, látogathatók!! Jártunk a Stájer Tartományi Parlament reneszánsz udvarán, amit sokan Grác legszebb épületének tartanak.
A szép délután a gyerekek - vendéglátóinknak köszönhetően - egy nagy
adag lapátos fagylalttal zárták. Ausztria
2. legnagyobb városa a napsütötte dél
mediterrán hangulatával fogadott minket. A Mura 2 partján elterülő romantikus utcán, terek, a hatalmas zöldterületek még számtalan látnivalót kínálnak.
Reméljük, visszatérhetünk még, talán
egy piros betűs magyar ünnepen. Addig is raktározzuk élményeinket, s szeretettel várjuk a gráci katolikus és magyar közösséget hazánkba, a dimbesdombos Zalába!
Standi Gyuláné Marianna
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DR. SOLYMÁR MÓNIKA EVANGÉLIKUS LELKÉSZ ELBÚCSÚZOTT
Dr Solymár Mónika evangélikus
lelkész elbúcsúzott az
Ausztriai Magyar Evangélikus
Gyülekezetben végzett lelkészi
szolgálattól, és bemutatta
utódját

véleményével formált engem…
Részese lehettem, részese vagyok
egy kis közösségnek, akik figyelnek
egymásra, ’szolgálják’ egymást és ezzel magunkat. (Kiss Viktor)

het hallgatni, amikor prédikál és akivel
nevetve-komolyan lehet diskurálni. (
Nagy örömünkre, lelkes támogatója és
segítője a Gráci cserkészcsapat megalakulásának.)
Velünk tartott Solymár Gábor evangélikus lelkész, akit már volt szerencsénk
megismerni, amikor egyszer Mónika
helyett tartott nekünk istentiszteletet.
Aki a vallás történetéről szerethetően,
érdekesen tud mesélni. És aki, amikor
más beszél, mesél, nagy figyelemmel
hallgatja. Mónika édesanyja is velünk
ünnepelte és örökítette meg fényképezőgépével a változást felnőtt gyermekük életében.

Igehirdetés:János evangéliuma 9,35-41
Meghallotta Jézus, hogy kiközösítették
a vak meggyógyítottat, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle: „Hiszel
te az Emberfiában?” Ő így válaszolt:”Ki
az, Uram, hogy higgyek benne?” Jézus
így felelt neki: „Látod őt, és aki veled
beszél, ő az.” Erre az ember így szólt:
„Hiszek Uram.” És leborulva imádta őt.

És természetesen ott voltunk mi… A
régiek és az újak. Akik Mónika elmondása szerint, kezdetben négyesben
kezdték a protestáns hitélet újraélesztését Grácban, és az újabbak, akiknek
már volt hova csatlakozniunk. Az elmúlt 9 év alatt hagyományok születtek
és megerősödött a közösség. Nem volt
itt mindenki, de gondolatban láttuk magunk körül azokat, akik hosszabb rövidebb ideig velünk voltak.

Négy lelkésszel egy asztalnál…
Mind testvérek vagyunk…

Búcsú? Azt hiszem nem ez a megfelelő szó rá… szétválás, útelágazás, változás… Nehéz szavakat találni…

Dr. Solymár Mónika a bécsi
egyetem felkérését elfogadva …
Akihez csatlakoztam, csatlakoztunk
családommal, a mi új életünk kezdetén, Grácban…
Aki emberként is köztünk, velünk volt,
meghallgatott minket, beszélgettünk,
beszéltettük…
Akinél felnőttként (bár ez még nem
tisztázott, mert feleségem szerint én
vagyok az ötödik gyerek a családban)
konfirmáltam… Leírva ez csak egy
azaz 1 szó… de nekem nem az volt…
A felkészülés során beszélgettünk,
megbeszéltünk vallással és a mindennapokkal kapcsolatos dolgokat. Vitatkoztunk, nehéz gondokkal terhelt időszakban meghallgatott, tanácsaival,

