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Dr. Karikó Katalin, a Nobel-díj magyar várományosa

Zsombori Erzsébet Selyemfestő kiállítása
Meghívó a 9.oldalon

Két dolog indíttatott arra, hogy megírjam ezt a cikket. Az egyik az volt,
hogy a gráci magyar ismerősökkel,
barátokkal folytatott beszélgetéseim
során feltűnt nekem, hogy nagyon
sokan nem is tudják, hogy a Covid
vakcinát egy magyar tudós évtizedes
kitartó munkájának köszönheti a világ.
A másik ok pedig az volt, hogy sajnos
az emberek egy része elhiszi a Covid
vakcinák elleni manipulatív és kétségbeejtően tudománytalan megfélemlítő
híreket.
Elὅször röviden szeretném bemutatni
Karikó Katalin életútját, majd laikusok
számára is érthetὅen leírni a Covid
vakcina hatásmechanizmusát
„Különleges képességekkel nem rendelkezem, inkább kitartó és szorgalmas vagyok. Olyan, aki a körülmények
hatására jobban kapaszkodik , mint a
többiek.“ Ìgy véli napjaink legismertebb magyarja, akinek kutatási eredményei világszerte már eddig is több
százmillió ember életét mentették meg
a koronavírus elleni küzdelemben.

Karikó Katalin: biológus, biokémikus
Folytatás az 5. oldalon

Gráci Ökumenikus Kirándulás
Beszámoló a 3. oldalon

Karikó Katalin Széchenyi díjas kutató
biológus, biokémikus, a szintetikus
mRNS típusú vakcinák szabadalmaztatója, a meinzi Biontec cég alelnöke, a
Pennsylvaniai Egyetem professzora.
Szerénysége mellett nagylelkűsége is
kiemelkedő emberi tulajdonságai közé
tartozik. A Széchenyi díj honoráriumának felét a kisújszállási iskolának a
természettudományok oktatására, a
másik felét pedig a hátrányos helyzetű
magyar gyermekek megsegítésére
szolgáló alapítványnak adományozta.
Szolnokon született, Kisújszálláson
nὅtt fel, ott végezte az általános- és

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK 2021 OKTÓBER ELEJÉN JELENIK MEG!

középiskolai tanulmányait is. 1973-tól
öt éven át a Szegedi Tudományegyetem biológia szakos hallgatója volt,
majd a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban folytatta PHD képzését, ahol
1983-ban avatták doktorrá. A Szegedi
Biológiai Kutatóközpontban kezdett el
először antivirális anyagokkal és az
RNS kutatással foglalkozni.1985-ben
( a 30. születésnapján) létszámcsökkentés miatt elküldték a kutatóközpontból, ekkor döntött úgy, hogy külföldön folytatja kutatásait. Először a
Philadelphiai Temple Egyetemen helyezkedett el, ahol módosított nukleotidokkal foglalkoztak. Három év után
Washingtonba került, ahol interferonokkal dolgozott. Elmondása szerint
ott tanulta meg igazán a molekuláris
biológiát. 1989-ben tért vissza Philadelphiába, ahol a Pennsylvaniai Egyetemen folytatta kutatásait. Itt munkatársa volt az immunológus Drew
Weissman és az egykoron ugyancsak
Szegeden kutató Pardi Norbert. 2013ban egy japán kollégájával elhatározták, hogy egy klinikai programmal
folytatják kutatásaikat, ahol az mRNS
terápia megvalósításán dolgozhatnak.
A meinzi Biontec céget választották.
Itt indították be a Biontec módosított
mRNS programját, majd ezzel a technológiával hozta létre 2020-ban a
Biontec az amerikai Pfeizer céggel a
Covid 19 vakcinát. (A lánya 30. születésnapján derült ki, hogy működik a
vakcina.) Az mRNS technológiát először a rákos betegségek gyógyításában
alkalmazták. Kutatási eredményei
alapján többen tudományos körökben
Nobel-díj esélyesnek tartják. Jelenleg a
neurodegeneratív betegségek gyógyításán dolgozik.
Folyt: 5.old

www.gracimagyarujsag.at
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Lelki gondolatok
A
pünkösd
utáni idő az
egyház elindulásának
és
kiterjedésének
ideje.
Szent
Péter első levele „élő kövekről“
ír,
arról, hogy mi
vagyunk ezek
és lelki épületté, lelki házzá
kell válnunk.
Krisztus az élő kő, melyet az építők elvetettek, de Isten kiválasztott és tiszteletben részesített. (1 Pét 2,4) Az újszövetségi írások közül meglehetősen későn született Péter levele,
a misszió történetének késői szakaszáról ad információt
Kr.u. 90 körül. A kérdés már nem a zsidó- és pogánykeresztények viszonya, mint Szent Pálnál, hanem a keresztények
és a pogány környezet válaszvonala már világosan kirajzolódott. A keresztény közösségek struktúrát kapnak. A levél
írója magát az „idősek, presbiterek egyikének, elöljárótárs-

nak“ (5,1) nevezi és arra int, hogy „a reményünket teljesen
a kegyelembe vessük, amelyet Krisztus Jézus kinyilatkoztatásában kaptunk ajándékba“ (1,13). Az akkori keresztény
közösségnek, amely próbatételt, üldöztetést és diszkriminációt él át, nagy szüksége van Isten erőforrására. Nekünk is
szükségünk van erre az isteni erőforrásra, lassan és remélhetőleg egy pandémia vége felé haladva, amely az elmúlt
évünket teljesen beárnyékolta, terveinket felülírta. Isten erőforrása rendelkezésünkre áll szent Szavában, Igéjében és a
szentségekben.
Isten Szaváról, amely örökké megmarad, szép gondolatokat
ír ugyanez a levél.
„Minden test olyan, mint a fű,
s minden dicsősége, mint a fű virága:
elszárad a fű, és lehull virága,
az Úr Igéje azonban örökre megmarad“ (1 Pét 1,24-25).
Szent Péter levele Izajás prófétát idézi ezen a helyen (Iz
40,6-8). Maradjunk meg Isten szavának szeretetében. Merítsünk belőle erőt és adjuk tovább embertársainknak, akik
reményre áhítoznak!
Mag. Holló István
plébános, magyar lelkész

