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A MEÖK információs lapja

2022.június— 2022.november

Köszönünk mindent, Dénes!
A MEÖK búcsúzik a volt egyesületi
vezetőjétől és legaktívabb tagjától,
Kovács Dénestől.

A MEÖK régi és új elnöke
Tovább a 6. oldalon

Magyar bál Grácban

Tovább az 10. oldalon

KÁVÉZACC – az új program

Dénes megvalósította az álmát és vett
egy parasztgazdaságot a nagyszülei
falujában Magyarremetén, egy kis magyar anyanyelvű településen a Kárpátok lábánál, Románia területén. Így
március elején hazaköltözött Grazból.
Dénes 25 évvel ezelőtt érkezett teológus hallgatóként Temesvárról Grazba.
Már abban az időben kapcsoltba került
az akkori Magyar Egyetemisták és
Öregdiákok Klubjával, aminek később
legaktívabb tagjává vált. Az elmúlt 20
évben ö szervezte meg a MEÖK keretein belül megrendezésre került összes
táncházat. Élő népzenével és jó pedagógiai érzékkel hozta közel a néptáncot mint a gyerekekhez és a felnőttekhez is. Mint kreatív és sokoldalú egyéniség, Dénes beszínezte a Grazban élő
magyarság kulturális életét: Rendszeresen szervezett magyar művészeknek
kiállításokat valamint többször állította ki saját munkáit is: festményeit,
kerámiáit és intarziás ajándéktárgyait… Grazban a Zinzendorfgasse-n
több éven keresztül sikeresen működtette a „Caffe de Art“ nevű kávézóját.

A kávézó rövid időn belül a magyar
egyetemisták és fiatalság kedvenc találkozóhelyévé vált. Mindeközben
idegenvezetőként több szép utazást
szervezett és kisért el Erdélybe az itt
élő magyar és osztrák barátainak és
érdeklődőknek. Teológiai tanulmányai
után sikeresen elvégezte a pszichoterapeuta képzést is. Nyelvismeretei miatt
gyakran fordultak hozzá segítségre
szoruló magyar és román anyanyelvű
emberek is. Kerek öt évvel ezelött
megalapította Grazban az un. Magyar
Néptánccsoport, amely sokunk örömére a grazi Magyar Bálok egy fontos
fénypontjává vált. Március 18.-án a
Salvator templom előcsarnokában egy
kiállítás megnyitó keretében sok barátja és ismerőse búcsúzott Dénestől.
Kiállítása május 14.ig, a Magyar Bál
időpontjáig volt látható. Dénes munkássága során mindvégig tükröződött
a magyar haza és a magyar kultúra
iránti szeretete.
Kedves Dénes! Nagyon szépen köszönjük az elmúlt 25 év odaadó munkáját és minden jót kívánunk a jövőben!
Molnár András
Litscher-Nagy Zsuzsanna

Beszámoló a 11. oldalon

40. zarándoklat Mariazell
Tovább az 5. oldalon
KÖVETKEZŐ SZÁMUNK 2022 DECEMBERBEN JELENIK MEG!

www.gracimagyarujsag.at
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Gyülekezeti kirándulás Peter Rosegger nyomában
Az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet gráci közösségének hagyománnyá vált éves nyári kirándulására idén
2022. június 12-én, Szentháromság ünnepén, a barokk stílusban épült, mariagrüni római katolikus templomban került
sor. A templomot Hans Fritz állítatta elsőszülött fia születése alkalmából 1668-ban majd 1873-ban Peter Rosegger
szintén itt kötött házasságot. Ezen találkozás alkalmával,
akárcsak a stájer költőnek akkoriban, nekünk gyülekezeti
tagoknak is lehetőségünk nyílt Dr. Wagner Szilárd lelkész
szavaival, valamint Szeitl-Eibinger Zita lektori szolgálatával ünnepi hangulatba öltöztetni lelkünket. A prédikáció
alapigéje a János evangéliumában olvasható Nikódémus
története volt. A történet főszereplője az éjszaka sötétjében
lép színre, ami a hit világosságának a hiányát szimbolizálja.
A prédikáció feltette számunkra is a kérdést, hogy mi magunk mégis, hogyan vagyunk képesek az isteni Szentháromságot megérteni. Wagner Szilárd lelkész egy rövid történettel segítette a válaszadást: A tengerparton sétáló Augusztinusz egyházatya találkozott egy kisgyermekkel, aki egy
kagylóhéj segítségével próbálta a tengervizet egy gödörbe
meríteni. Augusztinusz kérdőre vonta a gyermeket a kilátástalan feladat miértjéről, mire a kisgyermek bőrébe bújt angyal a következőket válaszolta: lehet, hogy a feladat nem
egyszerű, de egyszerűbb annál, minthogy az ember megértse a Szentháromság titkát. A hívői feladat számunkra nem
az, hogy teológia értelemben próbáljuk meg értelmezni az
ebből fakadó titkot, sokkal inkább annak megértése, megfigyelése, mit éltünk, mit tapasztaltunk meg ebből. Hitéletünk
legfajsúlyosabb kérdése is ebből fakad, mégpedig, hogy
miként találkoztunk legelőszőr Istennel. Vajon melyik Iste-

