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1945 MÁJUSÁBAN FEJEZŐDÖTT BE
A II. VILÁGHÁBORÚ.
A 70. Évforduló alkalmával egyének, népek, országok elevenítik fel emlékezetükben a háború szörnyű napjait.
Grácban is élünk még magyarok , akik megéltük a pusztí1
tó, pokoli időt és akarva - akaratlanul is feltörnek bennünk
.
annak emlékei. Emlékezünk és figyelmeztetjük a békében
születetteket, őrizzék és ápolják magukban, környezetükben a békét, az emberiség egyik legdrágább kincsét.
Kevésbé ismert, hogy Grácban is voltak magyar
áldozatai a háborúnak. A bombázások áldozatainak az emléktábláján 12 magyar név található. Még a háború utolsó napjaiban is Südwallt építő kényszermunkás magyar
zsidókat hajtottak Mauthausen felé. Útjukat jeltelen sírok övezték. A liebenaui átmeneti tábor tömegsírja nem
3.
az egyedüli Grácban és környékén. A háború áldozatai
voltak a kibombázottak és a menekülttáborok lakóin kí- 3. és 7. : előadások
vül a kitelepítettek az idegenbe elhurcolt hadifoglyok is. 4. : Virágvasárnap
Életük, sorsuk figyelmeztet!
5. és 6. : családi
Feladatunk a múltra emlékezve, összefogással a
gráci magyar élet jövőjét építeni. Az utóbbi hónapok több
negatív jelenség ellenére, erre nyújtanak reménytkeltő példákat. Elég a GMÚ-ban lapozgatni, ahol az eddigi ismert
programok és nevek mellett újakkal találkozunk, mint például a „Beszélgessünk! Női törzsasztal” és a QuizNight a
Cafe d´ART-ban. Újabban egyre több értesülést kapunk egymásról. Más magyar csoportosulások is léteznek Grácban
és a stájer tartományban. Ők is hírt adhatnának magukról.
Az iskolai magyaroktatás bemutatása keretében
5
az eddigiek mellett új csoportokat tudtunk ismertetni új.
ságunkban. Megvalósítható lenne, az iskoláskoruak ak7
tív bevonása a közösségi életbe, ha az iskolai és privát
.
nyelvtanítással foglalkozó pedagógusok összefogva évente egy alkalommal együtt bemutatnák a gráci és környékbeli magyaroknak munkájuk eredményét. Ez nemcsak a
tanulókat serkentené tanulásra,hanem a fiatalokat és felnőtteket is közelebb hozná egymáshoz és talán a közösségekhez is. Egy lépés lehetne ehhez (értesülésünk szerint)
a Seebacher Gymnasium magyar tanévzáró ünnepsége,
amely idén június 16-án 18 órától kerül megrendezésre.
8. : gyermekklub
Jövőbemutat,hogyMag.KovácsDénesátvette (tőlem)
9. : gyerektáncház
a Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubjának az elnökségét. Személye biztosítja a táncház megtartásával az egyesület
jövőjét és a felépülő új, fiatal szerkesztőgárdával a Gráci Magyar Újság további megjelenését. Az újságszerkesztés részletfeladai elvégzéséhez kérjük fiatalok jelentkezését. (U. M.)
Adományokat kérünk a MEÖK - kulturmunka kiadásainak fedezésére,
mert a BKA támogatása annak csak egy részére elég.
Minden adományért köszönetet mondunk!

Válogatás két
hónap képeiből
1. kép: magyarórák
2. kép: kirándulás
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A Gráci Magyar Újság minden olvasójának és hozzátartozójának kellemes,nyaralást kíván a szerkesztőség!
1
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2015. június - szeptember
gráci ismerős. Továbbá szeretek a magyar rendezvényeken is aktívan részt venni, kevés dolog van, ami nem
érdekel.

Tricskó Timi és Pintér Gábor

Már több éve összefutottatok Gáborral, akivel láthatóan remekül pendültök egy húron.
Igen, ő is nagyon szeret a természetben lenni és ő is imád sportolni. Először egy magyar bulin találkoztunk, ami után hamarosan kiderült, hogy a szomszéd házban lakik. Innen aztán
minden ment a maga utján. Vele együtt leltünk rá a raftingra, ő tavaly egy amatőr csapatversenyen is indult. Minden évben szervezünk magunknak egy kerékpártúrát valahol Európában. Eddig már megjártuk Mallorkát, Szardíniát, de a tavaly
májusi túránk Karintiában a Dráva mentén volt a
legszebb.
Gábor mindig drágábbnál drágább és gyorsabbnál gyorsabb kocsikkal jár és gyakran cseréli is azokat. Egy kívülálló azt gondolhatná, ő egy vagyonos valaki. Sok fiatalnak szíve vágya lenne egy ilyen
munkahely.

Tricskó Tímeát, azaz Timit kb. 9 évvel ezelőtt ismertem meg
egy irodalmi esten, ahol modern magyar - és németnyelvű
verseket és azok német - és magyar fordításait hallgathattuk.
Már nem tudom miért, de a szünetben és az előadás után is
sokat nevettünk. Timi akkor még a Fordítástudományi
tanszéken tanult. Egyik tanárnője adta neki a nagyon találó
„tűzrőlpattant“ jelzőt.

