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Az esztendő fordulójára

Emlékezés ’56-ra—Körmend Város Vegyeskara
Bővebben a 2. oldalon

Egyházi hírek és ökumenikus istentisztelet
Bővebben a 3. és 8. oldalon

Gyermektáncház a gyerekklubban

Kedves újságolvasó a GMÚ ezen számával búcsút intünk az ó évnek, amelyet aggodalmaink ellenére reménnyel kezdtünk és befejeztünk annak valóra válásával. Vegyes
érzelmekkel várjuk, hogy mit hoz 2016 nekünk európaiaknak a menekültek, köztük a
jobb megélhetést keresők, népvándorlása? Megszűnnek, vagy megerősödnek a terrorcselekmények? És még hosszan lehetne kérdezni! Reméljünk!
Szűkítsük le gondolatkörünket a gráci magyar életre, azon belül újságunkra. Gondokkal kezdődött a 2015-ös év. Az addigi főszerkesztő lemondott. Az újság kiadásai
(nyomda és postaköltség) emelkedtek. Ezek, valamint a szerkesztők újságunkra szánt
szabadidejének határa miatt csökkenteni kellett a lap oldalszámát.
Döntő kérdés előtt álltunk: LENNI VAGY NEM LENNI! Ez, a kiadónak, a Magyar
Egyetemisták és Öregdiákok Klubjának is létkérdése volt, és mindkét esetben jövőbe
mutató változást hozott. A MEÖK vezetését Mag. Kovács Dénes a táncház vezetője vette
át az újság főszerkesztői teendőire pedig a filmklubból már ismert Almási Dávid Zsolt
jelentkezett. Az újság továbbra is új munkatársakat keres. Figyelemre méltók az újság
jövőjébe mutató gondolatai melyekről az előző számban írt.
Újságunkban, létezése óta, igyekeztek változatos képet nyújtani a mindenkori szerkesztők a gráci és környékbeli magyar életről. Tudjuk, hogy ez csak részben sikerült,
hisz a valóság ennél sokszínűbb. Köszönet illeti mindazokat, akik tollat ragadva közösségi híreikkel, beszámolóikkal, fényképeikkel gazdagították újságunk tartalmát és segítettek a szerkesztési munkában is. Általuk értesülhettünk, adhattunk hírt a magyar közösségek és egyesületek baráti körök életéről a tartományban élő szórványoknak is. Szerintünk
még többen részt vehetnének munkánkban és a fiatalok véglegesen átvehetnék az újsággal kapcsolatos tennivalókat. Találunk erre vállalkozókat 2016-ban?
Egyikünk sem tudja mit hoz tarsolyában 2016! Békére vágyunk, családban, közösségeinkben, a társadalomban, vallási és politikai békére országainkban, Európában, az
egész világon. A BÉKE magunknál kezdődik!
Nekünk, itt élő magyaroknak legyen az új év az egymásra találás éve. Kívánom, hogy
előítélet nélkül, ha nem is egyetértve, de egymást megértve, elfogadva, tudjunk összefogni és kettős identitásunk alapjára tovább építeni a gráci magyar jövőt.
Ugri Mihály

GRAZI-MAGYAR BÁL 2016

Bővebben a 7. oldalon

A 128. Grazi Magyar Bál 2016. január 23-án, szombaton lesz a
Brauhaus Puntigamban. Este 7 órakor kezdődik a Magyar Táncházzal. 8 órakor lesz a hivatalos megnyitás a magyar Himnusszal. A
székelyföldi együttes - Nandi és Bandája - fog fellépni és biztosítják a jó magyar hangulatot. További információ a Grazi Magyar
oldalon www.grazimagyaregyesuelet.at
Mindenkit szeretettel várunk! Asztalfoglalás:
Email-ben: reservierung-ball@gmx.at
SMS:
0664 316 3111
Mag. Molnár András
KÖVETKEZŐ SZÁMUNK 2016 FEBRUÁR ELEJÉN JELENIK MEG!