2

www.gracimagyarujsag.at

ni magatartás ragadott magával minket, ezáltal utat mutatva
hitünkhöz? A zsidó Nikodémus odament Jézushoz es feltette a kérdést, hogy hogyan születhet az ember öregen újonnan. A válasszal sikerült megértenie, mi az Istenhez vezető
út, hiszen számára a keresztség akkor még nem volt egyértelmű. Mi keresztények pedig vele ellentétben már biztosan
tudjuk, hogy Isten minket a keresztség szentségében gyermekéül fogad és ez rávilágít arra, hogy a Szentlélek pontosan rávezet minket a helyes útra hitünk kérdéseihez és válaszaihoz. A prédikációt Litscher-Nagy Zsuzsannának és Mitterwallner-Moravcsik Katalinnak köszönhetően csodás barokk fuvola- orgonazene kísérte, Lully: F-dúr szonatája. Dr.
Wagner Szilárd lelkész prédikációjában az isteni titok kifürkészhetetlen útjaira kalauzolt minket, majd az istentiszteletet követően a gyülekezet tagjai rátértek egy másik útra,
mégpedig a már fent említett es méltán híres Peter Rosegger
emlékösvényre. A mariagrüni erdőben található Roseggeremlékösvényt, alig néhány méterre a templom alatt ér véget
számos idézettel ösztönzi a vándorló gondolkodását. A séta
közben a gyülekezet tagjaira nem csak az egyenletesen hűs
erdei klíma, hanem a közösen, egymás társaságában eltöltött
idő is üdítően hatott. Mint ahogy Nikodémus újjászületett
Jézus szavai által, úgy éledt újjá a mi lelkünk is a prédikációnak és a testi mozgásnak köszönhetően. A feltöltődést követően egy stájer Buschenschank árnyékot nyújtó lugasai
alatt sor került a közös étkezésre és elköszönésre a szeptemberi viszontlátásig.
Dr. Kurucz-Petrikovics Orsolya
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A magyar katolikus közösség hírei
A szokásos katolikus lelkészi levél helyett, megpróbáljuk ebben az előzetes értesítésben 2022 év végéig összeállítani
közösségünk szentmise és rendezvény tükrét. Egy-két kivétellel minden vasárnap délután 17 órára tervezünk szentmisét a
Kálvária templomban. Felhívjuk az érdekeltek figyelmét, hogy a misék és agapék, rendezvényeink megtartása a mindenkori járványügyi egyházi előírások függvénye. Kérjük az előírások szigorú betartását!
A következő vasárnapokon nem tartunk Grácban magyarnyelvű szentmisét. Helyette:
Augusztus 28-án 17 ó. a 40. gyalogos zarándoklat miséjét Máriacellben a kegyoltárnál ünnepeljük. Lehetőség szerint,
amint évente tettük, vegyünk részt ezen a misén. Info: Gjecajné Solymos Erzsébet. Tel:0681 1067 9351
Szeptember 11-én a Kálvária templom búcsúja: 09:00: Szentmise, főcelebráns Dr. Vencser László..
Szeptember 25-én testületileg veszünk részt a Népek Vasárnapja programján a Gráci dómban..

Info: Gjecajné, Solymos Erzsébet. Tel:0681 1067 9351
Megemlékezések a szentmiséken:
Augusztus 14-én Magyarok Nagyasszonyáról, augusztus 21-én Szent István királyról,
Október 23.án a hazánkért bemutatott szentmisén 1956 hőseiről, áldozatairól.
Október 30: családjaink elhunyt tagjairól. Info: Gjecajné 0681 1067 9351
November27-én, Advent 1.vasárnapján kerül sor az ünnepélyes gyertyagyújtásra és az egyéni koszorúk megáldására.
Info:Gjecajné Solymos Erzsébet. Tel:0681 1067 9351
Egyéb közlemények, meghívások:
Jelentkezés a Kalvarienbergi Plébánia szeptember 2.-i zarándoklatára Mariazellbe: tel:0316 6821

Támogatási kérelem!
Tisztelt gráci magyar újságolvasók és megértő támogatók.
Mint ismeretes, utoljára 3 évvel ezelőtt fordultunk kérésünkkel Önökhöz.
Mivel a templomba járó hívek száma és pénztárcája is megcsappant, így többször nehézségbe ütközött az orgonista kifizetése. Ugyanis a perselypénz fele a templomnak jár és a maradék nem érte el az orgonista tiszteletdíját.
Továbbra is szeretnénk a járvány ellenére is szentmiséinket zenével színesíteni és mint korábban, újra megrendezni nemzeti ünnepeink megemlékezéseit. Márc.15, okt.23., népek vasárnapját, valamint a közkedvelt irodalmi és zenei rendezvényeinket. Mindehhez nemcsak önzetlen segítség, hanem némi anyagi támogatás is szükséges. Így tudnánk továbbra is a
jubilálókat megajándékozni, ill. síremlékeket rendbe hozatni, stb...Mint eddig is, sikerült a hozzájárulásokat célszerűen
felhasználni, talán utoljára fordulunk kérésünkkel Önökhöz, hogy lehetőségüknek megfelelően támogassák kis közösségünk áldozatos munkáját. Ezért mellékeljük a GMKK csekkjét és hálás köszönetünket.

Szerkesztőségi megjegyzés:

A Gráci Magyar Katolikus Közösség.

