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A TARTALOMBÓL

„Az ember csak a szívével „látja“ a
jót. Az élet lényege szemmel nem
látható“.
Antoine de Saint-Exupery
Bővebben a 2. oldalon.

Az őszi nap simogató melegét
a „Rote Wand”-hoz vezető túránk alkalmával próbáltuk magunkban elraktározni.
Bővebben a 4. oldalon.

A Deutschlandsberg-i 1999. január 24-i buszbaleset 15. évfordulójára emlékeztünk.
Bővebben a 11-13. oldalakon.

ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET
Az Ausztriai
M a g y a r
Evangélikus
Gyülekezet
és a Magyar
Katolikus
Közösség
idén is bek a p c s o lódott, mint
már
1991
óta minden
évben,
a
keresztény
egyházak
világszerte
elterjedt
ökumenikus
ima-hetébe,
hogy imában és énekben
egybeforrva enyhítsék a
megosztottság botrányát,
mely ellene mond Krisztus
akaratának,
hogy
övéi
„mind egyek legyenek”
(Jn.17,21).
Az istentiszteletre a soros
katolikus közösség, mint
házigazda, a Kálvária templomba hívta a Grácban és
környékén élő magyarokat.
A két magyar lelkész, Mag.
D. Fónyad Pál és Mag. Molnár Ottó vezették a liturgiát,
amelyet a kanadai istenhívők állítottak össze. Orgona és cselló hangja, és a
közös ének készítette elő a

Csonka Vincze/
cselló) vezetett át
a közös, ökumenikus Apostoli hitvallásra és a Mi
Atyánkra. A közben
elhangzó
ének a jó hír továbbadására hívott. Az egységre elkötelező ima
arra utalt, hogy
„Krisztus
nincs
©Fessel Brigitte
részekre osztva,
együtt keressük
résztvevők szívét az imára,
az egyetértés útját”. A gyüamelyet Kanada benszülötlekezet énekére, Áldásodteinek ősi szokása szerint
dal megyünk..., az áldás
az égtájak felé való fordués a magyar Himnusz után
lás kísért. Ez az imaforma
Zavaczky Róbert improvimindenkit meglepett. A dizált az orgonán.
csérő éneket követő bűnvalló imára felváltva éne- Istentisztelet
után
a
kelte a scola és a gyüle- plébánia nagytermében a
kezet Szadeczky-Kardoss szeretetvendégség gazdaGéza vezetésével a Ky- gon terített asztala várta az
rie eleison-t. A Szentírás- egybegyűlteket. A kellemes
ból vett olvasmányok előtt a beszélgetés,
ismerkedés
Szentlélek Úristenhez szállt barátságos hangulata a
az ének. Felolvasók vol- Krisztusban való egységre
tak Maurer Ildikó katolikus, törekvés jele volt. Köszönet
Kiss Viktor és fia, Kiss Bar- mindenkinek, aki valamilyen
nabás evangélikus részről. formában hozzájárult az
Igét hirdetett Mag. Fónyad istentisztelet és az est megPál ev. lelkész. Az orgo- rendezéséhez.
nával kísért cselló hang
(Zvaczky
Róbert/orgona,

TÁJÉKOZTATÓ
A 2014. ÉVI
ORSZÁGGYŰLÉSI
VÁLASZTÁSOKRÓL.
A bécsi magyar nagykövetség
jóvoltából teljeskörü részletes
információval szolgálunk
Bővebben a 14-15 oldalakon.
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©FesselBrigitte
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BESZÉLGETÉS: „EGY FÉSZEK ÜZENETE”

Akár szóban vagy tettben,
viselkedésben
vagy kifejezéseinkben,
hogy az erdő szélén
vagy éppen egy templom padjában, mi mindig kommunikálunk.
Így történt ez az elmúlt
év karácsonyi szentmiséjén is, jobbra a második sorban, ahol tanúi
lehettünk — amennyiben ezt a szívünkön
keresztül
„néztük“—
Saint-Exupéry
Kis
Herceg(nőj)ének és az őt
végtelen türelmes szülői
szeretettel
szelidítő
„Rókának“ a viselkedésének, összesimulásuknak.
Őszintén
bevallom,
hogy az egész szentmise alatt ennek a csodálatos
jelenségnek
a hatása alatt voltam,
amiért ma is hálás vagyok, hogy átélhettem.
Mert megértettem, hogy
az élet LÉNYEge a szemek részére tényleg
nem látható. Mert a jót
csak a szívünkkel tudjuk felfogni, „meglátni“.
S erről a „jó“-ról szeretnék a következő sorokban beszámolni.

„Nomen est omen”. Gyönyörű, koratavaszi napsütésben
érkeztem az interjú Frühlingstrasse-i színhelyére, ahol,
ha nem is csengővel, de névreszóló zászlócskával és rajzokkal megajándékozva kísért be kis ministránsunk,
Anna a barátságos, ugyancsak napsütéses nappaliba, hogy Júliát és Szüleiket
köszönthessem. És az említett karácsonyi atmoszféra, a láthatatlan „jó” érzése
a terített asztal köré telepedve úrrá lett megint mindnyájunk szívén. És ez nem
a finom pogácsák illatának
következményeként magyarázható.
Asztalbontás után a gyerekek, kihasználva a szép
időt, a télikertben kreativan tevékenykedtek, s amíg
Edit, a ház asszonya részben a gyerekek felügyeletével, részben pedig az ebéd
maradványainak eltakarításával volt elfoglalva, mi Zoltánnal „nekiláttunk a bemutatkozásnak”.
Zoltán 2001-ben a Budapesti
Műszaki Egyetem informatikai karán fejezte be mérnöki tanulmányait.
Pályafutását egy szakmai
konferencián tartott sikeres
előadása után, mint a Bécsi
Műszaki Egyetem disszertánsa egy gráci cég projektjében kezdte el. Így kutató-

munkája során közvetlen
kapcsolatba kerülhetett a
valós mérnöki gyakorlat
közben felmerülő problémákkal is.
Az évek folyamán a hétköznapi munka, a projektvezetéssel járó operatív
teendők, a részben Bécsben, részben külföldön
dolgozó munkatársak tevékenységének koordinálása, továbbá az időközben
gyermekekkel bővülő család mellett mind kevesebb
idő jutott a doktori munka
elkészítésére.
De végül győzött a szorgalom és a család kitartó támogatása, és a Bécsi Műszaki
Egyetemen Zoltánt a technikatudományok doktorává
(Dr. techn.) avatták, miután
2013. február 1-én sikeresen védte meg mérnöki
vizualizációval foglalkozó
doktori értekezését.
A sütemény és kávészünet
után rövid kiruccanást tettünk a gyerekek világába,
hogy megcsodáljuk játékaikat, a rajzokat és Anna hétvégi rendben ragyogó íróasztalát.
Helyet cseréltünk. Most a
ház ura gyűjtötte maga köré
a gyerekeket, hogy Edit tudjon beszámolni a kezdetekről, iskolai éveiről, a soproni
kereskedelmi szakközépiskolában szerzett érettségijéről.
Egyetemi (MSc.) tanulmányait a soproni Erdészeti
Faipari Egyetemen kezdte,
de az intézmény időközbeni
névváltozásai miatt a Soproni Egyetemen folytatta,
végül pedig a Nyugatmagyarországi Egyetem közgazdaságtudományi karán
fejezte be.
Az egyetem utolsó évében
1999-től már Budapesten
dolgozott, mint junior tanácsadó. Elsősorban folyamatmenedzsmenttel foglalkozott.