Gábor dízelmotorokat fejlesztő cégnél dolgozik, és a munkájuk gyümölcsét, több különböző autót ki is kell próbálni
neki. Ezért sokszor elhozhatja ezeket az autókat. Sőt extrém
körülmények között is tesztelnie kell, így a Himaláján,
Koreában és még sok más érdekes helyen járt már. Amúgy
Grác- ban ragaszkodik ő is a biciklijéhez, szinte
mindenhová azzal megyünk. Három legyet ütünk vele egy
csapásra, mert sokszor gyorsabb, mint az autó, olcsóbb és
még sportolunk is.

Meséld el, hogyan alakult az életed Grácban!
2005-ben érkeztem nyelvtanulási céllal a városba, mivel a
né- met teljesen kimaradt az iskolai tanulmányaimból. Akkor
még nem terveztem hosszabb itttartózkodást, de a gráci
hétköznapok a budapesti évek monotonitása után számomra
maga volt a megváltás; újra frissnek és üdének éreztem
magam, biciklivel jártam minden nap a nyelviskolába, új
helyeket fedeztem fel a városban, ezer új emberrel
ismerkedtem meg, sok magyar–németnyelvű rendezvényre
jártam, ezért úgy döntöttem, maradok!

Mindketten rendszeresen ott vagytok hegyi- vagy kerékpártúráinkon, már jól ismertek sok szép helyet,ezért gondoltam, jó
lenne, ha átvennétek a hegyi- és kerékpártúrák
szervezését.
Annyifelé szervezünk programokat, hogy hétvégenként alig
vagyunk Grácban. A túrák szervezése egy egész embert kíván,
emiatt utasítottuk vissza ezt a nagyon megtisztelő felkérést.
Azonkívül tervünk a családalapítás, de erről egyelőre még
korai lenne beszélni

Sok hegyi- és kerékpártúránkon vettél részt
azóta. Milyen más hobbijaid vannak még?
Nagyon szeretek a természetben lenni, de nyáron a péntek esti
városi görkorizásokat sem tudom kihagyni, imádok hajtani! Heti
rendszerességgel járok aerobicra, ha zenét hallok mozgás
köz- ben, az szinte szárnyakat ad, nem fáradok el! Régebben
lovagolni is jártam a Balaton-felvidéken, volt, hogy tízen
vágtáztunk egymás mellett a szántóföldeken, de Ausztriában
erre nem nagyon van lehetőség, a karámban meg unalmas,
úgyhogy abbahagytam. Az utóbbi években fedeztem fel
Szlovéniában, Bovecben a raftingot, ahol a magyar
túravezetőkkel azóta barátok lettünk és évente akár ötször is
eljárunk
a
Soča
folyóra
evezni,
canyoningozni,
hydrospeedezni vagy éppen a hegyekben ziplineozni.

Köszi a beszélgetést, és további minden jót

Bármerre járunk, mindenfelé barátságos, mosolygó emberek üdvözölnek. Honnan van ilyen feltűnően sok
ismerősöd?
Az egyetemi tanulmányaim alatt sok helyen dolgoztam,
hogy finanszírozni tudjam a tanulmányaimat, ugyanakkor sok tanfolyamra is jártam….…talán innen van a sok
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LELKI GONDOLATOK NYÁRRA
ÉS AZON TÚL

Vegyük gondjainkba őket, amennyire csak
lehetőségünkben áll és tartsuk tiszteletben őket, hiszen
senkinek a sorsát és belső harcait nem ismerjük igazán,
csak az emberi szívekbe látó Úr. Krisztus Urunkhoz való
kötődésünk kötelez bennünket a felebaráti szeretet
gyakorlására, ott ahol élünk és dolgozunk. Hiszen
mindnyájan Isten szeretett gyermekei vagyunk. Nem csak
mi, az üldözöttek és a menekültek is!
Mag. Holló István plébános

