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GULAG VÁNDORKIÁLLÍTÁS 

 
Ökumenikus istentisztelet Grácban 

Bővebben a 3. oldalon  

 
Egyesületi krónikát adott ki a GME 

Bővebben a 4-5. oldalon 

 
A magyar bál egyik csúcspontja 

Bővebben a 7. oldalon 

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Érdemrend Lovagke-
resztje állami kitüntetést adományozta Dr. Radics Éva a Gráci Zeneművészeti 
Egyetem nyugalmazott tanárának az európai és magyar zenekultúra hírnevét 
öregbítő, több évtizedes zenetanári, karnagyi és zenetudományi pályája, valamint 
értékteremtő kulturális közéleti tevékenysége elismeréseként. 

Gráci barátai és ismerősei nevében gratulálunk a megérdemelt kitüntetéshez. 

DR. RADICS ÉVA  

ZENETANÁR KITÜNTETETÉSE 

Szíves figyelmébe ajánljuk Grác és 
környéke magyarságának a GULAG 
vándorkiállítást, amelyet a múlt évben 
Magyarország és a Kárpát-medence 
városai után Bécsben és Linzben is 
bemutattak. 

A Magyarság Háza, a Gulag Emlék-
bizottság és a Veritas Történetkutató 
Intézet a 2017- es GULAG/GUPI 
Emlékév alkalmából, szoros együtt-
működés keretében, kiállítási anyagot 
állított össze a Szovjetunióba hurcolt 
magyar politikai foglyok és kényszer-
munkások emlékére. A „Magyarok a 
Szovjetunió táboraiban 1944-1956” 
kiállítás az évtizedes kényszerhallga-
tás után méltó emléket állítva mutatja 
be az áldozatokkal történtek jogsze-
rűtlenségét és embertelenségét. 

A kiállítást a Bethlen Gábor Alapke-
zelő Zrt., a Magyarság Háza, a Grazi 
Magyar Egyesület, a Magyar Egyete-
misták és Öregdiákok Klubja és a  
gráci Magyar Katolikus Közösség 
közösen rendezi az Ausztriai Magyar 
Egyesületek és Szervezetek Központi 
Szövetsége segítségével. 

 

 

MAGYAROK A SZOVJETUNIÓ 

TÁBORAIBAN 1944-1956 

Ünnepélyes tárlatnyitó: 2018. márci-

us 3-án, szombaton 18:30 órakor a 

Kálváriahegyi plébánia nagytermé-

ben, Graz, Kalvarienbergstr. 155 

Köszöntőt mond: Mag.jur. Molnár 

András (Graz St. Leonhard kerület 
elöljárója) a Grazi Magyar Egyesület 
elnöke. 

A kiállítást megnyitja: Csibi Krisztina 
a Magyarság Háza igazgatója, 

és bemutatja: Prof. Dr.habil Szakály 

Sándor a Veritas Történetkutató Inté-
zet főigazgatója. 

Közreműködik 

Ripka János csellista (Bécs) 

Köszönő és zárószavak: Mag. Kovács 

Dénes a Magyar Egyetemisták és 
Öregdiákok Klubja elnöke. 

Program után Graz város polgár-

mesterének fogadása várja a jelen-

lévőket. A kiállítás ingyenes és  

megtekinthető 2018 március 16-ig 

bezárólag szombaton 19-20 óráig, 

vasárnap délelőtt 10-12, délután 16-

19 óráig. 

TESTET ÉS LELKET 

GYÓGYÍTÓ HÚSVÉ-

TOT KÍVÁNUNK  

ÚJSÁGUNK KEDVES 

OLVASÓINAK 

http://www.gracimagyarujsag.at
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A pályázati felhívás, valamint a pályázható nyári egyetemi kurzusok listája a Tempus Közalapítvány honlapján a  
http://tka.hu/palyazatok/3021/palyazati-dokumentumok#8412 vagy a  

http://tka.hu/international-programmes/4133/information-for-applicants oldalon olvasható. 
A pályázatok beadási határideje: 2018. március 6. 