2001 őszétől Győrben, mint
Microsoft termék managerin
kezdi el munkásságát, majd
egy évre rá, 2002-ben Budapesten egy ismert számítástechnikai eszközöket értékesítő cégnél helyezkedik
el 2005 őszéig, ahol Microsoft termékek, e-learning
tananyagok és egyéb informatikai szolgáltatások értékesítésével foglalkozik.
Edit és Zoltán 2002 március
végén ismerkedtek meg —
találtak egymásra — Sopronban és 2004 szeptemberében
esküdtek egymásnak örök
hűséget Osliban, a Hanság
gyönyörű búcsújáró templomában.
S habár ezzel már eldöntöttétek, hogy a fiókáknak mindig egy biztos repülési irányt
fogtok megadni, mert soha
nem repültök ki a fészekből
különböző irányokba, Zoltánnak még szorgalmasan
kellett hétvégenként az államvasutakat támogatnia,
hogy Edit is otthonra találjon Ausztriában.
Edit, mint a gráci Volkshochschule magyar szakos tanárnője hetente kétszer is próbálod anyanyelvünk szépségeit
megismertetni hűséges tanítványaiddal, valamint a heti
privát „Kaffeekränzchen” alkalmával barátaitokkal is.
Újságunk utolsó oldalán már
most szívből gratulálunk Júlia 3. születésnapjára február 26-án és Annát nyolcadjára köszöntjük majd a
tavasz érkezésével, március 21-én.
Kedves Edit, Anna, Júlia
és Zoltán. Ezúton mondok
Mindnyájatoknak köszönetet
a meghívástokért, az őszinte és nyílt beszélgetésekért
és a tudatosan vállalt szülői
hivatás megtapasztalt gyengéd gyakorlásáért.
Köszönöm, hogy szembe
tudtunk nézni Egymással
a szívünkkel és így megint
megláthattuk a „jót”. Das Wesentliche.
Koós János
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NEKROLÓG BÜKKY JENŐ HALÁLÁRA.
2013. december 21-én futótűzként
terjedt el a gráci magyar öregdiákok
körében volt diáktársunk, Bükky Jenő
váratlan halálának híre. Hihetetlennek tűnt azok szemében, akik előtte egy-két nappal szűk baráti körben
még találkoztak vele.

fitársakkal telt mariatrosti templomba.
Tanácsaiddal segítetted az érkező diákokat, fáradhatatlanul dolgoztál az
egyesület vezetőségében és küzdöttél ´56 igazságáért. Ott voltál Andauban, átadtad nekünk az otthon kapott
ötvenhatos jelvényt, hogy százával
küldjük szét a nagyvilágba szétszórt
honfitársaknak.

December 27-én magyar és osztrák
barátai az ALPHA temetkezési vállalat helyiségében gyűltek össze utolsó búcsúvételre az elhunyt koporsójánál. Peter Pinter diakonus végezte
a szer-tartást. Kegyeletes búcsúztató be-széde, az elhunyt sógornőjének
kö-nyörgései és a gitárkíséretes ének
belemarkolt a gyászolók szívébe.
A magyar résztvevők szomorúan
észlelték a hazai szó hiányát és fájlalták, hogy nem volt még megemlítésre
sem méltó az elhunyt magyar mivolta.
Vajon hány, volt diáktárs agyában fogannt meg a gondolat, a mindannyiunkat vádoló kérdés: Hogy juthattunk
ennyire, hogy, itt Grácban, a Magyar
Diákszövetség alapító tagja búcsúztatásán nem hallottunk magyar szót?
(Ez kimondottan a mi közösségünk
és nem egyes, halottunkhoz közelálló
személyek felé irányul.)
Kedves Jenő! Itt, a GMÚ lapján próbálom bepótolni volt diáktársaid és a
MEÖK nevében a bepótolhatatlant, az

Életreszóló kapcsolatokkal fűztél magadhoz barátokat. Életutad szakaszai
újabb, egyre felelősebb feladatok elé
állítottak, amelyek által elismerésben és megbecsülésben részesültél.
Évtizedek elteltével a rohanó idő a
diákszövetséghez fűződő szálakat
meglazította. Herti halálával a boldog
házaséletből a fájdalmas magányba
és közösségi életünk peremére kerültél.

el nem hangzott búcsúbeszédet.
1956 október rövid, de dicső napjaiban megélt szabadságunk letiprása
után 1957-ben, szívünkben ´56 tűzével itt Grácban találtunk egymásra az
általad proponált Magyar Diákszövetségben. Az első évfordulón a nemzetiszínű zászlót vivő oldalán léptél a hon-

Ősszel, amikor a mise után beszélgettünk, jövőbe vetett reménnyel váltunk
el egymástól. Mégis, mintha éreztük
volna, hogy földi életünkben ez volt az
utolsó találkozás. Megköszönöm magam, és volt diáktársaid nevében is
mindazt, amit értünk tettél.
Béke poraidra!
Misi

ELBÚCSÚZTUNK BÜKKY JENŐTŐL.
Megdöbbenten olvastam az újságban
a gyászjelentést Jenő haláláról. Egy
héttel halála előtt még nálunk volt. Jó
hangulatban visszaemlékeztünk az
együtt eltöltött évekre, napokra.

egyik, aki jól beszélt németül, így a
magyar diákok érdekében sok segítséget nyújtott. Ő vitte az egyetemistákat az egyetem dékánjához, aki a Rockefeller stipendium ügyében döntött.

1947-ben édesanyjával Szombathelyre sodorta a sors, ahol a premontrei
fiú gimnáziumban járt egy ideig. Közös
tánciskolában ismertük meg egymást.
Nagyon jól nevelt, kedves fiú volt. Mint
népitáncos is többször fellépett.

1963-ban pár napot Rohoncon töltöttünk el, ahol akkor Jenő és Herti nászúton voltak. Akkor ismertem meg Hertit, akihez haláláig meleg barátság fűzött.

1957-ben már Grácban találkoztunk.
Én akkor a karitásznál dolgozhattam,
Jenő a magyar menekültek érdekében
jött oda. Örömmel üdvözöltük egymást. Jenő volt abban az időben az

voltak, figyelemmel kísérték az otthoni politikai helyzetet. Sokszor mentek
a pesti rokonsághoz. Ábrahámhegyen
velünk is sokszor találkoztak.
Herti halála után Jenő egyedül élt,
barátaival, rokonaival találkozott. Kiegyensúlyozott, nyugodt életének a
hirtelen halál vetett véget. Vigasztaló,
hogy a karácsonyt már Hertivel ünnepelhette.

Az évek folyamán Herti és Jenő sok
nehézséggel küzdött. Mindketten több
operáción estek át, de kölcsönösen
nagy szeretettel ápolták egymást.

Ari

Szívükben mindketten nagy magyarok
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KIRÁNDULÁSOK
.A sífutó felszerelés a
helyszinen jutányos áron
kikölcsönözhető.
Síelnitudás ugyan jó, de nem
okvetlen szükséges.

„PÁLL SÁNDOR”
KEREKASZTAL
TÁRSALGÁS.

Az aktuális túrákról a bevált
módon e-mailban értesítem
a szokott résztvevőket.

Minden hónap első
hétfőjén 18 órakor a
Gösser
étteremben
(Neutorgasse 48.) találkozunk.
Inf.:kerekasztal@meoek.net

Új túrázókat, és 10 éven
felüli ifjúságot is szivesen látunk. Kérem az érdeklődőket, hogy résztvételi szándékukat a következő
telefonszámokon jelezzék:
Timea: 0650/5557869, vagy
Csaba: 0316/693064

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Koós János

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.