Az előttünk álló nyárra
gondolva, eszembe jutott, hogy
már régen nem lapozgattam át
Szent István király Intelmeit.
Akárhányszor kezembe veszem,
mindig találok benne valamilyen
aktuális gondolatot, amely lelki
hasznunkra válhat.
Amit Szent István király
a türelemről és az elfogulatlan
ítélkezésről
ír,
érvényes
számunkra, ma élő magyarokra
is, nemcsak a királyfiakra. A türelmet a királyi korona
díszének nevezi Szent István. A higgadtság megőrzése
nagyon fontos lenne életünkben, bár sokszor próbára
tesznek minket a hétköznapok kihívásai, akár a családi
élet, akár a munka területén.
Szent István király inti továbbá fiát, hogy ha
lehet, kerülje a bíráskodást. Ha viszont ítélkeznie kell,
türelmesen, irgalmasan és esküdözés nélkül tegye.
Milyen hamar megítélünk és elítélünk embereket,
kizárólag a külsőjük alapján.
A graz-seckaui egyházmegyénkben a „szeretet
évét“ tartjuk, ne feledkezzünk el az irgalmasság testi és
lelki cselekedeteiről: legyünk irgalmasak, mint Krisztus
és tartózkodjunk mindenfajta ítélettől, hisz mi sem
szeretünk semmilyen ítélet alá esni.
A vendégekkel és a külhonból érkezőkkel való
bánásmódról is ír Szent István király az Intelmekben.
Különféle tájakról és országokból ma is jönnek
különböző nyelveket beszélő emberek. Bizonyos
politikai erők megpróbálnak ma is félelmet szítani az
emberek szívében, mintha minden bevándorló és
menekült gazember lenne, bűnöző extrém, akiktől félni
kell és akiket vissza kellene szerintük küldeni az
anyaországukba. Keresztény felelősségről, felebaráti
szeretetről hallani sem akarnak.
Mi magyarok remélhetőleg még nem felejtettük
el, hogy pár évtizede sokan honfitársaink közül itt,
Ausztriában menekültként kaptak sokszor nem is várt
segítséget és vendégszeretetet. Megszámlálhatatlan
személyes történetet tudnának 56-os honfitársaink
elmesélni. Szent István királyunk tisztánlátása utal arra,
hogy egy állam gazdagodhat is, ha ismereteket birtokló
külföldiek telepednek le az országban.
Sajnálatos módon nem szólnak a külföldi - és
menekültellenes politikai hangok arról, hogy a
Stájerországban ellátott menekültek között vannak
tanárok, orvosok, pilóták, közgazdászok és jogászok is.
Nem merném azt mondani, hogy bűnözők.
Ez persze nem illik bele a félelmet szító agresszív
alaphangú cikkeikbe és plakátjaikra.

Dr. Egon Kapellari emeritus püspök úrnak
ezúton is megköszönjük magyar katolikus közösségünknek nyújtott mindennemű támogatását és Isten
áldását kérjük további életére
Dr. Wilhelm Krautwaschl lett a Graz-Seckaui
Egyházmegye új püspöke. Közösségünk örömmel
csatlakozik a felköszöntők sorába. A Szentlélek ereje
segítse szolgálatában.

Meghívó
Kedves Magyar Testvérek!
Nagy szeretettel hívunk Titeket
a kálváriahegyi plébánia
TEMPLOM BÚCSÚJÁRA
2015 szeptember 13-án vasárnap
a 9:00 órai ünnepi szentmisére, ebédre, egész
napos programra.
A plébánia osztrák egyháztanácsa
és Molnár Ottó plébános, magyar lelkész.

PROTESTÁNS GYÜLEKEZETI
HÍREK:

Juhász Réka, eddig bécsi segédlelkész, Grácban a
május 3.-i istentiszteleten mutatkozott be.
Ő veszi át ősztől a helyi gyülekezet vezetését.
Dr. Fónyad Pál június 7-én, a vasárnapi istentiszteleten vesz búcsút a gráciaktól, mivel lelkészi megbízása
augusztus 31.-ével lejár.
Köszönet a távozónak, köszöntés az érkezőnek!
Deo Soli Gloria!

Meghívó
GYÜLEKEZETI NAP ISTENTISZTELETTEL
gráci és környékbeli gyülekezeti tagokkal
2015. június 28.-án, vasárnap11:30 órától
Hely: Laßnitzhöhe, Sportplatz
A nyári szünet után, Grácban szeptember 6.-án és
október 4-.én tartunk istentiszteletet, délután 4 órától
a Heiland templomban, Kaiser-Josef-Platz 9.
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JÚNIUS

Dátum
2.
kedd
7.
vasárnap
9.
kedd
10.
szerda

Idő

Hely
Salvator plébánia
16:00
Robert -Stolz-Gasse 3.
Heiland-templom
16:00
Kalvarienbergstr.155.
17:00

Kálvária templom
Kalvarienbergstr.155.

Rendezvény
MAGYAR GYERMEKKLUB Info: Horváth Zuzana 0699 1852 6726
vagy Komon Erika 0699 1901 6763
PROTESTÁNS ISTENTISZTELET utána agapé a gyülekezeti
teremben. Info: Fónyad Pál 0650 587 7712
SZENTMISE, utána agapé a plébánián info: Prel. Molnár Ottó
0316 682 124-21 és Mag.Holló István 0676 8742 6711