www.gracimagyarujsag.at
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MEÖK HÍREK
`56-ra emlékeztettek: a Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja és a Magyar
Katolikus Közösség
Október 18-án vasárnap hazánkért
imádkoztunk. Az ünnepélyes mise
kezdetén felhangzó Halmos L. kórusmű „Minden földek Istent dicsérjétek“
bennünk idősebbekben volt diákkórusunk emlékét idézte fel. Körmend Város Vegyeskara latin és magyar kórusbetéteit Sabáliné vezényelte. A vendégek a hívekkel együtt egy szívvel énekelték a miseénekeket. A kórust Sabáli
László, a népéneket Zavaczki Róbert
kísérte orgonán. Improvizációi vezették be a népéneket és méltó befejezést
adtak az ünnepi misének.
Mise után a plébánia közösségi termében került sor a körmendiek zenés verses ünnepi műsorára, amely a Himnusz közös eléneklésével kezdődött.
Sabáli László megemlékező beszéde
magával ragadta a hallgatóságot. A
vegyeskari program tolmácsolta béke
utáni vágyunkat, `56 nov. 4-e bennünk
szunnyadó fájdalmát és helyet adott a
fiatalok érzelmeinek is. A kórusművek
között elhangzott versek nemcsak `56-

„ezerkilencszázötvenhat, nem emlék,
nem múlt vagy nékem, nem történelem,
de húsom-vérem, lényem egy darabja,
szívem, gerincem – kijöttél velem”
(Faludy György)

ra, (Piros a vér a pesti utcán/Tamási)
hanem volt előadóinkra (Kányádi Sándor, Nagy Gáspár, Tollas Tibor) is
emlékeztettek és szabadságharcunkat
megéneklő fiatalabb költők műveit
ismertették meg a hallgatósággal.
(Csanádi I., Szőnyi F., Sipos Gy.,
Horvay G.)
Külön köszönet illeti a Sabáli házaspárt, Ildikót és Lászlót, hogy elfogadták a meghívást, és nívós, változatos
programmal tettek hitet `56-mellet,
adtak példát a megemlékezésre. Köszönet az énekkar tagjainak és a versmondóknak: az amatőr Rainer Tibor és
Ágotának,
valamint a
körmendi
gimnázium
két
tanulójának: Csendes Máténak
és
Csillag
Mátyásnak, valamint
a

1956-OS GRAZ - PÉCS ÖSZTÖNDÍJ
Graz város képviselőtestületének tagjaként különösen nagy örömmel tölt el,
hogy lehetőségem van ápolni testvérvárosi kapcsolatainkat Péccsel. Ennek okán
sikerült polgármesterünk, Mag. Nagl polgármester úr segítségével és közreműködésével egy ösztöndíjat életre hívnunk.
Az ösztöndíj keretében egy pécsi diák Grazban tölt el egy szemesztert, míg egy
grazi diák Pécsett tanul egy szemesztert, miközben egy témát felölelő tudományos munkát közösen dolgoznak ki, melynek tárgya, az 1956-os magyar menekültek integrációja Stájerországban és Grazban.
A munka a Magyar Forradalom 60. évfordulóján kerül bemutatásra, 2016 októberében.
Mag. Molnár András
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körmendi TV-nek.
Háziasszonyaink kitettek magukért a
megemlékezés után gazdagon terített
asztallokkal. Vendégeinknek tetszett a
délutáni belvárosi vezetés és köszönetet mondtak Gjecajné Solymos Erzsébetnek a meghívásért.
Október 22-én, az évforduló előestjén
helyeztük el 59. koszorúnkat a dóm
hősi emlékművénél. A koszorú mellet
pislogó mécsesek világánál elmondott
Miatyánk és az emlékezés rövid
csendje után elénekeltük a Himnuszt
azok helyett is, akik nem tudtak, vagy
nem akartak részt venni a koszorúzáson. Dallamát a misére hívó harangszó
szárnyán enyhe őszi szellő vitte hazánk felé.
Regös

KÖSZÖNETET MOND
a Magyar Katolikus Közösség a 2015.
október elejétől november 15-ig kulturális munkánk részére átutalt adományokért: Allwinger Judit, Csonka
Vince, Gergo Edith, Horváth Csaba,
Horváth Piroska, Mag. Hutterer Pogány Irén, Dipl.Ing Jobban GmbH,
Juhász Rózsa, Kovacsics Nikolaus,
Dr. Ludván Margit, N. N, Mag.
Petritz Judit, Reinbacher Teréz Rita,
Schröcker Zita, Prim. Dr. Tanay Ildikó, Ugri Mihály és Ingrid, Vanyoczky
Georg
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A KATOLIKUS KÖZÖSSÉG HÍREI PROTESTÁNS
Gondolatok karácsonyra készülve