Újságunkban hosszabb idő óta, évente egy alkalommal, található egy-egy magyar egyesület befizetési lapja, jelenleg a Magyar Katolikus Közösség csekkje. MKK kérésére, a mellékelt csekkel adunk lehetőséget a támogatások átutalására. Figyelem! Bankszámlaváltozás miatt csak a mellékelt csekk érvényes!

Meghívó!
Szeptember 24-én, szombaton kirándulásra István atyával Glashüttenbe. (1275 m). Gyülekező 09:30 kor István atyánál, (8530 Deutschlandsberg, Schulgasse 11).Kocsikkal indulunk Glashüttenbe, 10 órakor szentmise, utána közös ebéd a
Koralpenblick étteremben.
Jelentkezés és info: G.S. Erzsébetnél tel:0681 10679351, vagy István atyánál: tel:0676 8742 6711
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Püspöki látogatás Bécsben és Grazban
Az ausztriai magyar gyülekezeteket látogatta meg a május 21-22-i hétvégén Fabiny
Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke. Bécsben az egyik osztrák
gyülekezetben is igét hirdetett, Grazban pedig az istentisztelet keretében SzeitlEibinger Zita lektori szolgálatának kibővítését és megáldását ünnepelte a közösség. A
Heilandskirchében Fabiny Tamás az imádság fontosságára hívta fel a figyelmet. Az
egyes ember imádságos gyakorlata mellett az egész egyház életét az Istenhez való
közeledésnek kell meghatároznia. Imádságunk legyen ökumenikus, hassa át az egymásért vállalt szolidaritás. Vegyük komolyan Pál apostol szavait: „…szüntelenül
imádkozzatok…” (Lk 21,36)
Ezen az úrvacsorai istentiszteleten került sor Szeitl-Eibinger Zita lektori szolgálatának kibővítésére is – ezután önálló igehirdetéssel és
az úrvacsorai ünnep vezetésével is szolgálhat a közösségben.

Evangélikus Istentiszteleteink időpontjai mindig 16 órától a gráci Heilandskirchében (8010 Graz, Kaiser-Josef-Platz 9)
Szeptember 25., október 23., november 20.

Szentpétery
Miklós

Gyászjelentés
Dr.Nagy Gábor (1937 - 2022)
2022 mácius 7-én értesültünk Karintiából , hogy egykori diáktársunk Dr. Nagy Gábor, tanügyi főtanácsos, a műszaki
tudományok doktora 85. életévében, ez év február15-én, békésen elhunyt. Családja Veldenben a Friedensforst ban helyezte örök nyugalomra R.i.P. Szerettei fájdalmát enyhítse együttérzésünk! Emlékét szívünkben őrízzük.
Hihetetlen, hogy milyen gyorsan fordul a sors kereke. 2021 májusában még örömmel gratuláltunk Gábornak 50-éves
szakmai jubileumhoz. Ki sejthette akkor, hogy a GMÚ-ban most haláláról és családja gyászáról kell hírt adnunk.
Gossow Mária (1927 - 2022)
Az egyik gráci napilap elhunytak c. oldalán első helyen állt Gossow Maria neve, de vajon hány magyar ismerte fel benne
a Grazi Magyar Egyesület egykori, kedvelt titkárnőjét, a gráci magyar bálok rendezőjét, a „Wartburg „ csinos; osztrák
és magyar egyetemisták; kedvelt vendéglősét. Az elhunyt éveken keresztül magányban élt, utolsó éveiben idősek otthonában ápolták. Hozzátartozói a Feuerhalléban vettek tőle búcsút. R.i.P,
A Grazi Magyar Egyesület vezetősége sajnálja, hogy gyászjelentés hiányában, csak később értesült egykori titkára elhunytáról.
Gergo József (1937 – 2022)
A Kleine Zeitungban akadtunk az ő nevére is. A glockenspielplatzi Columbia Kávéház főpincérével Józsival; öregdiákjaink egyetemista éveik alatt, életre szóló baráti kapcsolatok jöttek létre. Minden vendégéhez volt valami mondanivalója.
Kedves közvetlenségével megnyerte azok szívét. Nem csoda, hogy egy versenyen ő kapta meg Grác legkedveltebb
„főura” címet. A nyugdíjas „főurat” hirtelen ragadta el a halál hű neje karjaiból. R.i.P. Osztozunk a gyászoló feleség fájdalmában.