Salvator plébánia
MAGYAR GYERMEKKLUB Info: Horváth Zuzana 0699 1852 6726
Robert -Stolz-Gasse 3.
vagy Komon Erika 0699 1901 6763
Kath. Hochsch.Gem.
TÁNCHÁZ , tánctanár: Dr. Simon Péter
19:30
Leechgasse 24.
Info: Mag. Kovács Dénes 0650 831 2624
14:30
PÜSPÖKSZENTELÉS A DÓMBAN , amelyen minket küldöttség képvisel
14.
SZENTMISE, utána az ajkai JUBILATE és BOROSTYÁN kórusok adnak
vasárnap 17:00 Kálvária templom
mint tavaly, rövid hangversenyt. Azt követően agape a plébánián
Kalvarienbergstr.155.
info: Ugri 0316 68 35 08
16.
Salvator plébánia
MAGYAR GYERMEKKLUB Info: Horváth Zuzana 0699 1852 6726
16:00
kedd
Robert -Stolz-Gasse 3.
vagy Komon Erika 0699 1901 6763
Musiksalon Erfurt
NEMZETKÖZI SZÓLISTA EGYÜTTES HANGVERSENYE
19:30
Herrengasse 3/3
Szivkova Mariann fellépésével.
18.
csütörtök
ECML nagyterem
FILMKLUB Fazekas Csaba : SWING
19:30
Nikolaiplatz 4.
info:Komon Erika 0699 1901 6763
Kálvária Plébánia
A SZOMBATHELYI TARISZNYÁS ZENEKAR GYEREKKONZERTJE
16:00
Kalvarienbergstr.155.
Komon Erika 0699 1901 6763
21.
vasárnap
Kálvária templom
SZENTMISE, utána agapé a plébánián info: Prel. Molnár Ottó
17:00
Kalvarienbergstr.155.
0316 682 124-21 és Mag.Holló István 0676 8742 6711
23.
kedd

16:00

Salvator plébánia
Robert -Stolz-Gasse 3.
Kath. Hochsch.Gem.
19:30
Leechgasse 24.

16:00

11:30 Laßnitzhöhe Sportplatz
28.
Kálvária templom
17:00
vasárnap
Kalvarienbergstr. 155.
Kálvária Plébánia
Kalvarienbergstr.155.
Salvator plébánia
16:00
Robert -Stolz-Gasse 3.
18:00

30.
kedd

MAGYAR GYERMEKKLUB Info: Horváth Zuzana 0699 1852 6726
vagy Komon Erika 0699 1901 6763
TÁNCHÁZ , tánctanár: Dr. Simon Péter
Info: Mag. Kovács Dénes 0650 831 2624
GYÜLEKEZETI NAP ISTENTISZTELETTEL gráci és környékbeli
gyülekezeti tagokkal Info: Fónyad Pál 0650 587 7712
CSALÁDI SZENTMISE gyerek és ifjúsági énekekkel.Előtte 16:15 ó.tól
próba, utána agapé info: Zavaczki Róbert 0664 5646433
ELŐADÁS, Mag. Kovács Dénes"Erős gyerekek? -Autentikus
nevelők!" Info: Mag. Kovács Dénes 0650 831 2624
MAGYAR GYERMEKKLUB Info: Horváth Zuzana 0699 1852 6726
vagy Komon Erika 0699 1901 6763

Rendező
MKK
AMEgy
MKK
MKK
MEÖK

MKK
MKK
Szivkova
MEÖK
MKK
MKK
MKK
MEÖK
AMEGy
MKK
MEÖK
MKK

JÚLIUS
2.
d´Art kávézó
18:00
csütörtök
Zinzendorfgasse 1

Beszélgessünk! - Női törzsasztal info: v.kati@utanet.at

N-T

5.
Kálvária templom
17:00
vasárnap
Kalvarienbergstr. 155.

SZENTMISE, utána agapé a plébánián info: Prel. Molnár Ottó
0316 682 124-21 és Mag.Holló István 0676 8742 6711

MKK

10.
d´Art kávézó
19:30
péntek
Zinzendorfgasse 1
12.
Kálvária templom
17:00
vasárnap
Kalvarienbergstr. 155.
19.
Kálvária templom
17:00
vasárnap
Kalvarienbergstr. 155.

IRODALMI EST, Nagy Ildikó Noémi és Garai László felolvasó estje
Info: Mag. Kovács Dénes 0650 831 2624
SZENTMISE, utána agapé a plébánián info: Prel. Molnár Ottó
0316 682 124-21 és Mag.Holló István 0676 8742 6711
SZENTMISE, utána agapé a plébánián info: Prel. Molnár Ottó
0316 682 124-21 és Mag.Holló István 0676 8742 6711

26.
Kálvária templom
17:00
vasárnap
Kalvarienbergstr. 155.

SZENTMISE, utána agapé a plébánián info: Prel. Molnár Ottó
0316 682 124-21 és Mag.Holló István 0676 8742 6711
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AUGUSZTUS
2.
Kálvária templom
17:00
vasárnap
Kalvarienbergstr. 155.

SZENTMISE, utána agapé a plébánián info: Prel. Molnár Ottó
0316 682 124-21 és Mag.Holló István 0676 8742 6711

MKK

9.
Kálvária templom
17:00
vasárnap
Kalvarienbergstr. 155.

SZENTMISE, utána agapé a plébánián info: Prel. Molnár Ottó
0316 682 124-21 és Mag.Holló István 0676 8742 6711

MKK

16.
Kálvária templom
17:00
vasárnap
Kalvarienbergstr. 155.

SZENTMISE, utána agapé a plébánián info: Prel. Molnár Ottó
0316 682 124-21 és Mag.Holló István 0676 8742 6711