Hírdetéseink: A 38. Mindszenty-Vadon emlékzarándoklat augusztus 26.-tól- 29- ig tart.
A zarándoklatot 29-én vasárnap a mariazelli Bazilikában 17 órakor szentmisével zárjuk, amelyre szeretettel hívjuk barátainkat. A gráci magyar nyelvű szentmisékről a Műsorismertető (9.oldal) ad részletes ismertetést.
A járványügyi előírások alapján ismét énekelhetünk közösen, mise után tarthatunk agapét.
2021. szeptember 5-12 között rendezik meg Budapesten az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust. (NEK) Ferenc Pápa július 4-én hivatalosan is bejelentette, hogy szeptember 12-én Budapestre látogat és részt vesz a kongresszuson
(Magyar Kurir). Közösségünk szeptember 5-én a délutáni szentmisén az 1938-as kongresszusi Himnuszt énekelve tesz
hitet, a ritka budapesti ünnepi esemény célkitűzése mellett.
NÉPEK VASÁRNAPJA SZEPTEMBER 26-ÁN VASÁRNAP 10 ÓRAKOR A GRÁCI DÓMBAN.

Július 1-én voltunk hivatalosak Ottó
atyával és az itt élő idegenajkú csoportok lelkészeivel a St. Andrä tem-
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plomba. Ott Matthias Keil atya kérésére ismertették velünk a művészien
kialakított templombelsőt, majd az altemplomban
egy
rövid
áhitaton
vettünk részt. Ezt
követte az ünnepi
program
megbeszélése, amelyen
a 10 itteni idegennyelvű
népcsoportból
8
képviseltette magát.

Először mindenki röviden beszámolt a
csoportjában történtekről. A program
ismertetése és megvitatása után a
csoportok megkapták a szentmisére
beosztott feladataikat. Ezzel zárult a
megbeszélés.
Mindenkit szeretettel hívunk az ünnepi
szentmisére és a Mauzóleum előtti
téren tartandó agapéra, amennyiben a
Covid előírások megengedik.(Kérjük
az éppen érvényes előírások szigorú
betartását!)
G.-né S.E.
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Gráci Ökumenikus Kirándulás
Ez az év nem a közös eseményekről szólt. Sajnos a
világméretű koronavírus-járvány a vallásgyakorlásra is
rányomta a bélyegét. Rengeteg alkalom elmaradt, köztük a
januári ökumenikus istentisztelet is. Pozitívum azonban,
hogy így az év végi alkalmunkat az Ausztriai Magyar
Evangélikus Gyülekezet és a Gráci Katolikus Közösség
szervezésében július 4-én közösen tudtuk ünnepelni!
Reméljük talán máskor is lesz alkalmunk ilyen közös, ökumenikus együttlétre, mely a gráci magyar keresztény
közösségeink közötti kapcsolatot segít tovább erősíteni!
Az immár hagyományos kirándulásunk a mariatrosti bazilikában kezdődött, Wagner Szilárd lelkészünk és Szeitl Zita
lektorunk liturgiai szolgálatával és Molnár Ottó atya
prédikációjával. A prédikáció központi témája Isten szeretete volt, ahogy az a Szentlélek által belénk költözik és
munkálkodik bennünk, közöttünk.
Az istentisztelet fényét Mitterwallner-Morawcsik Katalin
orgona- és Litscher-Nagy Zsuzsanna fuvolajátéka emelte.
Mindeközben
a
gyerekek
külön
foglalkozásban
részesülhettek Tóth Zsuzsanna Napsugár vezetésével, ahol
himbálózó halakat gyárthattak a résztvevők Lukács 5, 1-11
igeszakasza alapján. Az adományokat a fogadó, grácmariatrosti gyülekezetnek ajánlottuk fel.
Az istentisztelet után egy rövid kirándulást tettünk 34
felnőtt és 15 gyermek részvételével. Ezalatt mindenki kötetlenül beszélgethetett egymással. Útközben a gyerekek
találtak egy vakondot az út szélén, ami nagyon nagy
boldogsággal töltötte el őket. A séta végpontja a Griesbauer
vendéglő volt, ahol egy hatalmas játszótér várta a
gyerekeket, a felnőttek pedig árnyékban várhatták az ételt.