GYÜLEKEZETI HÍREK
Izajás próféta úgy körvonalazza a Messiást, hogy „csodálatos
Tanácsadónak, erős Istennek, örökkévalóság Atyjának és a béke
AZ Ő CSODÁLATOS VILÁGOSSÁGÁRA HÍVOTT
Fejedelmének fogják hívni“ (Iz 9,5). Immár több mint 70 éve
EL TITEKET
nem volt háború országainkban. Szétrombolt városokról képeket
MEGHÍVÓ ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELETRE
csak múzeumokból vagy levéltári felvételekről ismerünk. Sokak
számára viszont Aleppóban vagy Homszban, Bagdadban, Kabulban, Nigériában vagy más városokban és országokban keserű Kedves Magyar Testvéreink Grácban és környékén!
jelen, a következő karácsonyi ünnepen is. A lakások, házak és az
Szeretettel hirdetem, hogy 2016. január 17-én,
infrastruktúra, a kultúra nyomainak elvesztése, a menekülés és du. 16:00 órai kezdettel, a Kálvár iahegyi katolikus
sok ember halála mérhetetlen szomorúságot és bánatot ró a há- templomban (Kalvarienbergstraße 155.) közös
ború túlélőire.
ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELETET tar tunk,
Jézus Krisztusnak, az Isten Fiának érkezésére várunk, a Jézuská- melyre Molnár Ottó Prelátus Úr nevében is sok szerera, mint ahogy segíteni próbálunk a gyermekeknek, megérteni a tettel hívom és várom magyar testvéreinket.
megérthetetlent: Isten emberré lesz. Türelmetlenül várakoznak Az ökumenikus istentisztelet alkalmával nemcsak makarácsony előtt a gyermekek. Feszült hangulat alakul ki az ün- gyar keresztyén közösségeink közötti kapcsolatot szenep előtt. Az adventi koszorú négy gyertyája, az adventi naptár retnénk tovább erősíteni, közös magyar és keresztyén
ablakocskái, az áruválaszték a boltokban, az ajándéklista, a kará- alapokat szem előtt tartva, hanem a világszerte megrendezésre kerülő „ökumenikus imahétbe“ is szeretcsonyi dekorációk mind az elrejtettség és a titokzatosság bironénk bekapcsolódni, mely évről – évre, január 17 és 24
dalmára utalnak.
között kerül megünneplésre.
Az adventi- és a karácsonyi időszak jellegzetessége a „már megA 2016-os imahét témáját Lettország keresztyén egytörtént“ és a „még nem“ keresztény dinamikája, feszültsége. A
házai dolgozták ki, MOTTÓja Péter Apostol első levemegszületett Istenemberre tekintünk, de tudjuk, hogy még valalének, második fejezete alapján: „hirdessétek nagy tetminek jönnie kell, hogy a béke Fejedelmének még be kell telje- teit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világossásítenie, amit a világ nem ért el, ami még nem történt meg.
gára hívott el titeket.“
„Harmatozzatok, égi magasok, téged vár epedve a halandók lelSzeretettel
ke. Jöjj el édes Üdvözítőnk!“ – hangzik egy ismert régi adventi
Juhász Réka
ének, melynek szövege szintén Izajás prófétától származik. A
evangélikus lelkész
keresztények ezzel az énekkel zsidó gyökerükre tekintenek viszsza: az Ószövetség választott népe Ábrahámtól kezdve az egyiptomi kivonulás, a babiloni fogság, a hellenista uralom, a Rómával folytatott ún. zsidó háború, a középkori üldözések és meghurcoltatások idején keresztül a Holokauszt sötét éjszakájáig
milliószorosan szenvedte el és élte át a megváltásra várakozást.
Sokszor nem maradt más kiút, mint a halál. És mégis minden
évben megemlékeztek Isten ígéretéről, a megváltás és a béke
reményéről, zálogáról: a Messiásba
vetett remény nem aludt ki.
A földi élet valósága és az Isten ígérete közötti feszültség nem talál feloldást az idén karácsonykor sem. Jöjj el, béke Fejedelme és járd át az emberi szíveket, hogy ne a gyűlölködés és a nyereségvágy győzzön, hanem a
szeretet és a béke.
A béke Fejedelme adjon minden magyar családnak, magyarbarátnak és
olvasónknak áldott karácsonyt és békés új évet!
Mag. Holló István
plébános, magyar lelkész

www.gracimagyarujsag.at
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2015. DECEMBER
Az alábbi táblázatban lévő rendezvények minden héten, ugyanabban az időpontban vannak!