Ez a nap, amelyen Dr Solymár Mónika evangelikus lelkész utoljára tartott
istentiszteletet Grácban, Mag. Molnár
Ottó szavait idézve a születést és elmúlást idézte meg számunkra. A kezdetet és a véget.
Egy fejezet lezárul mindannyiunk
életében és egy új kezdődik.
Az agapén és az istentiszteleten köztünk volt Fónyad Pál is, ami ugye természetes, hiszen ő a jövő közösségünk
életében. És a múltunk is ’39 óta… (ez
a közösség titka marad, hogy mit is jelent ez az utalás… ami
az este során sok mosolyra adott okot)
Jelenlétével
megtisztelt bennünket a katolikus közösség lelki vezetője, Mag. Molnár Ottó,
aki mindvégig - Mónikával együtt - rendületlenül dolgozott az ökumenikus istentiszteletek
hagyományának öregbítésén. Nélküle nem lett
volna teljes a búcsúzók
köre. Akit elmélyülten le-

Amikor megtudtuk, hogy Mónika választás elé került a hivatásában, a kezdeti szomorúságot hamarosan felváltotta az öröm. Örültünk, hogy egy új
lehetőség vár rá. Sok áldást kívánunk
neki mindannyian, és szeretettel várjuk
az új tiszteletest, megnyitva ezzel egy
új fejezetet a gyülekezet életében.
Azt gondolom, én nem búcsúzom. Féltő szeretettel engedjük új útjára, és azt
gondolom, hogy ugyanezek a gondolatok vezetik útján, és időnként vissza
hozzánk a későbbiekben.

Fessel Brigitta
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A BUDAPESTI VAKOK ISKOLÁJÁNAK KÖSZÖNETE
Az immár 10 éves múltra visszatekintő
táborunk, - melyet a látók közt integrálva
tanuló vak gyerekeknek tervezünk, idén
is nagyon jól sikerült.

de
vetélkedőkkel,
daltanulással,
táncházzal, Ki mit tud-dal tarkított
programban senki nem unatkozott.
Ezúton
szeretnénk
megköszönni
adományaikat, aminek segítségével
bővíteni tudtuk a programkínálatot,
színesebbé tettük az együtt töltött
hetet.

A Dunakanyarban, festői környezetben
foglaltunk szállást 26 vak gyereknek,
fiatalnak és néhány látó kortárs
segítőnek.
kor egészségügyi, mentálhigiéniás
kérdéseiről beszélgethettek bizalmasan kis csoportokban. Vendégünk volt
egy fodrász és egy sminktanácsadó is
- a lányok nagy örömére.

A legtöbb diáknak egész évben ez az
egy hét adatik, hogy sortársi, baráti
közösségben élményekhez jusson,
akadálymentes környezetben nyaraljon, kikapcsolódjon és feltöltődjön.

Egy látássérült kollegánk vakvezető
Néhány éve egy-egy téma köré
szervezzük az együtt töltött hetet, idén
az egészséges életmód volt a központi
téma.
Ennek
jegyében
igyekeztünk
egészségesebb étrendet összeállítani,
szponzori segítséggel minden napon
került friss saláta az asztalra.
A napot reggeli tornával, futással
indítottuk, és a nap folyamán vakon
is végezhető sportokat „űzhettek” a

Mindannyiunknak felejthetetlen ez a
nyári hét.

kutyájával érkezett vendégségbe,
órákon keresztül mesélt és válaszolt
a gyerekek vakvezető kutyákkal
kapcsolatos kérdéseire.
Egész
napos
kirándulásunk
a
szúnyogjárta erdőben szintén nagyon
hangulatosra sikerült.

táborlakók (evezés, vak ping-pong,
tandemezés, jóga, kempó).
Idén sem maradt el a mindig népszerű
kézműveskedés: felnőtt segítséggel
és
irányítással
szőni,
gyertyát
csavarni, gyöngyből ékszert készíteni,
nemezelni, varrni nyílt alkalmuk tanítványainknak.