Volt, aki csak az étteremben csatlakozott hozzánk., hogy
megismerhesse közösségeinket. Az ökumenikus jellegnek
köszönhetően sokan voltunk, így sokakkal lehetett
szerencsénk megismerkedni, beszélgetni.
Sokáig maradtunk, és ez azt jelenti, hogy jól éreztük
magunkat.
Sok szeretettel és bizakodással tekintünk előre a jövő évre,
közösen!
Pap Eszter Sára, Kemény Ferenc

www.gracimagyarujsag.at
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20 év után itthon Grácban: Mag. Mark Perz
Èvekkel ezelὅtt a magyar bálban találkoztam elὅször Markkal. Molnár András mutatott be bennünket egymásnak.
Mark Bécsbὅl jött ide, hogy egy jót
bulizzon és egy-két régi ismerὅssel
találkozzon. Akkor még ὅ sem sejtette,
hogy útja sok év után újra Grácba hozza. 2021 áprilisa óta ὅ a Holding Graz
egyik vezetὅ igazgatója. Bizonyára
sokan értesültek már errὅl néhány gráci újságból. Ebben a beszélgetésben
elsὅsorban életének a
magyar
vonatkozású
mozzanatait emeljük ki.
A beszélgetés ötletét
Molnár András vettete
fel, ezért is nála találkoztunk egy kis grillezésre és borozgatásra.
Mark, kezdjük a beszélgetést a magyarsággal, a magyar kultúrával való kapcsolatodról. Hogyan sikerült a nyelvet ilyen jól
megtanulod? Bár tudom, hogy édesanyád
magyar, és ezáltal az
anyanyelved is az, de
sokaknál
idővel
„elkopik, eltompul“ a nyelvtudás. Te
viszont folyékonyan és szépen beszélsz magyarul.
Grácban születtem, de mindig büszke
voltam arra, hogy magyar vagyok.
Gyerekkoromban szinte minden nyarat
Leányfalun töltöttem édesanyám családjánál. Egy érdekes ideillő életkép:
öt éves koromban, amikor visszajöttem Grácba a nagyszülőktől, csak magyarul beszéltem mindenkivel. Még az
óvodában is, és nem értettem, hogy
miért nem beszél mindenki magyarul.
Èdesapámmal is csak magyarul beszéltem. Mivel az ὅ anyanyelve német
és magyarul csak egy két káromkodást
tudott, nem értette, hogy mit mondok.
Én mindig is magyarnak éreztem ma-
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gam,
mondjuk
magyarnak.

úgy

osztrák-

Ezt a magyarságtudatot édesanyád
oltotta, nevelte beléd?
Nem, ὅ ezt nem erὅltette mivel az volt
a véleménye, hogy Ausztriában élünk,
ezért a német nyelv fontosabb, de
megteremtette azt a környezetet, ahol
kialakulhatott a magyarsághoz való

kötődésem. Szinte minden ünnepet,
karácsonyt, húsvétot és persze a szünidőket a családdal Budapesten vagy
Leányfalun töltöttük. Igy alakulhatott
ki nálam ez a kettős identitás. Valószínűleg ezeknek az élményeknek, a magyar kultúrának és nem utolsósorban a
magyar konyhának köszönhetően alakult ez így. Nagyon szeretem a magyar
ételeket!
Hogyan alakult az életutad, gondolom itt Grácban jártál iskolába
majd egyetemre?
Nem egészen, az első gimnáziumi éveket Grácban majd később Bad Ausseeben jártam, ott is érettségiztem.

A katonai szolgálat letöltése, majd a
közgazdasági egyetem elvégzése után
Bécsben kaptam az AIT-ben(Austrian
Institut for Technologie) munkát. Itt
hét évig dolgoztam. Emellett elvégeztem egy másik fὅiskolát, amely szintén
közgazdasagi végzettséget adott, majd
sikerült egy amerikai diplomát is szereznem.
2010-ben Budapesten a Rail Cargo
Budapest cégnél kezdtem dolgozni, ezt
egy szlovákiai , majd egy
spanyolországi munka követte.
2018 -tól az Österreichische
Bundesbahnen operatív részlegének voltam az igazgatója. Amikor értesültem róla,
hogy a Holding Graz-nál a
közlekedési részlegen megürült egy igazgatói állás,
azonnal jelentkeztem és el is
nyertem azt. Így húsz év
távollét után újra hazakerültem Grácba. Párom és féléves lányom még Bécsben
maradtak, de ahogy a házunk újjáépítése befejeződik, ők is ide fognak költözni.
A párod is beszél magyarul?
Nem, ő osztrák és sajnos nem beszél
magyarul, viszont a kislányom remélem meg fog tanulni. Én minden tőlem
telhetőt meg szeretnék tenni, hogy
magyarul is megtanuljon. Ezért is örülnék, ha itt Grácban minél több magyarral kerülnék kapcsolatba.

Ennek örülök és remélem, hogy találkozunk majd a MEÖK és a Gráci
Magyar Egyesület által szervezett
programokon. Köszönöm a beszélgetést és Isten hozott nálunk!
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Folytatás az 1. oldalról:
Díjak és elismerések özöne önti el
napjainkban, mint például:
A koronavírus elleni vakcinák kifejlesztésében résztvevő hét kutató, köztük Karikó Katalin nyerte el idén a
spanyol Nobel-díjnak is nevezett
Asztúria hercegnője-díjat tudomány
és technológia kategóriában.
Doctor Honoris Causa kitüntető címet adományozott a Szegedi Tudományegyetem dr. Karikó Katalinnak, a
Covid-19 pandémia elleni küzdelemben kulcsszerepet játszó vakcina kifejlesztőjének. Az egykori szegedi József
Attila Tudományegyetemen biológus
diplomát és doktori címet szerző alumna elismerését az SZTE Szenátusa
egyhangúlag támogatta.
Karikó Katalin kapta a közmédia év
embere díját. A közmédia év embere
díjat idén először adták át. Ezentúl
minden év végén olyan embernek kaphatják meg az elismerést, akik szakmai
pályafutásukkal és életútjukkal maradandó értéket hoznak létre és nagy
hatást gyakorolnak az adott év eseményeire.