December

Rendezvény

Információ

Hely

Magyar Gyermekklub

Horváth Zuzana 0699 1852 6726
Komon Erika 0699 1901 6763

SZENTMISE
Prel. Molnár Ottó 0316 682 124 21
utána agapé a plébánián Mag.Holló István 0676 874 267 11
QuizNight

Molnár Árpád 0650 662 42 11

Idő

Dátumok

Salvator plébánia
16:00
Robert- Stolz-Gasse 3.

1

15
keddenként

Kálvária templom
17:00
Kalvarienbergstr. 155.

6

13
20
27
vasárnaponként

Café d`ART
Zinzendorfgasse 1

19:30

7

14
21
hétfőnként

További rendezvényeink decemberben
Dátum

Idő

5.
szombat

Hely

16:00
18:00

18.
20:00
péntek
20.
16:00
vasárnap
27.
17:00
vasárnap

Rendezvény
Mikulásvárás élőzenés gyermektáncházzal
Info: 0699 1901 6763
Salvator plébánia
Robert- Stolz-Gasse 3. TÁNCHÁZ ÉLŐZENÉVEL
Info:Mag.Kovács Dénes 0650 831 2624
ECLM nagyterem
MAGYAR FILMKLUB - Macskafogó
Nikolaiplatz 4.
Info: Komon Erika 0699 1901 6763
Heiland-templom
PROTESTÁNS ISTENTISZTELET utána agapé a gyülekezeti teremben.
Kaiser Josef-Platz 9. Info: Tel: 0650 5877712, E-Mail:evang-ungarisch@aon.at
ÜNNEPI SZENTMISE karácsonyi énekekkel és év végi hálaadással,
Kálvária templom
utána búcsú 2015-től, agapé a plébánián
Kalvarienbergstr. 155.
Info: Prel. Molnár Ottó 0316 682 124 21 és Mag.Holló István 0676 874 267 11

Rendező
MKK
Gy. Klub
MEÖK
MEÖK
AMEgy
MKK

KELLEMES KARÁCSONYT
ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT
KÍVÁNUNK
MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK
Rajz:
Krizsán György
cserkész képeslap sorozatából
Rövidítések: MEÖK: Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja, MKK: Magyar Katolikus Közösség, Gy.klub: Gyermekklub
GME: Gráci Magyar Egyesület, AMEGY: Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet
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2016. JANUAR
Az alábbi táblázatban lévő rendezvények minden héten, ugyanabban az időpontban vannak!
Rendezvény

Információ

Magyar Gyermekklub

Horváth Zuzana 0699 1852 6726
Komon Erika 0699 1901 6763

Január

SZENTMISE
Prel. Molnár Ottó 0316 682 124 21
utána agapé a plébánián Mag.Holló István 0676 874 267 11
QuizNight

Molnár Árpád 0650 662 42 11

Hely

Idő

Dátumok
12
19
keddenként

26

10
17
24
vasárnaponként

31

4

25

Salvator plébánia
16:00
Robert- Stolz-Gasse 3.
Kálvária templom
17:00
Kalvarienbergstr. 155.
Café d`ART
Zinzendorfgasse 1

19:30

3

11
18
hétfőnként

További rendezvényeink januárban
Dátum
Idő
Hely
17.
Kálvária templom
16:00
vasárnap
Kalvarienbergstr. 155.
22.
ECLM nagyterem
20:00
péntek
Nikolaiplatz 4.
23.
Brauhaus Puntigam
19:30
szombat
Triester Str. 361