Az esztergomi Duna múzeumban tett
látogatásunk igazán „akadálymentes”
volt, hiszen a múzeum egyes termei
interaktívak, ill. a tematikánkba illeszkedő, kóstolóval egybekötött előadást
is hallhattunk a gyógynövényekről.

Sajnos a táborba jelentkezők közül
sok családnak a bekerülési költség
töredékét jelentő önrész kifizetése is
komoly gondot jelent.
Idén — az önök adományainak is
köszönhetően ki tudtuk bővíteni a
támogatottak körét: 15 diák féláron,
ketten pedig teljesen ingyen vehettek
részt a táborban.
A Vakok Iskolája tanárai, a tábor
szervezői hálás köszönetüket fejezik ki
a nagylelkű adományozóknak!

Az idei strandolás az esős idő miatt
nagy
szívfájdalmunkra
elmaradt,

Egyik délután forgószínpadszerűen előadást hallhattak a felnőtt látássérültek
rehabilitációs lehetőségeiről, egy orvos
vendégünkkel a kamasz és ifjú felnőtt-
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APRÓHIRDETÉSEK

GÓLYAHÍREK
:Megszületett Mellár Márta és Berat Gashi gyermeke: Illyrian. A szülőknek ez úton kívánunk
sok boldogságot a kisbabához.

GRATULÁLUNK
Mag.pharm. Dr. Berger Heinrichnek és Mag.pharm. Getzinger Verenának, augusztus 16-án
Ansfeldben megtartott esküvőjük alkalmából.
Mattiassich Gézának, aki a nyár folyamán ünnepelte 70. születésnapját.

AZ ÖRÖK HAZÁBA KÖLTÖZTEK
Kiss Mihály felesége, Ildikó, hosszantartó, súlyos betegség után július 25-én elhunyt.
Gyászolják: édesanyja, férje, két gyermeke, és rokonai.
Gjecaj Angelus szeptember 10-én, 87 éves korában rövid, fájdalmas betegség következtében fejezte
be földi pályafutását. Gyászolják: felesége, gyermekei családjaikkal, unokái, dédunokái és barátai.

Hiteles fordítások készítése!
Ronacher-Nyitrai Gabi
Tel.: 0316/913-084,
Mobil: 0699/19-11-00-52,
e-mail:
gabi.ronacher@chello.at
Nyugdíjas, szakápoló/ápoló-gondozó végzettséggel,
szakképzett
pedikűrös
munkát vállalna magyarul beszélő családoknál.
fajtaek@gmail.com
címre várja az ajánlatokat.

INNEN — ONNAN
Dr. Egon Kapellari a Graz-Seckaui egyházmegye püspöke szeptember 1-i hatállyal Mag.
Holló István Trofaiach-i káplánt kinevezte a Pfarrverband - Deutschlandsberg (Deutschlandsberg, Osterwitz, St. Jakob in Freiland, St. Oswald in Freiland) - plébánosának.
A MISSIO TOURS Utazási Iroda zarándokvonatot indított szeptember 28-29-én Budapestről Máriacellbe Nagy Lajos király máriacelli zarándoklatának 650 éves jubileuma alkalmából. A zarándoklat lelki vezetője Dr. Veres András szombathelyi megyéspüspök volt.
Júliusban tartották meg Grácban az Európai Kórustalálkozót (European Choir Games),
amelyen Magyarországból a Budapest Academic Choral Society, a Dohnányi Orchestra
Budafok, a Lautitia Gyermekkar, és a Lautitia Ifjúsági Vegyeskar vett részt. Több aranyérem birtokával tértek haza.
Előkerült Petőfi Sándor elveszett, az Esthajnal – ciklust tarartalmazó füzete. A Kultúr-Kör c. népszerű irodalmi folyóiratban ad erről hírt Dr. Vasváry Kálmán professzor. Budapest VI. kerületében egy
reformkorban épült lakóház lebontása során bukkantak a kis bőrkötésű füzetre.

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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