A szép őszi időben nagyon
aktívak voltunk, de azután
csak a „savanyú uborkaidő“ következett. A napok
rövidek, és a szép hó még
mindig várat magára. A havat és a hideget lefoglalták
az amerikaiak. Egyedüli
aktivitásunk, hogy a Bergfilmfestival keretében megnéztünk három remek és
izgalmas filmet. Témáik a
hegymászás, a canyoning
és
a
sárkányrepülés
voltak. A mellékelt képek a
Rote Wand őszi túránkon
készültek.

ápolt környékbeli
pályán,
vagy szánkózás, esetleg
holdfényben, a Schöcklről.
Az előző években ezek tetszettek a résztvevőknek.

Felhőtlen idő és szép hó
reményében
Horváth Csaba

De ami késik, az talán nem
múlik. Szép lenne egykét sífutás egy szépen

Komon Erika
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NAGYBÖJT - ELŐKÉSZÜLETÜNK CÉLJAI
Kedves Olvasó!
Ha világunkban vagy környezetünkben
körültekintünk, szomorú szívvel állapíthatjuk meg, hogy nagyon sok ember
elégedetlen, békétlen. Magyar mentalitásunkra különösen is jellemző, hogy
kevésbé vagyunk derűlátóak. Az állandó nyavalygás viszont nem visz előre
semmit, sem a privát életben, sem közösségi, társadalmi szinten, sőt inkább
visszahúz minden előrehaladást. Szomorúan hallom több oldalról, hogy az
Ausztriában élő magyarok összefogása hagyna egy-két kívánni valót maga
után. Az egymás ellen irányuló törekvések hátterében sokszor a konkurenciaharc, saját magunk mindenáron való
érvényesülése és érvényesítése áll. A
Szentírás az első keresztények egyik
legnagyobb erényét az összefogásban
látja és mutatja be nekünk. A magunkkal
szembeni békétlenség csak fájdalmat
okoz: saját magunknak és a körülöttünk élőknek is. A környezetünkkel, saját

történelmünkkel, a kulturális, szociális
és gazdasági tényezőkkel való állandó
elégedetlenség megakadályozza az Úr
ígéretét és akaratát, melyet Izaiás próféta jövendölésében olvasunk: „Kevés
az, hogy szolgám légy … a nemzetek
világosságává teszlek, hogy üdvösségem eljusson a föld határáig“ (Iz 49,6).
Hogyan válhatunk a nemzetek világosságává, ha olyan erők birtokában vagyunk, melyek visszahúznak és elsötétítenek? Mennyivel egyszerűbb, emberibb és keresztényebb lenne világunk és
környezetünk, ha egymás győzelmének
és sikerének örülni tudnánk, ha egymást
segítenénk és nem engednénk, hogy az
irigység hatalmába kerítsen minket. Az
„egységben az erő” mondásnak nagy
igazságságtartalma van. Már az is nagy
dolog lenne, ha időt szakítanánk a körülöttünk élő magyarokkal való kapcsolattartásra, egy telefonra, hogy hogyan
vannak, mivel foglalkoznak; ha meghívnánk őket egy kávéra vagy vacsorára.
Persze nem lehet semmit erőltetni. El

kell fogadnunk, hogy nem mindenki keres intenzív társasági életet, nem mindenki keres társaságot. Segítségünket
viszont mindenkinek fel kell ajánlanunk,
vagy keresztény hitbeli meggyőződésből vagy pusztán az emberiesség motivációjából. Ezzel is előre léphetünk
azon az úton, melyen a nemzetek és
a világ világosságává válhatunk. Isten
bennünk is meg akar dicsőülni. Mennyire jó lenne, ha rólunk magyarokról is
azt mondanák az emberek, mint a római pogányok az első keresztényekről:
„Nézzétek mennyire szeretik egymást!“
Használjuk Isten erejét és kegyelmét a
nagyböjt idején, hogy egyre megbékéltebben élhessünk, kibékülve Istennel,
saját magunkkal, az embertársainkkal
és világunkkal.
Mag. Holló István
plébános

PROTESTÁNS ISTENTISZTELET GRÁCBAN
Az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet protestáns magyar nyelvű istentiszteleteit az evangélikus Heilandskircheben (8010, Graz Kaiser-Josef Platz 9) tartja a következő időpontokban:
2014. február 02., 16.00 óra
2014. március 02., 16.00 óra
2014. április 13., 16.00 óra
Az istentiszteleteket agapé követi a gyülekezeti teremben.
Szeretettel várunk mindenkit!
Mag.D. Pál Fónyad evang. Pfarrer i.R. Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet

VALLÁSOS RENDEZVÉNYEK
Meghívó:
2014. március 23-án, vasárnap 15 órakor A Kálvária plébánián
(Kalvarienbergstr.155)
P. BARNA MÁTÉ O.P.
MIÉRT KÉSZÜLJÜNK HÚSVÉTRA címmel nagyböjti elmélkedést tart,
amelyre szeretettel hív és vár mindenkit a MKK Pasztorális Tanácsa.
Meghívó
2014. március 30-án, vasárnap 16.00 órakor
KERESZTUTAT JÁRUNK A KÁLVÁRIÁN
lelkészünk, Mag. Molnár Ottó prel. vezetésével,
amelyre mindekit szeretettel hív az MKK Pasztorális Tanácsa.
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KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEINK
MEGHÍVÓ
Szeretettel hívjuk és várjuk minden egykori diáktársunkat és családját
Grácban 2014. május 31-(szombat) - június 1. (vasárnap)- ra tervezett

8. ÖREGDIÁK TALÁLKOZÓNKRA
1981-ben rendeztük meg az első öregdiák találkozónkat. Örömmel jöttünk össze 2012-ben már hetedszer
Európából, Amerikából és Kanadából, hogy ismét láthassuk, hallhassuk egymást felelevenítve közös
élményeinket.
A megígért idei találkozó időpontját a TU. „Aranydiploma” ünnepségéhez kapcsoltuk, miután arra több
öregdiákunk meghívót kapott.
A posta és E-mail címekre küldünk még részletesebb meghívót. Miután lehetséges, hogy egyesek címe
megváltozott, reméljük, hogy segítségünkre lesztek és mint eddig is, a kis baráti körökön belül értesítitek
egymást a találkozóról.
Tervezett program:
Szombat: 10.00 órától érkezés, 11.30 ó. a találkozó megnyitása, üdvözletek felolvasása 12.30 ó. ebéd,
kötetlen együttlét. 18.00 ó.az ´56-os emléktáblánk megkoszorúzása elhunytaink emlékére,
utána búcsúvétel azoktól, akik csak szombatra jönnek.
Vasárnap: 10.30 ó.magyar misén megemlékezünk halottainkról és 13.00 ó.- i ebéddel zárjuk a találkozót.
A jelentkezéseket mielőbb, de legkésőbb március 20-ig kérjük az alábbi címre:
Michael Ugri Ziegelstr.11/c 8045 Graz; imi@ugri.at
Infó: Ugri +43 (0)316/68350v 8, Mobil: +43 (0)650/5890066
A találkozó helyéről és végleges programról írásban értesítjük a jelentkezőket.
Az örömteli viszontlátás reményében baráti üdvözlettel a szervezők:
T. Tünde, H. Csaba és U.Mihály
Meghívó
2014. március 16-án, vasárnap 18 órakor
a Kálvária plébánián (Kalvarienbergstr.155)

Meghívó
A Magyar Katolikus Közösség Pasztorális Tanácsa
és a Mindszenty-Vadon Emlékzarándoklat szervezői
2014. MÁJUS 17-ÉN KÉTNAPOS KIRÁNDULÁST
indítanak autóbusszal Devecserbe.