Gondolatok a végső búcsúvételről
A napjainkban tapasztalható globális változások kihatnak emberi életünk minden területére és szakaszára, a születéstől a
halálig. A végső búcsúvételre, a temetés hagyományos egyházi formái mellett, új lehetőségeket kínálnak, ajánlanak a
temetkezési vállalatok. A hozzátartozók ezekből; az elhunyt, vagy saját maguk értékvilága alapján; választhatnak. A búcsúzásra; a jelenleg változó egészségügyi helyzetben; leginkább csak családi, rokoni körben kerül sor. Talán ezért is hiányzik az újságokból a gyászjelentés. Pedig az elhunyt élete folyamán létrejött és közben magszakadt baráti - közösségi
kapcsolatok mögött is él még az utolsó tiszteletadás igénye. Kár lenne, ha a jövőbeli változások kizárnák őket ebből a
kegyeleti aktusból.
Katolikusok figyelem!
Akik igénylik a magyar vagy kétnyelvű, katolikus - egyházi temetési szertartást, hívják fel valamelyik gráci magyar
lelkészt Mag. Molnár Ottót (0676 8742 6728), vagy Mag. Holló Istvánt.(0676 8742 6711)
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Rövidítések: MEÖK: Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja, MKK: Magyar Katolikus Közösség, AMEGY:
Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet
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Meghívó a 40. Mindszenty - Vadon emlékzarándoklatra
Augusztus 25-én, hajnali 5.30-kor immáron 40. alkalommal Mariatroston, a Gotscheer kápolnában szentmisével veszi kezdetét a hagyományos „Mindszenty - Vadon emlékzarándoklat”.
Kérjük azokat, akik az idei négynapos zarándoklaton is velünk tartanának, legkésőbb 2022 június végéig jelezzék részvételi szándékukat!
A hazautazásról a résztvevöknek maguknak kell gondoskodni!
Jelentkezés drótpostán (Graz.Mariazell@gmail.com), vagy postai úton (Ungarische Katholische Gemeinde; 8020 Graz,
Kalvarienbergstr. 155) lehetséges. A részvétel költségtérítési adomány személyenként 20.- Euró.
A befizetés átutalással, vagy a zarándoklaton is történhet.
IBAN: AT38 3804 3002 0002 5767, ) Pfarre Deutschlandsberg,
Verwendungszweck: Fußwallfahrt der ungarischen katholischen Gemeinde
Jelentkezési lap a gráci magyarok 40. Mindszenty - Vadon emlékzarándoklatára
Dátum, Aláírás*:
Név:

Szálláshely igény:

2022.08.25

Csütörtök

*Weizerhütte

fő

2022.08.26.

Péntek

*Mitterdorf

fő

2022.08.27.

Szombat

*Graf Meran / Holzbox

fő

Velem tart:
Név:

*: A jelentkező aláírásával igazolja annak tudomásúl 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 tudomásúl is vették.
A zarándoklat csak abban az esetben indul el, amennyiben a tervezett szálláshelyeken az éjszakázás engedélyezett
lesz!!!
A Magyar Katolikus Közösség nevében a zarándoklat vezetői: Vadon Éva és Csicsely Noémi

Meghívó!
Szeretettel meghívjuk a Mindszenty– Vadon emlékzarándoklat volt gyalogos résztvevőit és a zárómisék vendégeit a 40. zarándoklatunk szentmiséjére, melyet 2022.
augusztus 28.-án 17 órakor Mariazellben a kegyoltárnál fogunk ünnepelni!

Ezúttal fejezzük ki a MKK köszönetét a 40. Mindszenty-Vadon Emlékzarándoklat szervezőinek, akik fiatalos lendülettel
vezették a részvevőket hálaadásra Mariazellbe a bazilika kegyoltárához.

www.gracimagyarujsag.at
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Szerkesztőségi hírek
A GMÚ 2021-es utolsó számával; amelyet lapunk olvasói januárban borítékban kaptak kézhez; az ó-és újesztendő fordulója körüli változásokra utalunk. A járvány nem csak a szerkesztőség egészségi állapotát tépázta meg, hanem az ország gazdasági helyzetét is. Az osztrák posta január 1-el megváltoztatta a korábbi kedvezményekre vonatkozó előírásait. Többek
között 400-ról 500-ra emelte a minimális darabszámot. Akkor is 500 darabért kellene fizetni, ha csak 200 példányt adnánk
fel. Ezzel szinte lehetetlenné tették a kisebb egyesületek postaforgalmát, így a mienkét is. A szerkesztőségből kivált Dr.
Osváth Klára és a 90 éves korára utaló Ugri Mihály (ő idén még besegít.) Mag. Kovács Dénes; miután a GME -nél és a
MEÖK-nél lemondott tisztségéről; végleg hazaköltözött Erdélybe. A GMÚ szerkesztősége ezúttal mond köszönetet; a maga és olvasói nevében a szülőföldjére hazatértnek; e két gráci egyesületben kifejtett korábbi munkásságáért. MEŐK-nél
Lászlóvári Thoma Csongor MA. MA vette át az elnöki tisztséget és Mag. Stampfer Ingrid vállalta el a titkári teendőket ,
programszervezést. Köszönjük, hogy vállalkoztak az egyesületi élet és az 1956 –os hagyományok megőrzésére, további
ápolására. Miután a MEÖK erre az évre több okból nem adott be kérvényt a BKA-hoz, 2022-ben az újság és egyéb kiadásainkat kasszánkból kell fedezni. Ezúttal is köszönetet mondunk mindenkinek, akik legutóbbi támogatási kérésünkre
adakoztak. Az említett nehézségek a Covid lazítások ellenére kihatottak a GMÚ idei első számának megjelenésére is. Lapunk olvasói bizonyára csodálkoznak, hogy az újságot ilyen későn az év második felében kapják kézbe. Amint ismert, a
MEÖK vezetősége, az újságszerkesztők közösségi munkájukat minden anyagi támogatás nélkül, szabad idejük egy részének feláldozásával végzik. Életkörülményeik nem engednek mindig lehetőséget a társadalmi munkára. A hivatás és munkahely túlfeszített követelményei mellett gondot okoznak a megigért de időben meg nem érkezett cikkek, programok is.
Folytathatnánk tovább a késés okait, de helyette inkább mondjunk köszönetet mindazoknak akik a nehéz körülmények ellenére kezünkbe adják ,munkájuk gyümölcsét, a GMU 23. évfolyamának 1. számát.