MKK

20.
Gotscheer kápolna
04:45
csütörtök
Mariatrost
23.
MÁRIACELL
16:00
vasárnap
Szent Mihály Kápolna

A 32.MINDSZENTY VADON EMLÉKZARÁNDOKLAT kezdete
info:0664 473 5354(Vadon) 03133 30 535 (Csicsely)
AZ EMLÉKZARÁNDOKLAT ZÁRÓMISÉJE
info:0664 473 5354(Vadon) 03133 30 535 (Csicsely)

MKK
MKK

Ezen a napon Grácban nem lesz magyar mise! Kérjük hogy aki tud, menjen fel Máriacellbe a záró misére.
30.
Kálvária templom
SZENTMISE, utána agapé a plébánián info: Prel. Molnár Ottó
17:00
MKK
vasárnap
Kalvarienbergstr. 155.
0316 682 124-21 és Mag.Holló István 0676 8742 6711

SZEPTEMBER
16:00

Heiland-templom
Kaiser-Josef-Platz 9.

17:00

Kálvária templom
Kalvarienbergstr. 155.

SZENTMISE, utána agapé a plébánián info: Prel. Molnár Ottó
0316 682 124-21 és Mag.Holló István 0676 8742 6711

13.
09:00
vasárnap

Kálvária templom
Kalvarienbergstr. 155.

A TEMPLOM BÚCSÚJA /PFARRFEST/ erre hív minket a PGR info:
Prel Molnár Ottó 0316 682 124-21 (Meghívó a 3. Oldalon)

6.
vasárnap

PROTESTÁNS ISTENTISZTELET utána agapé a gyülekezeti
teremben. Info: Fónyad Pál 0650 587 7712

AMEGy
MLL
Pfarre
Kalvarien

A magyarnyelvű szentmise 17:00 órakor elmarad!
15.
kedd

16:00

Salvator plébánia
Robert- Stolz-Gasse 3.

MAGYAR GYERMEKKLUB Info: Horváth Zuzana 0699 1852 6726
vagy Komon Erika 0699 1901 6763

18.
péntek

19:30

ECML nagyterem
Nikolaiplatz 4.

FILMKLUB Deák Krisztina: AGLAJA
info:Komon Erika 0699 1901 6763

20.
Kálvária templom
17:00
vasárnap
Kalvarienbergstr. 155.
22.
kedd

16:00

Salvator plébánia
Robert- Stolz-Gasse 3.

27.
Kálvária templom
17:00
vasárnap
Kalvarienbergstr. 155.
29.
kedd

16:00

Salvator plébánia
Robert- Stolz-Gasse 3.

MKK
MEÖK

SZENTMISE, utána agapé a plébánián info: Prel. Molnár Ottó
0316 682 124-21 és Mag.Holló István 0676 8742 6711

MKK

MAGYAR GYERMEKKLUB Info: Horváth Zuzana 0699 1852 6726
vagy Komon Erika 0699 1901 6763

MKK

CSALÁDI SZENTMISE gyerek és ifjúsági énekekkel.Előtte 16:15 ó.tól
próba, utána agapé info: Zavaczki Róbert 0664 5646433

MKK

MAGYAR GYERMEKKLUB Info: Horváth Zuzana 0699 1852 6726
vagy Komon Erika 0699 1901 6763

MKK

OKTÓBERI ELŐZETES
4.
vasárnap

16:00

Heiland-templom
Kaiser-Josef-Platz 9.

PROTESTÁNS ISTENTISZTELET utána agapé a gyülekezeti
teremben. Info: Fónyad Pál 0650 587 7712

17:00

Kálvária templom
Kalvarienbergstr. 155.

SZENTMISE, utána agapé a plébánián info: Prel. Molnár Ottó
0316 682 124-21 és Mag.Holló István 0676 8742 6711
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Salvator plébánia
16:00
kedd
Robert- Stolz-Gasse 3.
11.
Kálvária templom
17:00
vasárnap
Kalvarienbergstr. 155.

MAGYAR GYERMEKKLUB Info: Horváth Zuzana 0699 1852 6726
vagy Komon Erika 0699 1901 6763
SZENTMISE, utána agapé a plébánián info: Prel. Molnár Ottó
0316 682 124-21 és Mag.Holló István 0676 8742 6711
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AMEGy
MLL
MKK
MKK

MEGHÍVÓK

GRÁCI M AGYAR ÚJSÁG
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MINDENKIT SZERETETTEL HÍVUNK
ÉS VÁRUNK A RENDEZVÉNYEKRE.
Szeretettel hívjuk családjainkat
a KÁLVÁRIA TEMPLOMBA a 17 órai,
gyermek és ifjúsági énekes
CSALÁDI MISÉKRE
június 28-án és
szeptember 27-én
A ZENÉSZEKET ÉS GYERMEKEKET
16:15 ÓRÁRA VÁRJUK PRÓBÁRA
ROBI, ZSUZSA