NEMZETI ÜNNEPÜNK ALKALMÁVAL

Tervezett program:

Dr.habil. TÓTH IMRE

17. Szombat: Indulás reggel 7 órakor,
d.e. Devecserben az újjáépített település megtekintése,
különös figyelemmel az ausztriai adományokból
elkészült létesítményekre.
Ebéd, borkóstoló, pincelátogatás, gyalogtúra,
18 órakor szentmise Devecserben
vacsorakészítés és vacsora a szálláshelyen.
21 órakor a magyarpolányi Passiójáték megtekintése.
Szállás: Devecserben a plébánia vendégházában
5 ágyas szobákban.

történész, múzeumigazgató / Sopron
„HA MÉG EGYSZER AZT ÜZENI...”
KOSSUTH,
PETŐFI,
SZÉCHENYI
ÉS A MAGYAROK
1848 ELŐTT ÉS UTÁN
címmel előadást tart,
amelyre minden hazáját szerető magyart
szeretettel hív és vár
a Magyar Katolikus Közösség és
a Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja
Támogatónk az Osztrák Kancellári Hivatal

18. Vasárnap:
Közös reggeli, szentmise
Devecserben János atyánál,
Városnézés Tapolcán, ebéd a Malom Étteremben
Hazautazás.
A kirándulás költsége a résztvevők számától függ.
A jelentkezéskor fejenként € 10,-, családonként € 20,előleget kell befizetni
A végleges programról időben értesítjük a jelentkezőket.
Jelentkezési határidő: 2014. április 27.
Érdeklődés: Csicsely Tamásnál a 03133 30 535-ös tel.,
vagy a graz.mariazell@ gmail.com emailen.

6
www.gracimagyarujsag.at

G R Á C I M A G YA R Ú J S Á G

GRÁCI MOZAIK

2014. február — március

KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEK
Meghívó

Meghívó

2014. február 23-án, vasárnap 18 órai kezdettel
FARSANGI ESTET RENDEZÜNK
a Kálvária plébánia dísztermében
Kalvarienbergstrasse 155,
amelyre mindenkit szeretettel meghívunk.
Kérjük a résztvevőket, hogy batyujukban hozzanak
egy kis harapni és innivalót közös fogyasztásra,
valamint farsangi hangulatot keltő jókedélyt.
A belépés díjtalan, esetleges adományáért
köszönetet mondunk.
A Magyar Katolikus Közösség Pasztorális Tanácsa.

A Magyar Katolikus Közösség
2014. április 5-én, szombaton
egynapos családi kirándulásra hív közösségi
kapcsolataink elmélyítésére.
Program:
Vasváron múzeumi vezetés a volt domonkos
rendházban,
Zalaegerszegen ebéd és városi séta,
az Örömzene Kórus meghívására Zalaszentgyörgyön
vacsorázunk.
Jelentkezés: március 2.-ig a misék után,

Meghívó
TÁNCHÁZBA HÍVUNK
2014. márc. 1-én, szombaton 14 órára
a Kálvária plébánia nagytermébe.
(Kalvarienbergstr.155)
Kovács Krisztián és Eszter Néptánctanfolyamot tart
14 órától 18 óráig.
A résztvétel ingyenes, (adományok)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Gefördert: Volksgruppenförderung BKA.

telefonon 0316/691322 Winkler Eszter, vagy
0316/846967 Gjecaj Erzsébetnél.
Jelentkezéskor € 10,- befizetését kérjük
Utiköltség: € 20,- (Gyerek-kedvezmény)
Ebéd közösen, de saját költségre.
Az indulás és érkezés időpontjáról, helyéről a
jelentkezőket külön értesítjük.
A Pasztorális Tanács.

OLVASÓINK ÍRTÁK

Kedves Újságolvasó!
Tapasztalatból tudom, hogy nagyon
kevesen ismerik a WWOOF- szervezetet, melyet itt szeretnék bemutatni.
Tulajdonképpen a biotermelők támogatására jött létre, hogy az önkénte-

sek munkájukkal
segítsék a parasztokat.

- megegyezés tárgya. A délután szabad. Minden fontos részletet telefonon
megbeszélni.

Miután az ember
tag lesz (€ 20,ba kerül az évi
tagság), kap egy
könyvecskét, tele
címekkel és a
biotermelők profiljával. Itt aztán
ki lehet keresni az
egyéni elképzelések, vágyak szabta helyet - s ezt az
egész világon!!!!

Nekem már 4 alkalommal volt szerencsém „világot látni”. Egy déltiroli parasztnál 1.600 m magas legelőn kaszáltam, a tiroli Karwendel hegycsúcs
lábánál gyógyfüveket szedtem, melyek további felhasználását is megtanultam. A vorarlbergi parasztasszony a
kenyérsütés tudományába avatott be.

Eljuthatsz egy délolasz olajfa-farmra, ízes zamatos
narancsot szedhetsz Malaga dombjain, de Ausztráliában is segítheted a
biotermelőt.
Családtagként élsz velük, együtt reggeliztek, együtt ebédeltek. Persze,
meg van szabva a munkaidő; maximum napi 6 óra, de lehet kevesebb is

Megvallom őszintén: ennek az egész
világot átfogó szervezetnek az etikája nagyon szimpatikus nekem, s eddig
még minden alkalommal gyönyörű élményekkel gazdagodtam.
Különösen fiataloknak ígérkezik csábítóan ez a fajta „nagy kaland”, holott én
már deres fejjel vágtam neki.
De hogy mondja a mondás? „A jó pap
holtig tanul“...
Primus Tünde
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2014. FEBRUÁR
DÁTUM

IDŐ

2

10.30

vasárnap
16.00

18.00

3
hétfő
6

16.00

csütörtök
18.00

8
szombat

20.00

13

16.00

csütörtök
17.00

16
vasárnap
23

17.00

vasárnap
18.00

27

16.00

csütörtök

HELY

RENDEZVÉNY

RENDEZŐ
MKK

Kálvária-templom

SZENTMISE Balázsáldással

Kalvarienbergstraße 155.

utáhna agapé

Heiland-templom

PROTESTÁNS ISTENTISZTELET

Kaiser-Josef-Platz 9.

Bővebben az 5. oldalon.

Gösser

PÁLL SÁNDOR KEREKASZTAL-TÁRSALGÁS

Neutorgasse 48.

inf.: kerekasztal@meoek.net

Salvator plébánia

MAGYAR GYERMEKKLUB *

AMEGY

MEÖK

MKK/MEÖK

Robert-Stolz-Gasse 3

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

Kálvária-templom

KÉTNYELVŰ SZENTMISE

Kalvarienbergstraße 155.

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

Brauhaus Puntigam

MAGYAR BÁL

Triesterstrasse 361

info.: Mag.A.Molnar 0676 / 602 2869, Mag.Kovács Dénes 0650 / 831 2624

Salvator plébánia

MAGYAR GYERMEKKLUB *

MKK

GME

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, Mag. Holló István 0676/8742-6711

Kálvária-templom

SZENTMISE,

Kalvarienbergstraße 155.

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

Kálvária plébánia

FARSANGI EST

Kalvarienbergstraße 155.

Bővebben a 6.oldalon

Salvator plébánia

MAGYAR GYERMEKKLUB *

Robert-Stolz-Gasse 3

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

MKK

MKK

MKK

MKK/MEÖK

2014. MÁRCIUS
DÁTUM

IDŐ

HELY

RENDEZVÉNY

RENDEZŐ

1

14.00

Kálvária plébánia

TÁNCHÁZ * Bővebben a 7.oldalon

MEÖK

Kalvarienbergstraße 155.

inf.: Mag. Kovács Dénes 0650 / 831 2624

Kálvária-templom

SZENTMISE, jelentkezés a vasvári kirándulásra

Kalvarienbergstraße 155.