Bemutatkoznak a MEÖK vezetők és munkatársak
Lászlóvári T. Csongor:
Az egyesület februári közgyűlése választott meg Kovács Dénes távozását követően a
MEÖK elnökének, mely megtisztelő feladatot nagy örömmel fogadtam el. Grazzal
hosszú közös történetem van, mely egy 1997-es ösztöndíjjal kezdődött. Életem egyik
legszebb és legsikeresebb időszakát töltöttem akkor a városban, melyet követően a
hosszabbtávú terveim között szerepelt a visszatérés. Magyarországon ezután a Károli
Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán szereztem diplomát teológusként,
doktori ajánlással, melyet terveim szerint a közeljövőben még valóra váltok. Ezzel
párhuzamosan folytattam tanulmányokat a Corvinus Egyetemen is, ahol később politológusként végeztem. Sajnos a szakmáimban végül soha sem dolgoztam, ugyanakkor
a tanulmányok során szerzett tapasztalatok és kapcsolati tőke mindvégig fontos maradt
számomra. A tanulmányok után több évig végeztem közéleti és civil tevékenységet
egyaránt, ahol a mai közélet aktív résztvevőivel, döntéshozóival tevékenykedhettem
együtt. Pályám később új területekre vitt, így hosszú évekig dolgoztam a külkereskedelemben és közigazgatásban egyaránt. Végül az Európa Kulturális Fővárosa projekt
koordinátoraként hagytam el a honi munkaerőpiacot és régi álmomat megvalósítva az
irányt újra Graz felé vettem. Immáron feleségemmel és az akkor kétéves kislányommal. Egy rendkívül nehéz és tanulságos időszak kezdődött, de a régi barátokra és honfitársakra mindvégig számíthattam. Később magam is igyekeztem visszaadni a sok segítséget a közösségem számára. Szerveztem nyelvtanfolyamokat, közreműködtem álláskeresési tréningben és mindvégig igyekeztem az egyre bővülő kapcsolati
tőkével, valamint egy képviselő-jelöltséggel segíteni az embereken. A második kislányom már Grazban született, így fontos
volt számomra, hogy több időt tölthessek a családommal, valamint a cég is nagyon lefoglalt, így a közösségépítő munka egy
részét átköltöztettem az online térbe. 2022-ben a korábbi képviselőjelölti programomnak megfelelően berendeztem egy stúdiót és elindítottam a Grazi Magyar VLOG-ot, mely amatőr adásokat sugároz a YouTube-on közérdekű témákban. Az egyesület elnökeként a jövőben szeretném az ausztriai magyar közösségek-szervezetek egymás közötti kapcsolatát mind a virtuális térben, mind pedig a való életben is építeni, továbbá Grazban és környékén élő honfitársaink számára újabb közösségi
eseményeket szervezni. Bízom benne, hogy az egyesület vezetőségével sikerül a régi hagyományok mellett új értékeket is
teremtenünk.
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Horváth Robert
Szüleim 1956-ban menekültek Ausztriába. Mivel Grazban tanultak, már az első években
csatlakoztak a Magyar Diákszövetséghez (ma a Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja). Én itt születtem és kétnyelvűen nőttem fel. Gyerekkorom óta részt veszek a klub különböző rendezvényein. Ezért is sok magyar származású ismerősöm van. Az eddigi életem folyamán több szerepem volt a grazi magyar szervezetekben. Kis korom óta jártam cserkészfoglalkozásokra és táborokba, 15 évesen örsvezető lettem. Azonkívül évtizedeken át ministráltam a vasárnapi magyar szentmiséken. Kb. 20 éve a MEÖK pénztárosa vagyok. Ezzel a
munkával szeretnék hozzájárulni egyesületünk fejlődéséhez, hogy továbbra is tudja ápolni
népcsoportunk kultúráját és nyelvét az osztrák hazánkon belül. Közgazdasági főiskolát végeztem el. Jelenleg a művészeti egyetemen dolgozok. Feleségemet a grazi magyar misén
ismertem meg. Van egy tízéves lányunk, aki három anyanyelvvel nől fel. Számomra mindig
nagyobb kihívást jelent nála a magyar nyelv fenntartása és fejlesztése, mert nekem is könynyebb németül kommunikálni.

Stampfer Ingrid
2010-ben hoztam meg a nagy döntést, hogy a Grazi Művészeti Egyetem zongora
szakán folytatom a tanulmányaimat. Nem telt sok időbe, mire beleszerettem a városba, és miután a mesteri képzést is elvégeztem, nem volt kérdés, hogy végleg itt
fogok letelepedni. Négy évvel ezelőtt megnyitottam a Melodiegarten nevű zeneiskolámat, ahol főként idősebb felnőtteket és nyugdíjasokat tanítok zongorázni.
Kovács Dénessel régóta ismerjük egymást, rajta keresztül ismertem meg a MEÖK
tagjait is, és nagy örömmel vállaltam el a klub titkári pozícióját is. Vajdasági magyarként tudom, hogy milyen fontos a külhoni magyarok összetartozása, és a hagyományok ápolása és a kultúra fenntartása. Ebben szeretném az egyesületet támogatni és talán még egy-két új hagyományt is teremteni.