Egy francia rövidfilm is készült „A nő,
aki megmentheti a világot” címmel. A
film bemutatja a koronavírus elleni
vakcina kifejlesztésében óriási szerepet játszó tudósnő munkásságát, a hírvivő RNS-hez kötődő kutatásait és az
elmúlt 40 évben elért eredményeit.
Hogyan működik az mRNS vakcina?
Az mRNS-t az oltást követően a sejtjeink felveszik, majd a teljesen ártalmatlan fehérjerészletet megtermelik. A
megtermelt fehérje részleteket szervezetünk immunsejtjei felismerik és legalább olyan hatékonysággal kezdenek
el ellenanyagokat termelni, mintha a
szervezetünk magával a kórokozó vírussal találkozott volna. Immunrendszerünk hosszabb távú memóriával is
„emlékszik” a védőoltásra, ezért a kialakult védettség hónapokon-éveken
keresztül is tarthat. Az mRNS molekula a sejtek plazmájában maximum néhány nap elteltével lebomlik, és nem
kerül be a sejtjeink magjába. Az
mRNS molekula a fentiek miatt nem
találkozik a sejtjeink örökítő anyagával, abban semmiféle módosítást nem
tud végrehajtani.

Egyelőre pontos válasz nem adható
arra a kérdésre, hogy meddig tart a
védettség, de remények szerint legalább néhány hónapig, szűk egy évig
védettek leszünk a fertőzéstől a védőoltás beadását követően. Ha megfelelően nagy a népesség átoltottsága, akkor joggal számolhatunk azzal, hogy a
vírus terjedésének sebessége olyan
nagymértékben lecsökken, hogy idővel
„kikopik” a lakosság köréből.
Miért jobb a védőoltás, mint átesni
magán a betegségen?
Ugyan az elmúlt évben sok mindent
megtudtunk a COVID-19 betegségről,
ugyanakkor annak lefolyása, kimenetele és hosszú távú következményei
kiszámíthatatlanok. Ezzel szemben a
vakcina nem okoz semmiféle megbetegedést, hatásmechanizmusát pontosan
ismerjük: a „mi kezünkben van a
gyeplő” az immunvédettség kialakítása során.
Bízom abban, hogy ezzel a rövid öszszefoglalóval talán néhány kételkedὅt
sikerül meggyőznöm a Covid -19 elleni oltás fontosságáról.
ok

Magyar Filmklub
Filmklubunk életébe ismét beleszólt koronavírus-járvány :
sajnos tavaly október óta nem tudtunk filmet vetíteni. A
helyszín miatt (a strasbourgi Európa Tanács intézménye által
bérelt iroda és konferenciaterem) sajnos nemcsak az az éppen érvényben lévő helyi járványügyi előírásokat kell betartanunk.
A helyzet jelenleg szerencsére bíztatónak tűnik és a július 1-i
nyitás után szokás szerint e-mailben tájékoztatni fogom az
érdeklődőket a lehetőségekről. Dátumot jelen pillanatban
sajnos nem tudok megadni. Bízom benne, hogy még a nyáron tudunk egyszer találkozni, aztán szeptembertől a régi
formában mehet tovább a filmklub!

bér fedezésére. A magyar filmklub remek alkalom az újonnan Grazba költözött magyarok megismerésére és beszélgetésekre is, várunk mindenkit szeretettel! Hiányzik, hogy erre
régen került sor!
Az új érdeklődők az erika.komon@gmail.com e-mailcímen
és a 069919016763-as telefonszámon tudnak feliratkozni a
címlistára. Ezenkívül messengeren van egy chatcsoportunk,
akit érdekel, szívesen felveszem oda is! Ott gyors, rövid üzeneteket, filmajánlókat szoktam én vagy a csoport más tagjai
küldeni. A Facebook Grazer Ungarn és más grazi magyar
oldalakon is szerepelnek a filmvetítések időpontjai.

Az újság minden olvasójának és szeretteinek mindenekelőtt
A filmklub helyszíne az Europäisches Fremdsprachen- jó egészséget és jó pihenést, feltöltődést kívánok a nyárra! A
zentrum földszinti terme a Nikolaiplatz 4. szám alatt. A mielőbbi találkozás reményében:
vetítéseket havonta egyszer szombat este szoktuk tartani.
Komon Erika
Belépő nincs, de adományokat szívesen fogadunk a teremwww.gracimagyarujsag.at
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Ugri Ingrid
Ugri Ingrid a közelmúltban ünnepelte 80. születésnapját. A GMÙ
10. évfolyamának 3-4. számában
az arcképcsarnok rovatban már
megjelent egy beszélgetés Ingriddel, amelyben elsὅsorban az anyanyelvi szintὒ magyar nyelvtudásáról,
a
magyarokhoz
való
kötὅdésérὅl esett szó. Azóta bizony sok víz lefolyt a Murán,
ezért sokak kívánságára megkértük a jubilánst, hogy meséljen az
azóta eltelt kb, 10 év tapasztalatairól.

tünk egymásnak. Szeptemberben
volt még egy zarándoklat Máriazellbe,amelyen egy magyar püspök magyar zarándokokkal is
részt vett.
Az elmúlt években szerveztünk
közös kirándulásokat Kὅszegre,
Sopronba, és a Balatonhoz is. Az
utolsó kirándulásunk Admontba
vezetett, amelyet Winkler Eszter
szervezett meg.
Korábban a gráci szentmisék
utáni agapékon összeültünk, beszélgettünk. Minden vasárnapra
egy másik háziasszony hozott
süteményt, az errὅl szóló füzetecském a mai napig megvan.