Szintén a Cafe d´ART-ban található
a QuizNight Grácban rendezvény

Info: a játék weboldalán: http:// quiznight.hu

MEGHÍVÓ

2015. június 28-án, vasárnap 18:00 órakor
a Kálvária plébánia nagytermében
„ERŐS GYEREKEK? AUTENTIKUS NEVELŐK!”
- GONDOLATOK a 21. SZÁZADI NEVELÉSRŐL
AZ EGZISZTENCIAANALÍZIS SZEMSZÖGÉBŐL.
Előadó:
Mag. KOVÁCS DÉNES
(pszichoterapeuta,nevelési tanácsadó)
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK.
Rendezők: MEÖK és MKK

Meghívó
2015. június 28. vasárnap 11:30 órától
GYÜLEKEZETI NAP ISTENTISZTELETTEL
gráci és környékbeli gyülekezeti tagokkal

Helye: Laßnitzhöhe, Sportplatz
Fónyad Pál lelkész

MAGYAR TÁNCHÁZBA HÍVUNK!
TÁNCHÁZRENDEZVÉNYEINK
JÚNIUSBAN
10-én szerdán és 23-án kedden 19:30 órakor
a táncokat Dr. SIMON PÉTER tanítja
Leechgasse 24
(Katholische Hochschulgemeinde)
Belépés díjtalan, hozzájárulási
adományokat kérünk kiadásaink fedezésére.
Rendező a MEÖK
Támogatónk az Osztrák Kancellári Hivatal
aus Mitteln der Volksgruppenförderung

Szeretettel hívunk kicsiket és nagyokat
a kálváriahegyi plébánia nagytermébe
2015. június 21-én, vasárnap 16:00 órára
a szombathelyi
TARISZNYÁS ZENEKAR
(Kiss Attila, Molnár András és Pados Zsolt)
játékos, foglalkoztatós GYERMEKKONCERTJÉRE
Belépés díjtalan, kiadásaink fedezésére önkéntes
adományokat kérünk.
Rendező:
a Magyar Katolikus Közösség Gyermekklubja

KEDVES FILMKLUBLÁTOGATÓ!
június 18-án

IRODALMI EST
Nagy Ildikó Noémi és Garaczi László
felolvasó estje a Cafe d´ART-ban
Zinzendorfgasse 1
2015 július 10-én pénteken 19:30 órakor
Rendező: MEÖK
Támogató: Szépírók Társasága

Fazeka Csaba: SWING,
szeptember 18-án

Deák Krisztina: AGLAJA

című filmjét vetítjük 19: 30 órai kezdettel,
szükség esetén angol, vagy német felirattal.
Helyszín: az Europäisches Fremdsprachenzentrum
Nikolaiplatz 4. földszinti terme.
Belépődíj nincs, de adományokat szívesen fogadunk a
terembér fedezésére .
Kérdések és kérések az erika.komon@gmail.com, vagy
a david.zs. almasi@gmail.com címre küldhetők, illetve
érdeklődni lehet a 0699 19016763 telefonszámon.

Rendszeres találkozók a Cafe d´ART-ban
Zinzendorfgasse 1.

Beszélgessünk! – Női törzsasztal

Info: Söls-Varga Katalin: v.kati@utanet.at
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KIRÁNDULÁS

ÉLETÜNK

Április 19-én vasárnap voltunk az év második,
de első igazi tavaszi túráján a Grác környéki hegyekben. Első alkalommal volt, hogy túránkat a Facebookon hirdettük meg. Ezért most egy nagyobb, de lelkes
15 fős csapat gyűlt össze a szokásos helyen, az Andritz
Főtéren.
Célunk ezúttal a Weizbachklamm volt. Ezt a
helyet csak vezetőnk, Csaba ismerte. 4 autóval
utaztunk kb. 30 km-t. A Weiz városka mellett lévő
meredek szurdokot látogattuk meg. A túraút körülbelül
1,5 órát vett igénybe, ami egy viszonylag könnyebb
kirándulásnak számít. Nagyon szép sziklaképződmények mellett, melyekről függőlegesen kb. 100
méterrel alattunk láthattuk a Weizbach-ot és a mellette
futó országutat. Átmentünk egy hatalmas sziklakapun
és egy illegő-billegő, magas, 25-30 m hosszú függőhídon is, amelyiken egyszerre csak két-két személy
mehetett. Ahol a keskeny szikla menti út veszélyes
volt, a felszerelt kapaszkodó kötelek és lépcsők
segítségével tudtunk csak tovább jutni.
Visszafelé a Weizbach melletti kanyargós,
szűk sziklák között vezető országúton mentünk át
kocsikkal. Már ez is nagyon látványos volt. Az utat
mindenki nagyon élvezte ezen a különleges, látványos
helyen. Idő hiányában sajnos a takaros iparvároskát
nem nézhettük meg, pedig a kellemes túraidőben egy
fagyi is jól esett volna.
Örülünk a nagyszámú résztvevőnek és továbbra is várjuk a motivált túrázókat. Kívánságokat, és ötleteket Csabánál, tel. +316/ 693064, vagy Tricskó Tímeánál tel. +650/5557869 jelezzétek!
Nem messze Gráctól, a Steinbergen van a
Kepler János Csillagvizsgáló. Péntek esténként nyitva
várja az érdeklődőket. Érdemes lenne azt meglátogatni.
Jelezzétek az érdeklődéseteket. Szép idő reményében:
Timi, Csaba
A GYERMEKKLUB HÍREI