Litscher-Nagy Zsuzsanna
Miskolcon születtem. A debreceni Kodály Zoltán Konzervatóriumban, majd 1994 és
2001 között fuvola szakon tanultam Grazban az itteni Zenei- és Művészeit Egyetemen (KUG). 1998-ban megkaptam a Forum Hungaricum ösztöndíját, 1999-ben pedig
a Prága-Bécs-Budapest Akadémia ösztöndíjasa lettem. A gráci művészeti és pedagógiai szakok elvégzése után Münchenben és Mainzban végeztem további tanulmányokat, azóta pedig szólistaként, kamarazenészként és zenekari zenészként fejtem ki művészeti tevékenységem a Grazer Symphoniker (2000-2006), illetve jelenleg a Grazer
Stadtorchester és a Capella Caliope tagjaként. 2007-es megalakulása óta tagja vagyok
a Phönix Bläserquintettnek. Jelenleg fuvolatanárként dolgozok Gratkornban és Grazban (HIB Liebenau). 2016-ban elvégeztem a Kunstuniversität-en a „Karriere mit
Kunst“ néven egy Musik- és Kulturmanager képzést is. Koncerteken kívül pedig
többször rendeztem kiállításokat. (Musikschule Gratkorn, Kunstgarten Graz).
Lelkes résztvevője lettem több magyar közösségnek: anno Baba-Mama Klub, Magyar Evangélikus Közösség, táncház, magyar rendezvények: pl. Grazi Magyar
Bál..stb. A magyar nyelv szeretetére és hazája kulturális valamint egyéb szépségeinek
ismeretére nevelem lányomat, Anna-Sophiat (15).
A KÀVÉZACC klub egy régi ötletem volt, ami a MEÖK kereteiben idén júniusban
került először megrendezésre.
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BeszÉLJ!
BeszÉLJ! – Hogyan tárjuk fel a
családi múltat címmel jelent meg
nemrégiben a budapesti Kulcslyuk
Kiadó gondozásában két Ausztriában élő magyar nő első közös
könyve. A bécsi Sigmund Freud
Egyetem kutatójaként és oktatójaként, és a Femspace Egyesület alapítójaként sokak által ismert Dr.
Tóth Erzsébet Fanni már másfél
évtizede gyűjti és elemzi szülőföldje második világháborút követő jogfosztásainak és deportálásainak emlékezetét. Doktori kutatására is alapozva született benne meg
az elhatározás, hogy egy olyan
könyvet szeretne az olvasók kezébe adni, amely egy gyermek szemszögén keresztül meséli el a huszadik század egyik legviharosabb
időszakát, és amely kérdéseket is
ad az érdeklődőknek, hogy megkönnyítse a saját családjuk
múltjának feldolgozását. Az elhatározást tett követte: a covid
lezárások idején felkérte a Burgenlandban élő Vibók Ildit a
közös munkára. Az eredetileg biológus, de manapság családilag a pókok tenyésztésébe is belekóstoló, számos gyerekkönyvet író hölgy és a traumakutató így egy egészen különleges könyvet hívott életre, amely a novemberi megjelenése
óta a legtöbb magyar nyomtatott és online sajtótermék fi-

gyelmét is felkeltette. A könyv apropóját az idén éppen 75 éve történt
csehszlovákiai magyarok és németek
deportálásának az évfordulója is adja,
de az orosz-ukrán háború kitörése
révén számos családnak segítséget
nyújthat abban, hogyan beszéljen a
legkisebbekkel a fegyveres konfliktusokról, a nemzetek és nemzetiségek
egymás ellen fordulásáról. A tudományos kutatáson alapuló kötet igencsak sokoldalú, önfejlesztésre is alkalmas. Ahogy a könyv borítóján is
olvasható: „nem titkolt célja, hogy a
generációkat a bennünk élő múlt
alapján hozza közelebb egymáshoz.
(...) Mert ha beszÉLÜNK, megválthatjuk magunkat: még a nehéz, traumatikus történetek is kevésbé fájnak
majd. Így ráadásul nemcsak a közös
múltról, de egymásról is sokkal többet tudhatunk meg, mint gondolnánk.”
A könyv megvásárolható a kiadó honlapján: https://
nyitottakademia.hu/webshop/konyv/valogatott-irasok_beszelj
-5185, a magyar könyvesboltokban, de dedikált példány
igénylése esetén akár a szerzőknél is: erzsebetfanni.toth@gmail.com
Zsuzsanna Napsugár.