Amennyiben a nyári egyetemi ösztöndíjjal kapcsolatban bármilyen kérdés felmerülne, kérem, vegyék fel a kapcsolatot, 
Szikszai Annával. anna.szikszai@tpf.hu 

35. MINDSZENTY - VADON EMLÉKZARÁNDOKLAT  
2017 augusztus végén sokadszorra elindultunk Grácból Máriacellbe a Mindszenty – Vadon emlék zarándoklatra. A zarán-
doklat a Szent László év jegyében szerveződött és zajlott le. A zarándoklat csütörtökön Grácban Ottó atya miséjével kezdő-
dött, majd vasárnap Máriacellben Péter atya miséjével zárult. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy Ugri Ingrid és Misibá az első és utolsó napon velünk tartottak. 

A 2017-es zarándoklaton Dr. Fodor János atya elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni, így előbb dr. Molnár Emília majd. 
Dr. Józsa Zsuzsa tartottak igeliturgiát. 

János atya akkor tájt került új szolgálati helyére, Keszthelyre a II. Kis Szent Teréz Plébániára a Karmelita rend kolostorába. 
A szerzetesek elhagyták a kolostort, amely az utóbbi években nagyon rossz állapotba került. János atyának több mint 
5000m² lakóterületet és egy hold kertet kell igazgatnia lelkészi munkája mellett. 

Idén augusztus 23-án kezdődik a hagyományos Mindszenty – Vadon emlék zarándoklat. 

Sokak kívánságára a Hohe Veitschon, a Graf Meran házban fogunk egy éjszakát eltölteni. 

A zarándoklatra 2018 május 31-ig lehet jelentkezni a graz.mariazell@gmail.com e-mail címen. 
A jelentkezés a kitöltött jelentkezési lap leadásával és a fejenként 20 Euró befizetésével (szállás előleg) érvényes. 
Mag. Holló István; IBAN: AT80 3804 3000 0018 2022; Verwendungszweck: Wallfahrt 2018 

Akik más országból vesznek részt a zarándoklaton, azok az út során is befizethetik a költség hozzájárulást. 

 
 *: A jelentkező aláírásával igazolja annak tudomásul vételét, hogy a zarándoklat nem szervezett turistaút, továbbá saját elhatározásából és felelősségé-
re vesz részt rajta. Mindezt az aláíró által bejelentett további személyek tudomására is hozta, akik mindezt tudomásul is vették.A Magyar Katolikus 

Közösség nevében Schubert – Vadon Éva és Csicsely Tamás 

Jelentkezési lap a gráci magyarok 35 Mindszenty - Vadon emlékzarándoklatára 

Név: 

e-mail: 

Lakcím: 

Telefonszám: 

Dátum, Aláírás*:     

      

Szálláshely igény: 

2018.08.23 Csütörtök Weitzer Hütte   fő 

2018.08.24. Péntek Mitterdorf   fő 

2018.08.25. Szombat Graf Meran Haus   fő 

Velem tart:         

Név:         

          

          
          

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁGI NYÁRI EGYETEMI 

KURZUSOKRA 

http://www.gracimagyarujsag.at
http://tka.hu/palyazatok/3021/palyazati-dokumentumok#8412
http://tka.hu/international-programmes/4133/information-for-applicants
mailto:anna.szikszai@tpf.hu
mailto:graz.mariazell@gmail.com
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EVANGÉLIKUS  

GYÜLEKEZETI alkalmak 

Úrvacsorás istentiszteletek a 

Heilandskircheben 

Február 11. 16:00 

Március 18. 16:00 

Április 15. 16:00 

Május 13. 16:00 

Június 17-én gyülekezeti nap 

KATOLIKUS KÖZÖSSÉG 

programjából 

Február 11-én vasárnap a mise 
után a plébánián farsangi estet rende-
zünk. 

Február 18-án 16 órakor Molnár  
Ottó atya magyar nyelvű Keresztutat 
vezet a Kalvarienbergre. Utána a 17 

órai szentmisén hamvazás lesz. 

Március 25-én, virágvasárnap 
szentmise barkaszenteléssel és, Passi-
óval. Énekesek jelentkezését várjuk a 
február 25-i mise után. 