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

Heiland-templom

PROTESTÁNS ISTENTISZTELET

Kaiser-Josef-Platz 9.

Bővebben az 5. oldalon.

szombat
2

10.30

vasárnap
16.00

3

18.00

hétfő
16.00

6
csütörtök
7

17.00

péntek

Gösser

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
GMU LAPZÁRTA - kérjük a terminus pontos betartását.

MKK

AMEGY

MEÖK

MKK/MEÖK

MEÖK

inform. office@meoek.net

A programváltozás jogát fenntartjuk!
A mindenkori változásokról honlapunkon értesülhetnek.
www.gracimagyarujsag.at

8
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GRÁCI MAGYAR MŰSORISMERTETŐ

2014. MÁRCIUS
DÁTUM

IDŐ

HELY

RENDEZVÉNY

RENDEZŐ

8

18.00

Kálvária-templom

KÉTNYELVŰ SZENTMISE

MKK

Kalvarienbergstraße 155.

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

Salvator plébánia

MAGYAR GYERMEKKLUB *

szombat
13

16.00

csütörtök
16

17.00

vasárnap
18.00

Robert-Stolz-Gasse 3

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

Kálvária-templom

SZENTMISE, utána előadás a plébánián

Kalvarienbergstraße 155.

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

Kálvária plébánia

HA MÉG EGYSZER AZT ÜZENI...MAGYAROK ’48 ELŐTT ÉS UTÁN

Kalvarienbergstraße 155.

címmel előadást tart Dr.TÓTH IMRE TÖRTÉNÉSZ / SOPRON *

Salvator plébánia

MAGYAR GYERMEKKLUB *

Robert-Stolz-Gasse 3

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

ECML nagyterem

FILMKLUB * *

MKK/MEÖK

MKK

MKK/MEÖK

Bővebben a 6. oldalon.
20

16.00

csütörtök
21

19.30

péntek
23

15.00

szombat
23

17.00

vasárnap
27

16.00

csütörtök
30

16.00

vasárnap
17.00

18.00

Nikolaiplatz 4.

Komon Erika 0699/1901-6763

Kálvária plébánia

NAGYBÖJTI LELKINAP

Kalvarienbergstraße 155.

Bővebben az 5. oldalon.

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

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

Kálvária-templom

KERESZTÚT A KÁLVÁRIÁN

Kalvarienbergstraße 155.

Bővebben az 5. oldalon.

Kálvária-templom

SZENTMISE, utána agapé

Kalvarienbergstraße 155.

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

ERFURT Musiksalon

A CSONKA CSALÁD HÁROM GENERÁCIÓJÁNAK KONCERTJE

MKK/MEÖK

MEÖK

MKK

MKK

MKK/MEÖK

MKK

MKK

Herrengasse 3.

2014. ÁPRILIS (ELŐZETES)
DÁTUM

IDŐ

HELY

RENDEZVÉNY

RENDEZŐ

3

16.00

Salvator plébánia

MAGYAR GYERMEKKLUB *

MKK/MEÖK

Robert-Stolz-Gasse 3

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

csütörtök
5

KIRÁNDULÁS Vasvárra...

szombat

Bővebben a 6. oldalon.

6

10.30

vasárnap
7

18.00

hétfő
10

16.00

csütörtök
12
szombat

18.00

Kálvária-templom

SZENTMISE, utána agapé

Kalvarienbergstraße 155.

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

Gösser

PÁLL SÁNDOR KEREKASZTAL-TÁRSALGÁS

Neutorgasse 48.

inf.: kerekasztal@meoek.net

Salvator plébánia

MAGYAR GYERMEKKLUB *

Robert-Stolz-Gasse 3

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

Kálvária-templom

KÉTNYELVŰ SZENTMISE

Kalvarienbergstraße 155.

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

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

MKK

MKK

MEÖK

MKK/MEÖK

MKK
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A MAGYAR GYERMEKKLUB HÍREI
Kedves Szülők, Gyerekek és
Barátok!
Először is szívből kívánok mindenkinek örömmel és egészséggel teli boldog új évet!
Örülök, hogy továbbra is találkozhatunk minden csütörtök délután 16-tól 17.30-ig a
Salvator plébánián. A kicsikkel együtt énekelünk, mondókázunk, játszunk és uzsonnázunk. A nagyobbak ezidő alatt
Orgován Boglárkával játékosan „elmerülnek“ a zene világában, és bővítik a zenei és
magyar nyelvi tudásukat.
Lehet megint a zenés foglalkozásra és a szolfézsra jelentkezni! A nyári szemeszter
2014. január 30-án, csütörtökön kezdődik.
Az óvodások félórás zenés foglalkozása (szolmizálás, egyszerűbb ritmusgyakorlatok, énekek, stb.) mindig
16.00-16.30, utána a kisiskolások szolfézsórája 16.4017.30 tart ugyanott, a Salvator
plébánián.

További információt
Maga.
Nagy Rékánál (0650/6798100, info@talentum.at) vagy
nálam, Cresnar-Maurer Katalinnál (0650/884-9966, katalin.
maurer@gmx.at) kaphatnak.
2014. január 30-án, 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, Orgován
Boglárkával, ízelítőt kaphatnak a csoportok munkájából
és résztvehetnek vidám farsangi játékokban. Akinek kedve tartja, jöhet jelmezben, de
ez nem kötelező.
Szívessen várunk minden érdeklődő gyereket és szülőt!
Szeretettel üdvözöl,
Cresnar-Maurer Katalin
(Inf.: 0650/884-9966)

MIKULÁS VÁRÓ CSALÁDI DÉLUTÁN
2013. december 6-án a délutáni órákban kicsik és nagyok összegyűltek a Salvator plébánia közösségi termében, hogy együtt várják a Mikulást. A várakozási időt
egyrészt a Gráci Magyar Gyermekklub kis zenészei Orgován Boglárka vezetésével adventi énekekkel rövidítették meg, másrészt már néhány bátor zenész bemutatta
a saját hangszerén, hogy milyen ügyesen muzsikál. Nagyon szépen megköszönjük ezt a hangulatos előadást!
A Mikulás idén is nagyon kedves volt és minden gyereknek hozott egy kis apróságot.
Miután a Mikulás tovább ballagott, Orgován Boglárka és
néhány anyuka a gyerekekkel körjátékokat játszottak, a
szülőknek pedig volt lehetőségük egy kis beszélgetésre.
Ezúton szeretném megköszönni Boglárkának a kedves
műsor összeállítását, és az anyukáknak/nagymamáknak
a sok finom süteményt.
Kedves Mikulás! Jövőre is szeretettel várunk!
Cresnar-Maurer Katalin
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1999. JANUÁR 24-I BUSZBALESETRE EMLÉKEZÜNK

Tragédiákról, szerencsétlenségekről
megemlékezni mindig nehéz és veszélyes, mert évtizedek után is soha
be nem gyógyuló lelki sebeket szakít
fel az érintetteknél, akik szeretnék kitörölni életükből a kitörölhetetlen sorscsapás napját. 1999. január 24-e ilyen
nap a kőszegi Mezőgazdasági Szakiskola tanárainak, tanulóinak és azok
szüleinek életében. A deutschlandsbergi autóbusz szerencsétlenség 18
halálos áldozata és 29, sok esetben

súlyos sebesültje, a segítségre siető gráci magyarokban is felejthetetlen
nyomokat hagyott. A 15. évforduló felszínre hozza otthon a családtagok elvesztése által keletkezett űr fájdalmát,
amelyet az életben maradt sebesültek teljes, vagy részbeni gyógyulása
sem tud enyhíteni, különösen azoknál, akik egész életükre mozgássérültek maradnak. Bennünk, gráciakban is felélednek az emlékek, az akkor
kötődött baráti kapcsolatok és a felejt-

hetetlen összefogás. Az otthoniaknak
e megemlékezéssel nem akarunk fájdalmat okozni, de úgy érezzük, hogy
az itt szétszórtságban élő magyarokat figyelmeztetnünk kell az összefogásra. Bocsánatot kérünk, ha valakinek szándékunk ellenére fájdalmat
okozunk.
U.M.