Rendezvény
ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET, utána agapé. Bővebben a 3. oldalon.
Info: ev.: R. Juhász 0650 5877712, kat. O. Molnár:0316 682 124-21
MAGYAR FILMKLUB - Pál Adrienn
Info: Komon Erika 0699 1901 6763
128. GRAZI MAGYAR BÁL, 19:00-kor táncház, 20:00-kor ünnepélyes megnyitó
Info: Mag. Molnár András Tel.: 0676 6022869 e-mail: molnar.a@gmx.at
GYERMEKSZÍNHÁZ: ROSSZCSONT ZÉNÓ JÓ SZERETNE LENNI
Kálvária plébánia
Zorkóczy Zenobia interaktív előadása (iskoláskorúaknak)
15:00
Kalvarienbergstr. 155.
Info: Komon Erika 0699 1901 6763
31.
Kálvária templom SZENTMISE gyertyaszenteléssel és Balázs-áldással
17:00
vasárnap
Kalvarienbergstr. 155. Info: Prel. Molnár Ottó 0316 682 124 21 és Mag.Holló István 0676 874 267 11
ZORKÓCZY ZENÓBIA: "ÖLELJ MAGADHOZ" c. műsora a magyar irodalom istenes
Kálvária plébánia
verseiből.
18:00
Kalvarienbergstr. 155.
Info: Ugri Mihály 0316 68 35 08

Rendező
MKK
AMEgy
MEÖK
GME
MKK
Gy. Klub
MKK

MKK

AZ ELŐZŐ SZÁMBÓL HELYSZŰKE MIATT KIMARADT:
Június 14-én, hangversenyútjukon hazafelé menet idén is betért hozzánk két ajkai kórus a Jubilate és a Borostyán. A misén
a Jubilate énekelt, utána rövid hangversenyt adtak. Az agapén elmélyült a tavalyi ismeretség.

Jubiláte és Borostyán kórusok

Július 26-ára Dr. Varga János a Pázmáneum rektora helyettesítette Ottó atyát.
Nem egyedül, hanem hat magyar teológussal érkezett, hogy a mise előtt megtekintsék Grácot. A belvárosi séta alatt megmutattuk a vendégeknek a gótikus, reneszánsz és barokk épületeket, templomokat. Megismertettük velük azok magyar
kapcsolatait. A magyar misén ők vállalták a különböző szolgálatokat. A misét
követő agapé alkalmat adott az ismerkedésre is.

Vendégeink a Pázmáneumból

www.gracimagyarujsag.at
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GARACZI LÁSZLÓ: METAXA
Telt házzal és finom Metaxakoktélokkal indult Garaczi László,
tavalyi gráci Stadtschreiber könyvbemutatója november 5-én csütörtökön a
Schauspielhausban. Az előtérben soksok érdeklődő gyűlt össze, ott volt a
gráci kultúrális élet és a kultúrpolitika
számos képviselője is, folyóiratok kiadói, a Droschl könyvkiadó tulajdonosa és munkatársai, a regény fordítója,
Buda György, Bécsből érkezett feleségével. Jó hangulatú beszélgetés hallatszott mindenhonnan, Lacit sok szeretettel és nagy érdeklődéssel várta visz-

sza a gráci közönség. A terembe érve,
láttuk, hogy szemfülesen le kell üljünk
az első utunkba kerülő üres székre,
sokan csak a terem oldalában lévő
padról, vagy állva követhették az előadást. Először a színház vezető dramaturgja beszélt a könyvről, majd politikusi köszöntők következtek. Amikor
elsötétült a terem, kivetítővel a háttérben Dankó Balázs kiváló brácsás kezdett játszani, a zenész főhőst illusztrálva. Aztán Garaczi olvasott magyarul a
regényből, majd egy zenei betét után
elkezdődött Rudi Widerhofer előadá-

TÁNCHÁZ

KÖSZÖNET GOMBOS ILDIKÓ

Gráci táncházunk egyre színesebb és
népszerűbb kezd lenni. Remélem, a
táncosokban tartós marad a lelkesedés
és jövőre továbbra is sok szép órát
fogunk tölteni. Bárki bármikor be tud
kapcsolódni, mindenkit szeretettel
várunk jövőre is a MEÖK által szervezett táncházainkba!