MAGYAR FILMKLUB ÉS IFJÚSÁGI FILMKLUB
A koronavírus-járványhelyzet javulásával nagy örömünkre áprilistól újra indítottuk filmklubunkat az Europäisches
Fremdsprachenzentrum földszinti termében a Nikolaiplatz 4. szám alatt. Ehhez külön öröm volt, hogy Almási Dávid
visszaköltözött Grazba. Köszönet, Dávid, hogy rögtön segítettél is a filmek beszerzésében!
A filmvetítéseket havonta egyszer péntek vagy szombat este szoktuk tartani. A filmeket felirattal vetítjük (általában az
angol elérhető), hogy a magyarul nem beszélő barátaink és családtagjaink is tudjanak csatlakozni hozzánk és betekintést
nyerhessenek a magyar filmek világába. Belépő nincs, szívesen fogadunk azonban adományokat a terembér fedezésére.
A magyar filmklub remek alkalom az újonnan Grazba költözött magyarok megismerésére és beszélgetésekre is, várunk
mindenkit szeretettel! Filmtippeket mindig szívesen fogadunk.
Ősztől tervezzük egy ifjúsági magyar filmklub elindítását a tíz éven felüli (kisgimnazista) korosztály részére. Ezeket az
alkalmakat az érdeklődők igényeinek figyelembe vételével valószínűleg szombat délutánonként fogjuk tartani. Köszönöm
előre is az érdeklődést és visszajelzéseket! A helyszín ugyanaz, mint a felnőtt filmklubé.
Az új érdeklődők az erika.komon@gmail.com e-mailcímen vagy a 069919016763-as telefonszámon tudnak feliratkozni a
címlistára. A Facebook Grazer Ungarn és más grazi magyar oldalakon is szerepelnek a filmvetítések időpontjai.
Ezenkívül messengeren van egy chatcsoportunk, akit érdekel, szívesen felveszem. Gyors, rövid üzeneteket oda szoktam
küldeni, illetve a csoport tagjai időnként filmeket ajánlanak egymásnak, ami különösen a karanténos időkben jöhet jól.
A nyárra jó pihenést és feltöltődést kívánok gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt!
Komon Erika
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Rajzpályázat kiállítása a Gráci Magyar Bálban
A Varázskönyv és Varázsigék rajzverseny díjazott alkotásait nagy örömmel mutattuk be az idei bál fogadó termében. Az
ötletet egy kisfiú hétköznapjai adták. Rendszeresen hallgatja a Zilly és Zingaro (angol gyermekirodalom) boszorkánykönyv
meséit, miközben a kis játék söprűjével ugrándozik. Abba az országba született, ahol a Kis boszorkány (német gyermekirodalom) az iskolai oktatás egyik mérföldköve. Miközben örömmel suhogtatja a kicsi gyermek a varázspálcáját, mormolja a
szavakat is. Hiszen magától talál ki varázsigéket. Ez a valóságos kisfiú mindig újat és újat tanul. A következő lépésben a
varázsvilág ábrázolását...
Maga a verseny előkészítése is sok kreatív percet hozott. Egy meseterapeuta, Benyó Erzsébet mondta el, miért is érdemes
olvasni, elképzelni, és lerajzolni. Vajon hogyan hat mindez a mesélő családtag és a rajzoló gyermek kapcsolatára? Minden
meghirdetett kategóriában érkeztek be alkotások. Versenyzett az óvodás, az iskolás, az ifjak, és a szenior korosztály is. Láthattunk hősöket, királyokat, szépségeket, állatkákat, és más különleges elképzelt teremtményeket is. Lezárásként rengeteg
ajándék utazott a postán. Két „ország": Magyarország, és „Stájerország" vállalkozó szellemű alkotóit nagyrészt kézzel készített ajándékokkal jutalmaztunk. Köszönjük a támogatást Kovács Dénesnek, aki nagyban hozzájárult az ajándékozás örömének a megvalósításához, valamint az Égszínkék Játékműhely, a Grazi Magyar Egyesület, a Gráci Magyar Egyetemisták
és Öregdiákok Klubja részvételét is.
Kívánjuk mindenkinek, hogy legyen bőven alkalom az örömteli rajzolásra és festésre, hogy a varázsigék láthatóvá váljanak!
Zsuzsanna Napsugár

Gossow Maria emlékére
03.04.1927-24.05.2022
Maria Gossow 1927. április 3-án született Budapesten, Langmár János, vendéglátós lányaként.
Édesapja étterme, amely a Magyar Állami Operaház mellett helyzekedett el, nagy népszerűségnek
örvendett, sok híresség látogatta az éttermét. Édesanyja jómódú családból származott és egy súlyos betegség után fiatalon hunyt el. Megjelenésén érezni lehetett előkelő neveltetését. Nagyon
szépen, választékosan fogalmazott és mindenkivel könnyen kapcsolatot tudott teremteni. 1944ben menekült ki Ausztriába, majd Schladmingban ismerte meg Erst Gossow-ot, aki később férje
lett. Házasságukból 3 gyermek született. Münchenben házasodtak össze, ahol első gyermekük, Vera jött a világra. Ezt követően a pár az Ausztriába való visszatérés mellett döntött és Pinkafeldben telepedtek le, ahol együtt vették át Maria nagybátyjának éttermének vezetését és ahol másik két lányuk, Edith és Viktoria született. 1955-ben költözött át a család Grazba.
Maria mindig büszke volt budapesti származására és lelkes tagja volt a Grazi Magyar Egyesületnek, ahol éveken át töltött
be titkári pozíciót, tartott magyar nyelvórákat és szervezett kultúrális kirándulásokat. Több évtizeden át volt szervezője a
Magyar Bálnak, amelyet akkoriban az elegáns Palais-Hotel Erzherzog Johann hotelben rendeztek meg. Maria 30 éven át
volt az 1955/56-ban alapított Universität Turn Institut, későbbi nevén az Universitäts-Sportinstitut (USI) intézmény könyvelője.
Életének egyik érdekes időszaka volt, amikor férjével, Ernsttel együtt vezették Grácban a Wartburg éttermet, amely rövidesen az osztrák és a magyar diákok, valamint a kivándorolt magyarok találkozóhelye lett. Elegáns házigazdaként ismerték,
és az étteremben néha édesapja is készített magyar specialitásokat. Mariának 5 unokája és 7 dédunokája van. Élete nagy
részében Graz Geidorf negyedében található lakásában lakott, egészen addig, ameddig egyedül el tudta magát látni. Életének utolsó éveit a Ruckerlbergi idősek otthonában töltötte, ahol 2022. május 24-én, 95 évesen hunyt el. Maria a grazi magyarok körében rendkívül ismert és kedvelt személy volt. Elragadó megjelenése, kedvessége és Magyarországhoz való
rendkívül szoros kötődése teszi őt Egyesületünk Grande Dame-jává.
Molnár András, Zsófia Rohonczy
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Gráci Magyar Bál 2022-ben
1888 óta első alkalommal a tavalyi évben maradt el a magyar bál Grácban. A bál rendezői Erdei Bea, Maller
Martha, Kovács Dénes és Molnár András döntése alapján a bál idén májusban került megrendezésre. A jó hangulatról mint mindig, most is a szombathelyi Spektrum zenekar gondoskodott. A bált a linzi magyar néptánccsoport
nyitotta meg.
A tombola fődíját, egy éves családi belépőt a gráci szabadstrandokra, a Holding Graz képviseletében Mark Perz
biztosította. A Grázi Magyar Egyesület ezúton is szeretné megköszönni a közreműködést szponzorainak (Holding
Graz, Lászlóvári-Thoma Csongor, Vető-Szabó Tímea).
A nagy sikerre való tekintettel a 2023. évi bál nagy valószínűséggel ismét májusban kerül majd megrendezésre.