MAGYAR ANYANYELVI ÓRÁK GEIDORFBAN
(Volksschule Geidorf, Muchargasse, Graz)
Nagy örömmel kezdtem idén tanítani a
geidorfi iskolában. Sok magyar gyerek jár ide, hadd ne
kelljen őket máshova vinni – kérte az igazgatónő.
A kilenc lelkes nebulóból két csoport alakult.
A „kicsik” szorgalmasan gyakorolják az ábécét, már
mindannyian tudnak magyarul is olvasni! Sokat
énekelünk, szavalunk, játszunk. A „nagyok” a
helyesírást tanulják, most éppen a j és az ly van soron.
A történetek, mondák és mesék segítik a szövegértés
fejlesztését, bővítik a szókincset. Nagyon szeretném,
ha mindenki magyar könyveket is böngészne.
Magyarórán minden elolvasott könyvért jutalom jár!
Magyarország térképét is bújjuk néha, megkeressük,
hol laknak a mamáék, hol is van a Duna, a Tisza, a
környezetismeret birodalmában barangolunk, és
nagyon sokat beszélgetünk. Itt mindenki elmondhatja
problémáit, és hogy mi minden történt vele.
Heti egy tanórában sajnos nem lehet a teljes
tananyagot megtanítani, nagyon fontos az otthoni
gyakorlás. Megéri. Mintahogy magyarórára is érdemes
járni, mert különben talán sohasem derülne ki, mit is
jelent a „paripa”, mit tesz a ló, ha „poroszkál” vagy
miért „sompolyog” a kutya. Söls-Varga Katalin
BESZÁMOLÓ AZ ELŐADÁSOKRÓL
Áprilisi irodalmi estünkön vendégünk volt „a 12
legszebb magyar vers. –konferencia –könyvsorozat – a
nagy versmondás” Ezen egymásravetett néhány szó
jelentését ismertük meg Dr. Fűzfa Balázs előadásában.
Őbenne és sokakban felvetődött a kérdés mit kezdjünk
ma a költészettel? 2007-ben erre adtak választ
pedagógusok, költők, irodalmárok a konferencia és –
könyv sorozattal. A
költők és
költemények
születéséhez
kapcsolódó födrajzi – történelmi he
lyen megrendezett konferenciák anyagát publikáló
könyvek, az ezerajkú ifjúsági nagy versmondás
élményének eredménye ezen az esten hozzánk is
megérkeztek. Az ismertető bevezetés után elhangzott
verseket
Prof.
Dr.Pusztay
János
mondta,
magávalragadva a fáradt, de kitartó hallgatókat.
Kedves olvasó kiválasztottad már magadnak a 12
legszebb verset?
(egy résztvevő)

Mozgalmasan teltek a tavaszi hónapok a
gyermekklub életében. A kedd délutáni mondókáscsoportunkba több új baba is bekapcsolódott, akik
szemmel láthatólag nagyon jól érzik magukat. A nyári
szünet előtti utolsó foglalkozást június 30-án tartjuk,
addig bármikor lehet csatlakozni. Szeptember
közepétől az óvodáskorosztálynak zenés foglalkozást
tervezünk és újraindítjuk a kézműves-foglalkozást.
Kérjük, hogy az érdeklődők mihamarabb jelezzék
részvételi szándékukat!
Március 22-én tavaszi Húsvétváró családi
délutánt tartottunk. A gyerekek Tóth Zsuzsanna Napsugár vezetésével készítettek nyuszikat, madarakat és
lelkesen színeztek egyéb húsvéti dekorációkat. Németh
Eszter a Brémai muzsikusokat olvasta papírszínházában, majd egy ráadás is, Gimesi Dóra meséje következett. Tarjányi Eszter körjátékokat játszott a
gyerekekkel,
nagyon
élveztük!
Mindegyik
foglalkozásnak nagy sikere volt. Köszönjük!!

Május 17-én Dr. Dőry István biofizikus és géntechnikus, a Soproni Egyetem professzora, tartott nagyon
érdekes előadást „A szélkert és megújuló energia a
magyarországi mezőgazdaságban“ címmel. Számokkal alátámasztva vázolta a jövő energia és élelmiszer
ellátás lassan a körmünkre égő problémáját, és ennek
esetleges megoldási lehetőségeit. Családja jó példával
jár elő, házukat úgy építették át, hogy energiafogyasztásuk a lehető legminimálisabb legyen. Az előadást
sajnos
sokan
elmulasztották.
Csaba
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(Folytatás a 7. Oldalról)

Április 19-én Kovács Dénes vezetésével
megtartottuk első gyerektáncházunkat, amelyet reméljük, több is fog követni! Az első lépések kicsit nehezek
voltak, de aztán jól belejöttek a gyerekek. Köszönet
Dénesnek, valamint Tüchler Tündének a finom szendvicsekért!
Minden gyereknek élményekben gazdag nyári
szünetet kívánunk, mozogjatok sokat, nőjetek nagyra!
Kérdés esetén bátran keressetek bennünket:
Horváth Zuzana Tel: 069918526726, Komon Erika Email: erika.komon@gmail.com