TANÁRNŐNEK

Tervbe van egy farsangi különleges
táncház is. A részleteket a következő
számban olvashatják!
Mag. Kovács Dénes

sában a felolvasószínház. A közönség
elmélyülten követte a történetet, időnként felnevetett és az újra és újra játékba kezdő Dankó Balázst csodálhatta,
aki az est vége felé közeledve már
együtt zenélt a szöveggel, kiváló aláfestést adva ezzel a színészi játéknak.
Mindannyiunk nevében mondhatom,
hogy nagy élménnyel lettünk gazdagabbak. Laci az előadás után szorgalmasan dedikált, mi magyarok pedig
ittuk a Metaxát és örültünk, hogy
együtt vagyunk.
Keszthelyi-Brunner Anett

Kedves Ildikó!
Hálás szívvel köszönjük, hogy két gyermekünket is tanítottad a magyar nyelv
alapjaira. Regina 2, Iluska 7 éven keresztül tanulta Tőled a magyar nyelv nyelvtani rendszerét és gyermek-ifjúsági irodalmát.
Nekünk, szülőknek nagy megnyugvást jelentett, hogy tudtuk: jól felkészült,
kompetens és lelkes pedagógus tanítja gyermekeinket. Fontos szerepet töltöttél
be grazi életünkben, hiszen azon kívül, hogy gyermekeink anyanyelvi kompetenciáját fejlesztetted és betekintést nyertek a magyar nyelv szépségébe, még magyar identitásukban is megerősítést kaptak. Szintén örültünk annak, hogy a magyar történelemből vett szövegeket is feldolgoztál a tanulókkal.
Úgy láttam, hogy nemcsak mi, de a többi szülő is
nagyon elégedett volt a munkáddal és szerettek
Téged, ezért is járatták gyermeküket az óráidra.
Örültünk volna, ha Teodort is Te tanítottad volna.
Kívánjuk, hogy további pedagógusi munkádat áldás kísérje!
Sarugáné Kiss Ildikó, MA
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A GYERMEKKLUB HÍREI
„December, ber-ber-ber, lábán áll a hóember.”

Kedd délutánonként magyar gyerekzsivajtól hangos a Robert-Stolz Gasse
3. Egy év szünet után ismét beindult a
ZENEBONA az óvodásoknak. Nyolc
kisgyerek vesz részt Orgován Bogi
óráján, játékosan szolmizálnak, énekelnek, körjátékokat játszanak, ismerkednek a magyar népdalkinccsel. Egri
Marci időnként hangszerbemutatót tart
a gyerekeknek, akik nagyon élvezik a
foglalkozásokat. Csatlakozni bármikor
lehetséges. Tel: 0681 81848483

A MONDÓKÁSCSOPORT a legtöbb
lelket számláló csoport és nagyon aranyosak. Lelkesen „Pista bácsiznak”,,
„csigabigáznak” és a végén mesét hallgatnak. Sok új babát és kisgyereket
ismertünk meg az utóbbi időben. Köszönjük Bíró Krisztinek és Kis-Iván
Orsinak, hogy vezetik a foglalkozásokat. Ehhez a csoporthoz is bármikor
lehet csatlakozni.

Egy másik teremben
Tóth Zsuzsanna Napsugár tartja az iskolások és ügyes óvodások
JÁTÉKMŰHELY ét.
Készítettek már brekegő békát, röptethető
sárkányt, tengózáshoz
való babzsákot, virágékszereket is. Nem
használtak ragasztót
ezidáig, de mondanak
népmeséket. Minden
alkalommal sokat beszélgetnek az óra témájáról, gyereknyelven és természetesen
magyarul. Próbáld ki
te is egy alkalommal! Minden héten,
kedden két szabad
hely várja a kíváncsiskodókat. A csoporthoz lehet csatlakozni. Előzetes bejelentkezést a 0664 3642546-os számon
várja Zsuzsa.
Január 31-én vasárnap délután
15 órára vár juk a kisiskolás kor osztályt és családjaikat Zorkóczy Zenóbia

erdélyi művésznő „ROSSZCSONT
ZÉNÓ” című előadásár a. A tavalyi
nagysikerű előadás diadala után izgatottan
várjuk
vissza
Zenóbiát.
Helyszín:
Kálvária
plébánia
Kalvarienbergstr. 155