Hogyan fejlὅdött, változott szerinted a magyar közösség az elmúlt
kb. 10 év folyamán?
Azt kell mondanom, hogy sajnos
nem pozitív irányba haladunk. Ez
különösen a Covid pandémia idején vált nyilvánvalóvá: nincsenek
programok, megszὒnt a magyar óvoda,
nincsenek rendszeres összejövetelek.
Az emberek visszahúzódóvá váltak,
nem tesznek a közösségért, nincs utánpótlás.
Milyen eseményekre, rendezvényekre
emlékszel vissza szívesen?
Magyar mise és evangélikus istentisztelet van, de ezeken is egyre csökken a
hívek száma. A táncház és a filmklub a
Covid pandémia elὅtt még úgy-ahogy
mὒködött. Az október 23-i ünnepségek
is egyre szὒkebb körben zajlanak le.
Fix program minden évben augusztus
végén a Mindszenty-Vadon zarándoklat Maraizellbe. Sajnos ezen is egyre
kevesebben vesznek részt. Korábban
Magyarországról és Amerikából is
jöttek vendégek. Tavaly megrendezték
a pandémia ellenére, de csak kétnapos
volt és csak ausztriaiak vettek részt
rajta.
Az utóbbi években a Dómban kerül
megrendzésre az itt élὅ népcsoportok
részére a népek vasárnapja ünnepség,
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amelyen mi is részt veszünk, magyar
énekeket éneklünk és magyarul imádkozunk. Sokan népviseletben vannak,
utána pedig az agapén magyar asztalokon kínáljuk a magyar ételeket. Mindig
nagy sikere van a pogácsának és a magyar boroknak.
Az öregdiák találkozó minden évben
egy kiemelkedὅ esemény volt. Nagyon
jó hangulat, érdekes programok jellemezték. Tavalyelὅtt a lányunk szervezésében egy buszt rendeltünk, amivel
újra megnéztük a régi diákévek helyeit
egy gráci körutazás keretében. Tavaly
sajnos ez is elmaradt, ahogy telnek az
évek egyre kevesebben vagyunk. Idén
már nem is szervezzük.
Emlékezetesek voltak a májusi zarándoklatok Mariazellbe Mindszenty bíboros halálának az évfordulója alkalmából. Szombat este volt a körmenet, vasárnap délelὅtt a nagymise, ahol magyar kórusok is énekeltek. A körmenet
után egy vendéglὅben találkoztunk, a
linziek, az innsbruckiak, nagyon örül-

Mi is egy ilyen agapén ünnepeltük a 25 és 50 éves házassági
évfordulónkat, keresztelὅk utáni
vendéglátást is rendeztünk.
Mi Misivel sok magyar vonatkozású
eseményen, rendezvényen részt veszünk. Ìgy pl. Radegundban, amely
Szászvár testvérvárosa, a Bartók Béláról elnevezett forrás nagy ünnepségén
csak mi ketten voltunk ott gráci magyarok.
A Mariatrosti templom 300 éves ünnepén is részt vettünk. Kevesen tudják,
hogy magyar Pálosok alapították, de
sajnos ὅk nem képviseltették magukat
ezen az ünnepen. A fὅcelebráns Dr.
Lackner érsek volt, akit megkértünk,
hogy írjon néhány gondolatot a magyar
Pálosoknak, amit mi aztán postán el is
küldtünk nekik.
Sajnos szomorú eseményekre is visszaemlékezem. 1999-ben a magyar iskolás
gyermekek tragikus buszbalasete történt Deutschlandsberg közelében. Misi
elkísérte a szülὅket az elhunytak azonosításához, megszerveztük másokkal
együtt, hogy a szülὅknek a magyar közösség otthonaiban szállásuk legyen,
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látogattuk a kórházakban a sebesülteket. Ez ritka alkalma volt a magyarok
összefogásának. Holló István atyától
tudjuk, hogy a deutschlandsbergi emberek a mai napig minden évben megamlékeznek errὅl, amelyen idὅnként
magyar meghívottak, hozzátartozók is
részt vesznek.
Holló István atya minden évben meghívja a magyar híveket valamelyik
plébániájába, ahol bemutatja a templomot. Ez a szép nap mindig egy jó hangulatú közös ebéddel zárul.

Vég nélkül sorolhatnád az emlékeket,
eseményeket, amelyek szervezésében,
lebonyolításában mindig részt vettél,
leginkább szerényen, a háttérben tevékenykedve. Mesélnél nekünk a közösségen kívüli életedről is?
Nagyon örülök, hogy az egészségem
megengedi, hogy a saját háztartásom

mellett tudok még a kicsi unokáknál is
segíteni. A felnὅtt unokáimmal is nagyon jó a kapcsolatom. A nὅvéremet
is gondozom, rendszeresen bevásárolok neki és segítségére vagyok amiben
szükséges.

szép vidéket megismerni.
Kedves Ingrid, kívánunk neked nagyon jó egészséget az elkövetkezὅ
évekre és sok boldogságot gyermekeid, unokáid körében!
Köszönjük a beszélgetést!

Van egy kertünk is, ahol nagyon szívesen tevékenykedem.

ok
E cikk írójának utószava:

Mi jelent számodra kikapcsolódást, hol
szoktatok nyaralni?