BESZÉLGESSÜNK! - NŐI TÖRZSASZTAL
Nekem rettenetesen hiányoztak a spontán női
traccspartik...
Aki hasonlóan érez, szívesen véleményt cserélne gyereknevelésről, iskoláról, beilleszkedésről vagy szeretne
mindennapi életünket érintő információkhoz jutni illetve megosztaná ismereteit és tapasztalatait vagy egyszerűen jó és vidám társaságra vágyik, jöjjön el! Legközelebb július 2-án 18 órára a Cafe d´Artba Zinzendorfgasse 1.További információ: Söls-Varga Katalin
v.kati@utanet.at

CSALÁDI MISE ÁPRILIS 26-ÁN
A mise elején Ottó atya előre hívta az összes
gyermeket, hogy ezúttal a legközelebb ők legyenek
hozzá, és jól értsék, amit mondani szeretne nekik.
Kántorunk Zavaczki Róbert választotta ki az
énekeket. Ő orgonált és mimistránsunk Csapó Anna
gitározott. A ritmusos dallamok hamar bemásztak a
fülünkbe. Mindannyian együtt énekeltünk. A felnőttek
a padokban, a gyerekek a zenészek előtt állva és az
utolsó énekhez táncoltak is.Ez tartozott a legkedvesebb
pillanatok közé.
A gyermekbarát prédikáció alatt a pap kérdéseket is tett fel, amelyre a gyerekek ügyesen válaszoltak. Szinte mozdulatlanul ülték végig a misét, Ottó
atya nagyon ért a gyerekekhez, az ő szintjükön mondta
el a jó pásztor és a farkas bibliai történetét.
Számomra egy utazás volt vissza abba az időbe, amikor nagymamám kezdte elmesélni a Biblia titkait. Nem egyszerű megérteni a későbbiekben sem.
Szeptembertől ismét minden hónap egy vasárnapján családi misére hívunk kicsit - nagyot.

QUIZNIGHT GRÁCBAN
2015. februártól májusig hétfőnként este a Café
d`ART-ban zajlott a népszerű kocsmakvíz, a QuizNight.hu. Örömmel vettük, hogy a budapesti ötletgazdák és a QuizNight.hu játék jogainak birtokosai hozzájárultak a gráci színtér kiépítéséhez. A 15-20 stabil fővel felálló 5 törzscsapat mellett (Baldog bajszok, Csak
csajok, Fuciék, Sziporkák és Trükkös Ötös) alkalmanként 6–7 csapatban 30 fő is játszott a napi nyereményért. Az összesített pontszámok alapján szoros
küzdelem alakult ki a bajnokságon. Az első hely sorsa
az utolsó fordulóban dőlt el. Bővebb információ a játék
weboldalán: http://quiznight.hu/, vagy a helyszínen
(Café d`ART, Zinzendorfgasse 1, 8010, Graz). Ősztől
folytatjuk. Addig is kellemes nyarat és kvíz töltögetést
mindenkinek. Zoli
EGYÉB HÍREK
Öregdiákok figyelem! Szomorú szívvel közöljük, hogy
a MEÖK egykori elnöke, volt diáktársunk Dipl. Ing.
Vilics István, január 25-én 77 éves korában Welsben
váratlanul elhunyt. Búcsúztatására szűkebb családi
körben került sor. Emlékét őrizzük. Béke poraira!

„Hiszünk, mint a gyermekek, kinek szíve nem remeg végtelen
csodád előtt. Adj hitünknek új erőt! Alleluja.” (85-ös ének) T.ZS.

MAGYAR NYELVŰ GYEREKKÖNYVEK
A GRÁCI VÁROSI KÖNYVTÁRBAN
Városi képviselőként fontos számomra és rendkívüli
cél, hogy a gyerekek elsajátítsák a magyar nyelvet.
Ebből kifolyólag örülök, hogy sikerült a Forum Hungaricummal és a várossal, egy háromnyelvű gyerekkönyv sorozatot Dowas Katharinától megvásároltatni.
A gyerekkönyvek kikölcsönözhetőek a Városi Könyvtárban. Emellett találhatóak magyar nyelvű könyvek, a
Központi Könyvtárban (Zanklhof, Kernstockgasse 2).
A könyveket meg tudják rendelni a könyvtárak kirendeltségénél vagy online módon
www.stadtbibliothek.graz.at. Mag. Molnár András

A 32. Gyalogos zarándoklat résztvevői és a Bencsik
család barátai ez úton is gratulálnak zarándok társuknak, Dávidnak és Laurának gyermekük, Eliot Abel
születése alkalmából. A boldog szülők és nagyszülők
szeretete kísérje életét.
Dr. Perényi János, Magyarország bécsi nagykövete
márciusban bemutatkozó tiszteletét tette a stájer tartományfőnökségnél, majd áprilisban Grác polgármesterénél és seckau-gráci egyházmegye új megyéspüspökénél.
Absender: Club ungarischer Studenten und
Akademiker in Graz, 8011 Graz, Pf.89
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