Május 5-re (szombat) buszkirándu-
lást tervezünk Sopronba. Indulás 
07.30 órakor az Ostbahnhoftól 
(Conrad v. Hötzendorfstr./ 4-es villa-
mos) A jelentkezésnél kérünk 30.- 
Euro előleget befizetni. Jelentkezés: 
Gjecajné Solymos Erzsébet (tel: 0650 
1067 9351) vagy Winklerné Eszter 

(tel: 0650 691 3220) Barátokat, is-
merősöket (német nyelvűeket is), szí-
vesen látunk. 

Köszönet 
Az újság előző számát kiegészítve, 

most Takács Annának, Hirschmugl 
Katalinnak, Maurer Ildikónak, Wink-
ler Eszternek, G.né Solymos Erzsé-
betnek és Vanyoczky Erzsébetnek 

köszönjük meg a kasszába  
befizetett adományaikat. 

A Magyar Katolikus Közösség 

HÚSVÉTI LELKI NAP 
Örömmel hirdetjük, hogy 2018. március 25-én vasárnap, 10 órai kezdettel egész 
napos húsvéti lelkigyakorlat lesz a Kálváriahegyi Plébánián. 
(Kalvarienbergstr.155) Lelki életünk ismételt megújítására WOLOWICZI 
ÁDÁM SVD atya előadása ad alkalmat. Az előadás mellett szentgyónásra is nyí-
lik lehetőség. Az eddigi lelki napokhoz hasonlóan ezúttal is könnyed déli uzson-
na vár a jelenlévőkre. A lelkigyakorlatot a virágvasárnapi szentmise zárja. Erre 
az ünnepi, lelki töltekezést biztosító együttlétre szeretettel várja a Magyar Kato-
likus Közösség a kedves érdeklődőket, érkezzenek bármely keresztény felekezet-
ből. 

Jelentkezés személyesen, vagy telefonon: Winkler Eszternél: Tel: 0650 691 3220 

Az Ökumenikus imahét története visszanyúlik 1908-ig, Paul Wattson anglikán 
pap imanyolcadára. 1966 óta az Egyházak Világtanácsának Hit és Egyházszerve-
zet Bizottsága és a vatikáni Keresztény Egységet Előmozdító Pápai Tanács közö-
sen készíti elő az imahét anyagát, melyet idén a karibi keresztyén testvéreknek 
köszönhetünk. 

2018. január 21-én a Kálvária Plébániatemplomban került megrendezésre az idei 
ökumenikus istentisztelet. A liturgia és igehirdetés szolgálatát megosztották a 
felekezetek. Prelat. Molnár Ottó atya köszöntötte a gyülekezetet és a liturgiában 
segédkezett. Németh Kitti tiszteletes asszony, aki összeállította a liturgiát, bátor 
és szókimondó igehirdetése során előbb arra a jelenségre hívta fel figyelmünket, 
hogy jelen életünk feszítő kérdései miféle lelki betegségeket idéznek elő és ezen 
nehézségeinkre milyen meddő válaszokat kínál a világ, milyen félmegoldásokkal 
kezeljük bajainkat. Hangsúlyozta, hogy az egyetlen hatékony és végleges megol-
dás a hitbeli megújulás. Hitünk megújulása nem elméleti lecke, hanem Isten va-
lós jelenléte az életünkben és az Ő szeretetének folyamatos megtapasztalása. A 
mi jó Atyánk megszentelődésre hívott el mindnyájunkat. Van lehetőségünk arra, 
hogy igyekezzünk eszerint élni és elfogadni a Szentlélek ajándékát. 

Az alkalmat szeretetvendégség követte. Nemcsak a finomságoknak örülhettünk, 
hanem régi és új barátok, ismerősök nyújthattak kezet egymásnak, vitathatták 
meg jelen életük kérdéseit. Köszönet a szolgálattevőknek: Szeitl Zita lektori és 
kántori szolgálatáért, Rác Fanni hegedűjátékáért és György Adorjánnak, a szor-
gos kezeknek az agapé biztosításáért. 