Ingrid is lektorálja az újságunkat és
olyan hibák sem kerülik el a figyelmét,
amelyeket mi, született magyarok nem
is vennénk észre. A beszélgetésünk végén Igrid elmesél egy nagyon vicces
régi történetet: Beszélgetés egy agapén, téma a Mindszenty-Vadon zarándoklat. Valaki megkérdezi, hol dolgozik Vadon doktornὅ. Ingrid válaszol: a
vérpadon. (Vadon doktornὅ a Blutbank
-ban dolgozott.)

Szívesen megyünk Magyarországra,
mondhatom, hogy már beutaztuk az
egész országot. Ilyenkor mindig meglátogatjuk a magyarországi barátainkat
is. Az utolsó igazi nyaralásunk, amelyre nagyon szívesen emlékszem vissza,
Szekszárdon volt. A Misi osztálya
minden évben Szentgotthárdon vagy
Pesten rendezte az osztálytalálkozót,
de ezúttal az egyik szekszárdi öregdiák
hívott meg bennünket. Nagyon jó volt
a régi ismerősökkel találkozni és ezt a

MEÖK TÁMOGATÁSI KÉRELEM!
Tisztelt olvasói a Gráci Magyar Újságnak, Kedves Barátaink és Öregdiák társaink!
Az elmúlt évben tomboló és még mindig jelenlevő járvány fejre állított mindent, az egyesületek programját is. Az Öregdiák
Találkozó elmaradt, ezzel együtt adományaik is, amely érzékenyen érinti a MEÖK pénzügyi helyzetét. A jövőbeli működésünk biztosítása érdekében fordulunk a GMÚ olvasóihoz az alábbi kéréssel:
Újságunk jelen számában a Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja befizetési csekkjét találják, azzal a kéréssel, hogy
tehetségük , lehetőségük szerint, mint eddig is tették, támogassák adományukkal az egyesület munkáját.
Kérjük az internetes kiadás olvasóit, hogy ők is kapcsolódjanak be a támogatásba, amiért előre is köszönetet mondanak az
egyesület vezetősége és a GMÚ szerkesztői. (banki adataink az újság impresszumában)

AZ OSZTRÁK SZÖVETSÉGI KANZELLÁRIA KÉRÉSÉRE TOVÁBBÍTJUK AZ ALÁBBI LINKET,
https://s2survey.net/volksgruppen/
AMELYBEN A NÉPCSOPORTOK HATÁSOSABB TÁMOGATÁSÁRA
IRÁNYULÓ FELMÉRÉS KÖRKÉRDÉSEIRE VÁRNAK VÁLASZT.
ÉLJÜNK A LEHETŐSÉGGEL !

www.gracimagyarujsag.at
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2021 JÚLIUS-SZEPTEMBER
HÓNAP

DÁTUM

4.
vasárnap

JÚLIUS

HELY

RENDEZVÉNY

RENDEZŐ

Mariatrost Bazilika
Griesbauer vendéglő
Schaftal 22

ÖKUMENIKUS KIRÁNDULÁS Grazban
Ökumenikus istentisztelet, utána közös séta a Griesbauer
vendéglőhöz, ott ebéd és együttlét, ismerkedés.
info: www.evangelikus-at.com/kirandulsgraz2021

AMEGy
MKK

IDŐ

11:30

AUGUSZTUS

11., 18.,
25.
vasárnap

17:00

Kálváriatemplom
Kalvarienbergstr.155

Magyarnyelvű szentmise, utána agapé a plébánián
Info:Prel. Molnár 0316 682 124 21, Gjecajné S.E. 0681 1067
9351

MKK

24.
szombat

16:00

Auwiesen 8041

Szabadtéri családi piknik és táncház.
Meghívó, Info és program a 9.oldalon

MEÖK

1. + 8.
vasárnap

17:00

Kálváriatemplom
Kalvarienbergstr.155

Magyarnyelvű szentmise, utána agapé a plébánián / Info:
Prel. Molnár 0316 682 124 21, Gjecajné S.E. 0681 1067 9351

MKK

15.
vasárnap

17.00

Kálváriatemplom
Kalvarienbergstr.155

Ünnepi szentmise Nagyboldogasszony- napján. /agapé
Prel. Molnár 0316 682 124 21, Gjecajné S.E. 0681 1067 9351

MKK

Kálváriatemplom
Kalvarienbergstr.155

Ünnepi szentmise szent István napja , valamint Nemzeti ünnepünk alkalmából , utána agapé Info:
Prel. Molnár 0316 682 124 21, gjecajné s.e. 0681 1067 9351

22.
vasárnap

17:00

29.
vasárnap

17:00

2.
csütörtök

19:30

SZEPTEMBER

5.
vasárnap

12
vasárnap

19.
vasárnap

26.
vasárnap

17:00

9.00

17:00

10:00

Mariazell- Bazilika

Hauslabgasse 7

Kálváriatemplom
Kalvarienbergstr.155

A 38. Mindszenty-Vadon emlékzarándoklat zárómiséje.
Min-denkit szeretettel várunk! Grácban nincs magyar mise!
Info: graz.mariazell@gmail.com

MKK

Zsombori Erzsébet: "Selymes összhangok" kiállítását
megnyitja: Mag. Molnár András, zene: Mag Art Nagy Zsuzsanna /fuvola. Info: Kovács Dénes 0650 8312 624

MEÖK

ÜNNEPI MISE a NEK első napján, utána agapé a plébánián
Info: Prel. Molnár 0316 682 124 21, Gjecajné S.E. 0681 1067
9351

MKK

TEMPLOMBÚCSÚ,SZENTMISE 9 ÓRAKOR.
Celebrans Németh László SVD. megyéspüspök úr ( Nagybecskerek) Egésznapos program, étkezési lehetőség, ismerkedés
az osztrák hívekkel. NINCS MAGYAR MISE!
Info: Prel Molnár, Gjecajné Solymos E.