Az alábbiakban négy súlyosan sérült, idén írt leveléből adunk közre gondolatokat,
Horváthné Kiss-Mihály Judit vagyok,
most 34 éves.
15 évvel ezelött 19 éves lány voltam,
mikor a Kőszeg-i Mezőgazdasági
Szakközépiskolába jártam tanulni. Akkor már ötödéves voltam az iskolában,
az érettségi után 1 évet azért maradtam ott, hogy megszerezzem a „mezőgazdasági technikus mesterséget”.
1999. januárja volt, mikor az iskolám és
a kőszegi gimnázium egy sítábort szervezett a diákoknak „Stájerországba”,
azon belül Deutschaldsberg-be, hogy
aki síelni szeretne menni, az jelentkezhet. 1999. január 24-ei indulással.
Én akkor azért is jelentkeztem, mert
én már 1 sítábori túrán részt vettem és
megtetszett. Akkor én a testvéremet
magammal vittem, mert ezzel az úttal
szerettem volna neki „boldog születésnapot” kívánni, mivel január 21-én volt
a születésnapja.
Január 24-én (vasárnap) elindultunk a
sítáborba Deutschlandsberg-be hajnali nem tudom hány órakor, mert én már
arra nem emlékszem. Hogy milyen volt
az indulásunk, az utunk és az oda érkezésünk, azt sem tudom, mert nem emlékszem rá. Meg hogy síeltünk-e vagy
hogy mit csináltunk, hogyan szórakoz-

tunk, én azt sem tudom elmondani.

agyban megsérült.

Sajnos a buszunk odaért, meg el is vitt
minket síelni, de a szálláshelyre már
nem értünk haza.

Azóta eltelt 15 év, a Graz-i kórház orvosainak és asszisztenseinek azóta
is hálával tartozom, hogy a 3 hónapos gyógyításom alatt visszahoztak az
életbe. Most jelenleg az állapotom stabil, normális életet élek, gyógyszerek
szedése nélkül.

A buszunk a meredek lejtőn száguldott
lefelé, a túlélők elmondása szerint a vezető nem tudta sem lefékezni, sem pedig alacsonyabb sebességbe kapcsolni a járművet. Így a buszvezető, más
választása nem lévén, előzni kezdte az
előtte haladókat. De a busz egyre csak
gyorsult, és a meredek lejtőn az oldalára fordulva egy fának ütközve állt meg.
Ekkortól kezdődött a mi tragédiánk. A
buszról a kórházba kerültem, de akkor
már a testvérem nem lehett mellettem,
mivel ő a balesetben meghalt.
De mikor én kinyitottam a szememet,
nem tudtam, hogy hol vagyok, mit csinálok, és én miért fekszek egy ágyban,
ami kórházi ágynak tűnt, de én mégsem tudtam, miért vagyok ott, az anyukám miért áll mellettem.
Utólag tudtam meg, hogy a síbaleset
egyik legsúlyosabb sérültje voltam.
Egy hetes kómás állapotom után se
járni, se beszélni, se enni-inni egyedül
nem tudtam. Ezt mind velem újra kellett tanítani, mivel volt egy nagy agyrázkódásom, az emlékezőközpont az

A szüleimnek köszönhetem, hogy nem
hagytak ebben az állapotban megtapadni, állandóan foglalkoztak velem,
tanfolyamokra járattak, hogy visszatérjek a normális életbe.
2005-ben férjhez mentem, és most van
egy 7 éves kislányom és egy 3 éves
kisfiam.
Az édesapám Mezőgazdasági Vállalkozását 2013-ban átadta, és jelenleg
ezt viszem tovább.
Itt szeretném megköszönni a kint élő
magyarok szeretetét, hozzám való jóságukat és azóta is fent álló barátságukat.
Nagyon sok szeretettel gondolok rájuk,
és minden rajtam segítő embernek utólagosan is köszönöm.
2014.január 07
Horváthné Kiss-Mihály Judit

11
www.gracimagyarujsag.at

G R Á C I M A G YA R Ú J S Á G

GRÁCI MOZAIK

2014. február — március

1999. JANUÁR 24-I BUSZBALESETRE EMLÉKEZÜNK
A balesetet követően az én életem
nagyon szinesen alakult: előbb egy tanévre ösztöndíjjal sikerült a Bermudákra
eljutnom, majd egyre szintén ösztöndíjjal Németországba. A középiskola
elvégzése után jogi tanulmányokat
kezdtem, de az első szemeszterben
otthagytam, és kozmetikusnak tanultam, illetve 2006-ban férjhez mentem.
A házasságom csak rövid ideig tartott, elváltunk. 2007-ben újabb évre az

Egyesült Államokba, New Yorkba utaztam barátnőm meghívására, akinek
kedves vendégszeretetét is élvezhettem abban az évben, és akinek hála,
egyből munkát is kaptam. Visszatérve
visszairatkoztam a jogi karra, amit
azóta sem fejeztem be, ugyanis két
csodálatos kis gyermekünk is született
a párommal. Sajnos itt köszönt vissza
a baleset az életemben, mert a kislányunkat az ott elszenvedett sérülése-

im miatt nagyon korán – a 25-dik héten
– világra kellett hoznom. Ő most másfél éves, a kisfiúnk pedig karácsonykor
született. Jelenleg a két kis lurkó mellett könyvviteli és jogi tanulmányaimat
igyekszem abszolválni.

Őri család

útravalóját megkaphatta.

dai táboroztatásában és az időszerű
feladatokban. Énekelni járok a Kanizsai Dorottya Gimnázium nosztalgia
kórusába.

„Volt emberek
Ha nincsenek is,
vannak még,
CSODÁK
Nem téve semmit,
nem akarva semmit,
Hatnak tovább”
(Kosztolányi Dezső)
Gyermekeinket, Lucát (közel 12
évesen) és Zsoltit (8 és fél évesen) elvesztettük a balesetben.
A szívünkben élnek tovább, jó közösen
emlékezni az együtt töltött évekre, élményekre. A képeket nézve látni: boldogok voltak. Jó, hogy voltak, lehettek
gyermekeink és a legkisebb, Gergő –
aki akkor 5 éves volt – emlékszik testvéreire, akiktől a nagy család minden

Mielőtt bármit is írnék Gáborról, a családom nevében szeretnék köszönetet
mondani és soha el nem
múló szeretettel gondolni
azokra az orvosokra, ápolókra, terapeutákra, akiknek Gábor életben maradását köszönhetjük. Megfogadva az ő tanácsaikat, éltük és éljük mindennapjainkat. Építettünk tornaszobát
a részére felszerelve futópaddal, evezőpaddal, bordásfallal, szobakerékpárral, súlyzókkal, gumiszalagokkal, teraband labdával
amikkel a mai napig is a