Kérdés esetén bátran keressetek bennünket:
Horváth
Zuzana
tel:
069918526726 Komon Erika E-mail:
erika.komon@gmail.com
Minden gyereknek és családnak izgalmakkal teli adventi várakozást és boldog Karácsonyi ünnepeket kívánunk!
Komon Erika

Idén az utolsó foglalkozás december
elsején és 15-én lesz, aztán néhány hét
karácsonyi szünet után január 12-től
újra találkozunk a megszokott helyen
és időben, kedd délután 16:00 – 17:30
között.

www.gracimagyarujsag.at
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CSALÁDI ÉS EGYESÜLETI HÍREK
Örömmel értesített minket Kiss Beáta
hogy október 20-án megszületett első
fia Dominik. Szívből gratulálunk és
boldogságot kívánunk a szülőknek,
Dominiknak pedig a családi fészek
melegét, amelyben növekedjen szülei
és magyar közösségünk örömére. Isten
éltesse!
A MKK szívből gratulál lelkészének
Mag. Molnár Ottó atyának 65. születésnapja alkalmából. Gyapjas Józsefnek is szól a gratuláció, aki novemberben ünnepelte 75. születésnapját. Isten
éltesse őket!
Zavaczki Róbert röviden értesített
minket, hogy nem tud továbbra orgonálni a magyar miséken. Szomorúan
vettük tudomásul döntését. Mióta tudtuk, hogy több templomban elvállalta
az orgonálást, karvezetést; éreztük az
Grácban járt Fischer Joschka, a volt
német külügyminiszter. Németországban született, de érdekes megemlíteni,
hogy sváb szüleit 1946-ban Budakesziről kitelepítették Németországba.

STIPENDIUM HUNGARICUM
2015 ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT
http://www.gracimagyarujsag.at/
Bővebb információ az „Aktuális” mezőre kattintva érhető el!

elválás előszelét, de nem erre a döntésre vágytunk. Hálásak vagyunk neki
eddigi nagyszerű orgonálásáért. Nagyon köszönjük a Magyar Katolikus
Közösség nevében, hogy emelte az
egyházzenei szintet szentmiséinken.
Nagy hálával tartozunk érte.

2016. január 17-én vasárnap
(a megszokott 17 óra helyett)

16 órakor
ÖKUMENIKUS
ISTENTISZTELET
a Graz Kalvarienbergstrasse 155
szám alatti plébániatemplomban
Igét hirdet:

Juhász Réka tiszteletes
evangélikus lelkész
istentisztelet után szeretetvendégség
Szeretettel hívunk mindenkit
2016. január 31-én vasárnap
a Kálvária plébánia nagytermébe
ZORKÓCZY ZENÓBIA
kézdivásárhelyi színművésznő
két műsorára:
15:00 „ROSSZCSONT ZÉNÓ
jó szeretne lenni“ (iskolásoknak)
18:00 “ÖLELJ MAGADHOZ!"
a magyar irodalom legszebb
istenkereső költeményeiből.
Rendező: MKK

Németországból, Friedrich Máriától
(Lochte) kaptuk a szomorú hírt, hogy
testvére, volt diáktársunk Friedrich
Katalin (Howsmo) hosszú, súlyos betegség után október 1-én Norvégiában
elhunyt. Gyászolják családja, és Németországban élő testvére Mária. Fájdalmukban együtt érzünk. R.I.P
Megnyílt a szombathelyi Mészáros
Gábor cukrászmester „ Mészáros
Macaron Dessert Boutique” üzlete, a
Jungfergasseban, Grácban.
A szombathelyi Tarisznyások zenekar
novemberben ünnepelte alapításának
25-éves évfordulóját. Örömmel lépünk a gratulálók sorába. Évtizedes
kapcsolatunk alatt szívünkhöz nőttek.
Gyermek és felnőtt programjaink alkalmából többször ajándékoztak meg
minket „tarisznyájukból” a magyar
kultúra gyöngyszemeivel.
Megjelent a háromnyelvű Őrségnaptár a 2016. szökőévre. Kiadó: Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége 1010 Wien,
Schwedenplatz 2-Laurenzerberg 5/1/8
Rendezvények, baráti találkozók
A Café d´ART-ban
Zinzendorfgasse 1.
BESZÉLGESSÜNK!
női törzsasztal,
QUIZNIGHT.HU
Általános info: Molnár Árpád
0650 662 4211
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