Pfarre
Graz Kalvarienberg

Kálváriatemplom
Kalvarienbergstr.155

Magyarnyelvű szentmise, utána agapé a plébánián / Info:
Prel. Molnár 0316 682 124 21, Gjecajné S.E. 0681 1067 9351

MKK

Gráci Dóm
Burggasse 3

A Népek Vasárnapján közösségileg veszünk részt, ezért
DÉLUTÁN A MAGYAR SZENTMISE ELMARAD!

Kálvária plébánia
Kalvarienbergstr.155

Info: Gjecajné Solymos Erzsébet 0681 1067 9351
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Diözese
Graz Seckau

Rövidítések: MEÖK: Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja, MKK: Magyar Katolikus Közösség, AMEGY:
Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet
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Zsombori Erzsébet - Zsimbi

Rajzpályázatot hirdetünk!
Varázskönyv és varázsigék,
bizonyára szárnyra kap a fantázia a szavak hallatán. Meseemlékek, elképzelések
hozzák elő a bölcs királyokat, hercegkisasszonyokat, a hetedhét országot, az
aranyszőrű paripát, a varázshegedűt… A gráci rajzversenyen arra vagyunk
kíváncsiak, hogy a gyerekek, a felnőttek és a fiatalok hogyan képzelik el azt a
csodákkal teli világot, amit a mesekönyvben találtak meg. Mindenki a saját
módján mutathatja meg azt, amit az olvasás közben átélt. Kiválaszthatja a
technikát: például festék vagy ceruzák, filctollak, vagy akár vegyesen is
használhatja őket. Kérjük a résztvevőket, hogy az alkotásokat küldjék el
a spielfaden@gmail.com e-mail címre. Beküldési határidő: 2021. nov. 1-ig.
A rajzokat bescannelve, életkort! és művésznevet! feltüntetve a
spielfaden@gmail.com emailcímre várjuk.
Nevezési kategóriák:
1. Óvodások: 3-5 éves korig
2. Óvodások: 5-7 éves korig
3. Kisiskolások: 7-10 éves korig

4. Kisiskolások: 10-15 éves korig
5. Középiskolások és gimnazisták: 15-18...
6. Felnőttek részvételét is örömmel fogadjuk
A nyertes alkotásokat díjazzuk, és megjelennek a Gráci Magyar Újságban, és
kiállítjuk őket a soron következő Gráci Magyar Bálban. Támogatóink a Grazi
Magyar Egyesület és a Gráci Magyar Öregdiákok Klubja
Információ: Zsuzsanna Napsugár T. MA

selyemfestő kiállításának
megnyitója a Hauslabgasse 7
-ben szeptember 2.-án 19.30
kor.
A kiállítást megnyitja Mag. Molnár
András kerületi elöljáró
Info: Kovács Dénes Tel: 0650
8312624

Mindenkit szeretettel várunk!

Zsombori Erzsébet-Zsimbi született
1949-ben Bonchidán, Erdélyben. A
budapesti festőművész, selyemfestményeiről, könyvillusztrációiról ismert.
Tanulmányait Kolozsváron végezte,
ahol reklámgrafikusként dolgozott.
1987-ben áttelepült családjával együtt
Magyarországra. Tagja a Magyar Alkotók Országos Egyesületének valamint a Budapest Belvárosi Művészek
Társaságának. 1975-től részt vett hazai és külföldi tárlatokon, több mint
200 alkalommal. Lányával, Mayer
Hella festőművésszel közös galériájukban, a Bp. Süt u.2.sz.alatt rendszeresen helyet ad és szervez előadásokat, könyvbemutatókat, egyéb rendezvényeket. 2020-ban Kölcsey-díjat
kapott.

Július 24.-én szabadtéri "Családi piknik és táncház"
A rendezvényen közreműködik a Huzdrá zenekar és Tóth Zsuzsanna
Napsugár. Rossz idő vagy a biztonsági előírások változása esetén a pikniket elhalasztjuk és valószínűleg ősszel tartjuk meg. A piknikhez szükséges pokrócot, ételt, italt mindenki igényei szerint hozzon magával.
Kezdés: 16:00-kor játszóház gyerekeknek Napsugárral
17:00-tól gyerek és felnőtt táncház a Huzdrá zenekarral
Cím: 8041, Auwiesen, parkolási lehetőség van, de a helyszín egy jó kis
kerékpáros túrával is elérhető (Grazból a Mura partján - Radweg 2)
szervező: MEÖK

www.gracimagyarujsag.at
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Meghívó a 38 Mindszenty - Vadon emlékzarándoklatra
Augusztus 26-én hajnalban, immáron 38. alkalommal Mariatroston, szentmisével veszi kezdetét a hagyományos „Mindszenty - Vadon
emlékzarándoklat”.
Kérjük azokat, akik az idén is négynapos zarándoklaton velünk tartanának, jelezzék (mivel elöleget kell fizetnünk a szálláshelyen) részvételi szándékukat! A hazautazásról a résztvevőknek maguknak kell gondoskodni!
Jelentkezés misék után a jelentkezési lap személyes leadásával, vagy drótpostán: graz.mariazell@gmail.com való beküldésével lehetséges. Jelentkezéskor kérjük személyenként 20.- Euró költséghozzájárulási adomány befizetését, illetve átutalását a következő bankszámlára:
IBAN: AT80 3804 3000 0018 2022, Mag. Holló István, Verwendungszweck: Ungarische Fußwallfahrt 2021
Akik más országból vesznek részt a zarándoklaton, azok az út során is befizethetik a költség hozzájárulást.
Jelentkezési lap a gráci magyarok 38 Mindszenty - Vadon emlékzarándoklatára
Dátum, Aláírás*:

Szálláshely igény:

Név:
2021.08.26

Csütörtök

* Weizerhütte

1 fő

2021.08.27

Péntek

*Mitterdorf

1 fő

2021.08.28

Szombat

*még nem eldöntött

1 fő

Velem tart:
Név:

*: A jelentkező aláírásával igazolja annak tudomásul vételét, hogy a zarándoklat nem szervezett turistaút, továbbá saját elhatározásából
és felelősségére vesz részt rajta. Mindezt az aláíró által bejelentett további személyek tudomására is hozta, akik mindezt tudomásul is
vették.
Az emlékzarándoklatot Mariazellben a Bazilikában 17 órai szentmisével zárjuk, amelyre szeretettel hívjuk barátainkat.
A Magyar Katolikus Közösség nevében Éva és Noémi

Pihenő a Rába
forrásánál

Mise a Gotscheer
Kápolnában
www.gracimagyarujsag.at

Reggeli ködben a Hohe Veitschen

Csoportkép a Bazilika előtt
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Ökumenikus kirándulás Grácban (2021)

Gráci Magyar Bál

Mikulás– Gyerek táncház

Öregdiák találkozó -emlékek

www.gracimagyarujsag.at
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GÓLYAHÍREK

GYÁSZHÍREK

Örömmel adjuk tovább Komon Erikától kapott alábbi
születési híreket :
A grazi közösség korábbi tagjainak, Wittmann-Mandulás
Ágnesnek és Wittmann Gábornak május 21-én
megszületett Győrben harmadik lányuk, Réka. Dóra (8) és
Lilla (5) nagyon örülnek a kistestvérnek.
Somogyi-Belgya Ágnesnek és Somogyi Tamásnak is gratulálunk leánykájuk Évi születéséhez. (Június 2.) Vidám
gyermek kacaj töltse be családi otthonukat.
Legyenek boldogok!
Gratulálunk Tricskó Timeának & Pintér Gábornak második gyermekük Dávid születése alkalmából.
Kívánjuk, hogy a szülői szeretet kísérje Lilit és Dávidot a
boldog családi fészek biztonságos melegében.
A grazi közösség korábbi tagjának, Halász-Táborszky
Györgyinek és Halász Noelnek június 9-én megszületett
Budapesten negyedik gyermeke, Indra. A tesók, Bereniké
(7), Villő (4) és Sámuel (2) is óriási szeretettel veszik körül,
nagyon nagy az öröm
Fogadják a boldog szülők gráci barátaik és szerkesztőségi
tagjaink szeretetteljes gratulációját.

GRATULÁCIÓ
Rudi Roth,
a Magyar Köztársaság tiszteletbeli konzula, a Stájer
Tartomány Nagy Arany kitüntetésében részesült.
A gráci magyar egyesületek és közösségek szívből
gratulálnak a kitüntetettnek!

Május 15-én temették Szentgotthárdon Dampf Valériát ,
a volt vaskereskedő jótevőnk, Dampf Heinrik özvegyét.R.i.P. Gyászolják leányai és családjaik.
(MKK)
2021.április 12-én Salzburgban elhunyt öregdiák társunk
DI. Kóródy György kormánytanácsos, városi építész.
Szomorúan veszünk tőle búcsút R.i.P Özvegye fájdalmában
együttérzünk. (A MEÖK öregdiákjai)
Hiedl Johanna (Janci) gyermekei, unokái mély fájdalommal tudatják, hogy szeretett édesanyjuk, nagymamájuk, életének 90. évében, június 4-én örökre lehunyta szemét. Harangzúgás kísérte a gyászmenetet a temetőtől a templomig.
Példaadó volt a család, az unokák aktivitása a gyászmise
liturgiájában, amelyen a nagyszámú rokonság, és az elhunyt
tisztelői, barátai is résztvettek.
Magávalragadó volt a gyászolók személyes búcsúvétele a
templom előtt, amint a koporsóra helyezett egy-egy rózsaszállal indították utolsó útjára az elhunyt földi maradványait. Nyugodjék békében!
Csonka Asima zenetanárnő hosszantartó hősies küzdelme
életéért jún.21-én véget ért. A halál megváltotta őt szenvedésétől. Az elhunyt férje Vince, két fia családjaik-kal együtt
sajgó, de hálatelt szívvel álltak a koporsónál, megköszönve
mindazon jót és szeretetet, amiben az elhunyt életében
részesültek. A barátok jelenléte enyhítette a gyászolók fájdalmát. A búcsúztató pap szavai feltárták az elhunyt életének tragikus szakaszait. A búcsúzásnak méltó zenei keretet
adott az egykorit kollégák és barátokból álló vonós négyes
játéka amely utolsó földi útján kísérte a gyászoló szívekben
közöttünk maradó elhunytat. Béke poraira!

A búcsúzás fájdalmát enyhítse együttérzésünk!
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