Gergő most 20 éves, a gimnázium elvégzése után a Semmelweis Egyetem
Testnevelési és Sporttudományi Kar
testnevelő – edző szakán 2. éves hallgató. Szinte minden sportágat kipróbált már, síelni még nem síelt.
Általános iskolai tanító vagyok, jelenleg a rokkant nyugdíjas státuszomat
felülvizsgálják. Elvégeztem az ELTE
(Eötvös Lorándb Tudományegyetem)
fejlesztő pedagógia szakát. Egyéni
vagy kiscsoportos fejlesztést tudok végezni. Tartom a kapcsolatot régi munkahelyemmel, többször hívnak óraadóként helyettesíteni, aminek nagyon
örülök. Igazán a közösségben, a gyerekek között érzem jól magam.
Elvégeztem egy Karitász önkéntes
tanfolyamot. Segítek a gyerekek nar-

Horváth Mónika

Szeretek segíteni az embereknek, mindig is így volt ez, de a baleset kapcsán
érezve az emberi összefogás, segíteni akarás, mindenre képes erejét még
inkább így van ez. Köszönöm a munkájukat hivatásként végző, szívvel-lélekkel dolgozó orvosoknak, mentősöknek, a kórházi személyzetnek, a Graz-i
magyar közösségnek, Ugri Miskának,
Bittermann Mónikának és családjának
azt az önzetlen, gyors segítséget, amit
tőlük kaptunk.
Szeretettel:
Őriné Holper Gabriella

hét három napján a volt általános iskolai tornatanára foglalkozik vele. Fizikai állapota ennél jobb nem is lehetne,
amihez nagyban hozzájárul a
mindennapi úszás is. Nagyon
szeret sétálni, kirándulni, de
ez sajnos egyedül nem lehetséges csak a városon belül,
mert a nagyon csekély látása
ebben akadályozza. A városban azonban mindenhova elmegy egyedül a megszokott
útvonalain, így aztán nagy segítségünkre van, ha valamit
vásárolni kell, természetesen
csak olyan boltban ahol nem
önki-szolgálás van, mint pél-
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dául a gyógyszertárban, a postán, sőt
még a bankba is el tud menni, mert ott
készségesen segítenek neki. Jár még
mindig hozzá logopédus, ha szükség
van rá pszihológus, jár német órára,
közben angol órára is. Ha jó idő van
tavasszal és ősszel lovagolni is eljárunk.
Legnagyobb öröme azonban akkor
van, amikor a hangszerét
a kezébe veheti, és hála
Istennek minden héten jön
egy tanár Szombathelyről
és foglalkozik vele. Szerencsére a jó memóriája segíti
abban, hogy a zenedarabokat kívülről hamar meg tudja tanulni, mivel hogy a kottát sajnos nem látja. Mindig van olyan koncert, vagy
egy kiállításmegnyitó, ahol
ő tanárával együtt vagy
esetleg beülve a régi zenekarába meg tudja ,mutatni,
hogy még mindig tud csellózni. Ez igen nagy öröm
számára, mert olyankor nagyon sokan látják, és hallják, hogy ő mire képes.
Gondunk azért van elég vele. Arra kell
mindig törekednünk, hogy lefoglaljuk
valamivel, mert ha nem, akkor ő azonnal lefekszik mint aki jól végezte dolgát, és ez a legrosszabb. Sajnos ami
nagyon hiányzik, a vele egykorúak társasága. Kőszeg nagyon kis város ahhoz, hogy ezen segíteni tudjunk.
3 éve viszont adódott egy olyan lehetőség, hogy minden héten szerdán
Szombathelyre tudom vinni egy olyan
közösségbe, ahol csupa agysérült társakkal van együtt 17-től a 65 éves ko-

rig és ott mindenféle foglalkozás van,
a kézműves dolgoktól a zenétől a kirándulásig a búvárkodásig minden, de
főleg a társaság az, ami nagyon fontos
számára. Ennek révén jutott el Szlovéniába, Ausztriába egy csokoládégyárba, itt Magyarországon egy hétig egy
nagyon szép Őrségi kiránduláson voltak.

apja nagyon nehezen mozog, még egy
fürdőhelyre sem tudok elmenni vele,
mert mindig kellene, hogy egy férfi is
legyen velem. De ez sajnos nem jön
össze. Szerencsére azért van egy medencénk is itthon, amiben tornászni is
szokott, így aztán elviselhetőbbek a
meleg nyarak.
Sokat segít mindenben, amiben a látása megengedi, itthon a házi
munkában, mert a fizikai erejére nagy szükségünk van.
Szívesen teszi ezt, és örül,
ha valamilyen feladata van.
Szándékunkban áll mindenképpen, hogy tavasszal ellátogatunk Grazba, de nehezen indulunk neki, mert már
egyikünk sem szeret hosszabb távolságon autót vezetni, de szerencsére van a
családban még 3 olyan ember, akire számítani lehet, ha
kell.
Köszönjük a lehetőséget és
természetesen ha lehet kérni
fogunk ebből az újságból.

Hála Isten a balesetéből semmire nem
emlékezik, csak hallomásból tud dolgokat, de az nem viseli meg. A január
24-ét mint második születésnapját éli
meg és este 6 órakor a szentmisén találkozunk a sorstársaival és azok hozzátartozóival, már ha valaki rászánja
magát és eljön. Nem sokan vannak.
Alapjában véve Gábor mondhatom,
hogy jókedvűen, megelégedve tölti
napjait, de sajnos csak a mi és a bátyja családja, unokaöccsei társaságában. Három éve már, mióta az édes-

Köszönöm még egyszer,
amit értünk és Gáborért tettetek Ingriddel együtt. Ezt meghálálni egy élet is
kevés. Sokat emlegetjük azt a hét hónapot, amit ott töltöttem és bármilyen
fájdalmas is, szívesen gondolok vissza
mindenre és mindenkire.
A jó Isten adjon erőt és egészséget
mindnyájatoknak. Remélve, hogy ebben az évben találkozunk nagyon sok
szeretettel :
Cserkuti család

Az autóbusz szerencsétlenség és a gráci magyarok.
A baleset 18 halálos áldozatának hozzátartozói és a 29 nagyrészt súlyos sebesültje szüleikkel együtt megélték a gráci
magyarok ritka, egyedülálló összefogását: a hivatalos szerveken kívül civil magyarok is segítettek ott ahol és ahogy
tudtak. A gráci magyar Konzulátus és a MEÖK szervezésében de privát kezdeményezésre is 10-en tolmácsoltak, 13
magyar és 5 osztrák család ajánlott fel szállást, 40-en látogatták a 3 gráci, a voitsbergi és deutschlandsbergi kórházban
.a sebesülteket. (egykori feljegyzés)
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TÁJÉKOZTATÓ A 2014. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOKRÓL.
Tisztelt Honfitársunk!
Áder János köztársasági elnök április 6-ra tűzte ki az országgyűlési képviselők 2014. évi választását. Az erről
szóló hirdetmény itt olvasható:
http://valasztas.hu/hu/ovi/content/Hirdetmeny_2014_aprilis_6.pdf
A 2014. évi országgyűlési választásoktól kezdődően a Magyarország határain kívül élő magyar állampolgárok
is választójogot kapnak. A szavazáson az vehet részt, aki szerepel a választói névjegyzékben. A választói
névjegyzékbe történő felvétel vagy automatikusan, vagy regisztráció útján zajlik. Ez attól függ, hogy a magyar
lakcímnyilvántartás szerint Ön milyen lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkezik. E kérdésben az
alábbi táblázat nyújt eligazítást:
lakóhely
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

tartózkodási hely

magyarországi cím
magyarországi cím
magyarországi cím
nincs
külföldi cím
magyarországi cím
külföldi cím
nincs
nincs
magyarországi cím
nincs
nincs
ha nem szerepel a lakcímnyilvántartásban

névjegyzékbe vétel
módja
automatikus
automatikus
regisztráció
regisztráció
automatikus
regisztráció
regisztráció