Molnár András
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Újdonság: Előadások a KÁVÉZACC Klubban
Előadások, beszélgetések és eszmecsere magyar és német
nyelven. Az év során néhány alkalommal különböző témákban olyan előadókat szeretnék meghívni, akik ismereteikkel és
személyes kapcsolataikkal gazdagítják a magyar közösséget.
Valamint az előadások estéjén lehetőség legyen ismerkedni,
illetve egy adott témában kapcsolatokat létesíteni.
Szívesen várok ötleteket és előadni kívánó honfitársakat. Természetesen főként magyar, de akár német nyelven is. Ízelítőként pár terv: a nevelésről, pszichológia, jóga, egy könyvbemutató…többek között.
A KÁVÉZACC (Életmód és tudás előadássorozat) klub keretében Dr. Susanne Thun tartott előadást június 29. 19.00 órakor
Grazban a Hauslabgasse 7. szám alatt, a „Melodiegarten“-ben.
A hasznos és informatív előadás a TCM-ről, azaz a hagyományos kínai orvoslásról, az akupunktúráról, valamint fontos
gyógynövényeinkről szólt. Az előadás után lehetőség nyílott a
doktornővel személyes beszélgetésre, valamint a résztvevők
közötti eszmecserére.
A nyugati, stresszes életmódunk kihívásaihoz hasznos tippeket kaptunk a TCM különböző területeiről: Saját magunkon
alkalmazható technikákat, illetve egy rövid ismertetést és kóstolót a leggyakoribb gyógynövényeinkből készült teákból.
A KÁVÉZACC klub ősszel is érdekes előadással várja az érdeklődő magyarokat. Bővebb információval a KÁVÉZACC
FB csoportban ill. emailen vagy telefonon. (0699 / 11 55 6746)

Litscher -Nagy Zsuzsanna
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Meghívó!
Október 22-én szombaton hívjuk a dómhoz a Grácban és környékén élő
magyarokat, hogy együtt emlékezzünk `56-os szabadságharcunk napjaira, letiprására, hőseire, áldozataira. A kegyeleti program alatt kerül sor
hűségünk jelének 65.koszorúnknak letételére.
Info: Ugri M. +43 316 683 508
Születés:
Gratulációk:
Örömmel gratulálunk három házaspárnak házasságuk kerek évfordulója alkalmából: Koch József
és Ildikó 40, Szalai Mihály és Jolánna 50, valamint Ugri Mihály és Ingrid 60 évvel ezelőtt fogadtak egymásnak örök hűséget és léptek életük
együttes útjára.
A GMÚ szerkesztősége és a gráci magyar közösségek további, boldogságban, békességben és
egészségben eltöltött időt kívánnak a jubiláló pároknak.
Nemrég ünnepelte 70. születésnapját Dr. Radics
Éva tanárnő, közösségi programjaink , ünnepi
megemlékezéseink kedvelt előadója. Egy szívből
jövő Isten éltessennel állunk mi gráci barátai,
tisztelői az ünnepi köszöntők sorába.

Gratulálunk a Nakolnig-Spanner
házaspárnak; Valentinnak és Paminának,
első gyermekük: Thaddäus, Wilhelm,
Valentin születése alkalmából, aki 2022.
június 15-én látta meg a napvilágot. Fejlődjön földünk új polgára a szülői ház
gondoskodó szeretetében a nagymama, rokonsága és mindannyiunk örömére!

Olvasói levél.
Újságunk egyik olvasója levelében felajánlja, ingyen elvitelre, magyar könyveit és lemezeit , (magyar és világirodalom,
művészet, klasszikus régi lemezek stb. gyűjteményét) Érdeklődés: mint alább*
Azonkívül: csak szakmailag érdeklődő, profi varrónő részére
(aki varrodát nyitna) méteres anyagok, cérnák, stb. is átvevőre várnak.
Jutányosan átadnám BERNINA 217 asztalon használható)
sváci, új profi gépemet.
* Baráné, telefonszám: 0676 5035 53
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