Például ha Önnek külföldi cím van bejegyezve lakóhelyként a nyilvántartásba (a lakcímkártyán szerepel), akkor
Önnek regisztrálnia kell a választójoga gyakorlásához, akkor is, ha van magyarországi tartózkodási helye (3.
sor), és akkor is, ha nincs (4. sor).
Ugyancsak regisztrálással kerülhet be a névjegyzékbe, ha a nyilvántartás szerint Önnek sem lakóhelye, sem
tartózkodási helye nincs Magyarországon (6. sor), vagy ha a magyar lakcímnyilvántartásban nem szerepel (7.
sor).
Nincs szükség regisztrációra, ha magyarországi lakóhellyel rendelkezik (1. és 2. sor), vagy ha nincs sem
magyarországi, sem külföldi lakcím bejegyezve a lakcímnyilvántartásba, de a lakcímkártyája szerint van érvényes
magyarországi tartózkodási helye (5. sor). Ezekben az esetekben automatikusan vesszük fel a névjegyzékbe,
ezzel nincs teendője.
Regisztráció
Amennyiben Önnek regisztrálnia kell, ezt a szavazás napját megelőző 15. napig - azaz március 22-én 16 óráig - a
Nemzeti Választási Irodához beérkező kérelemben teheti meg. A kérelmet postai úton vagy online is eljuttathatja
az irodához. Amennyiben a postai utat választja, kérjük figyelembe venni, hogy Ausztriából Budapestre a
küldemények a feladás napját követően 4-10, elsőbbségi küldemény esetén 2-5, gyorsposta igénybevételével
1-2 napon belül jutnak el. Online regisztráció esetén ezzel az időtartammal nem kell számolni, ráadásul a
regisztráció eredményességéről szóló határozatot is gyorsabban megkapja. Az online megoldás további előnye,
hogy a regisztráció során nem fordulhat elő mező vagy sor kitöltetlenül hagyása, mivel ilyen esetben a rendszer
eleve nem engedi továbblépni.
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A kérelem benyújtásával kapcsolatos további teendőket, tudnivalókat itt találja:
http://www.valasztas.hu/hu/ovi/content/nevjegyzekbe_veteli_kerelem_tajekoztato.pdf
A névjegyzékbe vételi kérelmet itt találja:
http://www.valasztas.hu/hu/ovi/content/nevjegyzekbe_veteli_kerelem.pdf
Az online-regisztráció itt érhető el:
https://kerelem.valasztas.hu/vareg/KulfoldiCimKerelemInditasa.xhtml
A szavazási eljárással kapcsolatban felhívjuk a figyelmet, hogy a névjegyzékbe regisztráció útján bekerült
állampolgár szavazatát több módon is eljuttathatja a választási irodához:
- postán – ez esetben szavazatának a szavazást megelőző napon - április 5., szombat - 24 óráig kell beérkeznie
(Nemzeti Választási Iroda, Budapest 1854, Magyarország). Ehhez ismét szükséges tekintetbe vennie az
Ausztria és Budapest vonatkozásában fent jelzett postai kézbesítési határidőket.
- szavazatát leadhatja bármely külképviseleten a szavazást megelőző 15 napban - azaz március 24-től - minden
munkanapon 9 és 6 óra között. Ezt Bécs esetében a nagykövetség konzuli osztályán tehetik meg: 1010 Bécs,
Schenkenstrasse 3.
- a nagykövetségen (1010 Bécs, Bankgasse 6.) a külképviseleti szavazás időtartama alatt – azaz április 6-án
6-19 óra között.
- szavazatát továbbá leadhatja Magyarországon, a 97 egyéni választókerületi székhelyen is április 6-án 6-19
óra között.
Az eljárás további részleteiről itt tájékozódhat:
http://www.valasztas.hu/hu/ovi/445/445_2.html
Szavazás a külképviseleten
A magyarországi lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárok automatikusan
kerülnek felvételre a névjegyzékbe a lakhelyük szerint választókerületben. Ők szavazatukat alapesetben ebben a
választókerületben adhatják le. Ugyanakkor a korábbi választásokhoz hasonlóan ezúttal is lesz alkalom arra, hogy
a választás napján külföldön tartózkodó szavazópolgárok valamelyik magyar külképviseleten szavazzanak. Erre
Ausztriában a bécsi magyar nagykövetség épületében (1010 Bécs, Bankgasse 6.) nyílik lehetőség. Aki külföldön
kíván szavazni, annak legkésőbb március 29-én szombaton 16 óráig kérnie kell a külképviseleti névjegyzékbe
történő felvételét. Ezt a következő módokon teheti meg. Online:
https://kerelem.valasztas.hu/vareg/OrszaggyulesiValasztasok.xhtml?ftipus=3
Levélben, vagy személyesen, a lakhelye szerinti választási irodánál. Ezek jegyzékét itt találja:
http://www.valasztas.hu/hu/ovi/720/720_0.html
Elérhetőségek
A választással, részvétellel kapcsolatos további részletekről további információk a www.valasztas.hu oldalon
találhatóak.
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban további kérdése van, nagykövetségünk is készséggel áll rendelkezésükre
az alábbi elérhetőségeken.
Tel.: +43-1/537-80-300; +43-1/537-80-459
Email: Konsulat.Vie@mfa.gov.hu
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AZ ÖRÖK HAZÁBA KÖLTÖZTEK
2013.december 20-án 83. életévében elhunyt. Bükky Jenő vegyészmérnök, a gráci
Magyar Diákszövetség egykori alapító tagja. (Halálával gyérült a magyar öregdiákok sora).
Szokolay Sándor zeneszerző, aki egész életében a magyar és általános kultúrát szolgálta,
életének 83. évében 2013. december 8-án Sopronban elhunyt. December 21-én „országos“
temetésen helyezték az ottani evangélikus temetőben örök nyugalomra.
Az elhunyt meghívásunkra, 2003 májusában meghívásunkra, Grácban a zene hit- és magyarságmegtartó ereje címmel elragadtató előadást tartott. Egyik híres operáját, a “Vérnász”t, a gráci operában is bemutatták. RiP

Eladó: Budapesten a
VI.-VII. kerület határán,
központi fekvésű 54 m2es régi lakás.
Érdeklődés: a
0664 47 000 11 telefonszámon 8-11 óra közötti
időben .

Horváth Aladár volt diáktársunk haláláról csak most értesültünk, aki 2013 július 13-án 74.
életévében Thunban elhunyt. RIP.
Asztalos László 2014. február 1-én 80 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének.
RIP

GRATULÁLUNK
— D.I. Csrepka Róbertnek 75. születésnapja alkalmából. Isten éltesse és adjon neki
erőt, hogy még sokszor beírhassa nevét egy “Gipfelbuch”-ba.
— Csapó Júliának harmadik
— Petritz Maxi(milian)nak negyedik, valamint
— Csapó Anna ministráns leánykánknak nyolcadik születésnapjára. Isten éltesse és
segítse őket életútjukon.

INNEN — ONNAN
Megalakult a VERITAS Történelemkutató Intézet. Az intézmény három kutatócsoportba
szervezve foglalkozik az 1867 és 1990 közötti időszak történetével és februártól kezdi meg
működését, mondta Szakály Sándor, az intézet főigazgatója az MTI-nek adott interjúban.
Szakály Sándor többször is volt előadónk, utóljára az 56-os megemlékezésünkön.

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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