Összevonás  

Németh Kitti és 

Megyeri Adrienn 

beszámolójából 

http://www.gracimagyarujsag.at
tel:0650
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 Gyermekklub GME: Gráci Magyar Egyesület, AMEGY: Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet 

További rendezvényeink februárban 

  Rendezvény Információ Hely Idő Dátumok 

Fe
b

ru
ár 

Magyar Gyermekklub 
Tasnádi-Kohut Adél 0681 2055 1577 

Zsuzsanna Napsugár Tóth, M.A. 
Salvator plébánia 

Robert- Stolz-Gasse 3.  
16:00 

  7 14 21 28 

szerdánként 

SZENTMISE 
utána agapé a plébánián 

Prel. Molnár Ottó 0316 682 124 21 
Mag. Holló  István 0676 874 267 11 

Kálvária templom 
Kalvarienbergstr. 155. 

17:00 
4 11 18 25   

vasárnaponként 

QuizNight 
Takács Pálma 

Mónika Lánczy 
Plan B Restaurant Bar 

Luthergasse 4 
20:00 

  5 12 19 26 

hétfőnként 

Táncház Kovács Dénes 0650 831 624 
ECLM nagyterem 

Nikolaiplatz 4 
19:30 

1 8 15 22   

csütörtökönként 

Mag. Molnár András egyesületi elnök 
fiatal szerkesztői gárdájával kétnyelvű 
füzetet állított össze Gráczi Magyar - 
Egyesület 1888 - 2018 / Grazer 
ungarischer Verein címmel az egyesü-
let változatos történetének és életének 
bemutatására. Már a borítólapot díszí-
tő címerek, jelvények is évszázados 
történelmi időkre utalnak. Hatvan ol-
dalon keresztül, a margó keskeny nem-
zetiszínű idősávja, kíséri végig az ol-
vasót a képekkel és okmányokkal gaz-
dagon illusztrált krónikán, rávezetve a 
figyelmet a fontosabb adatokra, ese-
ményekre. 

Az adat és képgyűjtemény Dr. Soly-
mos László irattári és levéltári kutatá-
sának anyagából DI. Tulacs László 
által kiadott 1988-as emlékfüzetre 
épül, kiegészítve a közben eltelt idő-
szak történetének tárgyilagosságra tö-
rekvő többoldalas fényképgyűjtemény 
bemutatásával. 

Az előszóban Mag. Siegfried Nagl 

Graz polgármestere és Kurt 
Hohensinner városi tanácsos gratulál-
nak az egyesületnek, megemlítik a 
magyar kapcsolatokat és értékelik a 
több mint 6000 Grácban élő magyar 
jelentőségét a város fejlődésében. 

Mag. Molnár András előszavában ne-
héz történelmi idők ívét vonja az Oszt-
rák Magyar Monarchia és az Európai 
Unió fölé. Az egyesület okmányai és 
fényképei, valamint kortársak interjúja 
alapján kívánja bemutatni az egyik 
legrégibb itt élő népcsoport, a magya-
rok történetét. Rámutat az itthon-
otthon - érzés ingajátékára. Reméli 
főleg a fiatalok felelősséget vállaló 
bekapcsolódását az egyesületi életbe. 

A krónika megemlíti, hogy Grácban 
már századok óta éltek magyarok és 
hírt ad a 19. század hetvenes éveitől 
alakuló, megszűnő, majd újra alakuló 
vagy rendőrségileg betiltott magyar 
egyesületekről. Ezekből maradt meg a 
századfordulóra a Gráczi Magyar 

Egyesület. Célja között szerepel a ba-
rátság, összetartás, nemzeti érzelem, 
művelődés, segítségnyújtás, egymás 
tisztelete függetlenül a vallási feleke-
zeti (katolikus, evangélikus, zsidó) 
hovatartozástól. Az egyesület jelszava: 
„Nyelvében él a nemzet.” A korabeli 
okmányok, sajtó élénk, fejlődő egye-
sületi életről adnak tanúságot.  

Ezt a fejlődést hirtelen megzavarta az 
Általános Gráczi Magyar Munkáskép-
ző-Egylet alapítása két volt választmá-
nyi tag által, ami megakadályozta a 
GME álmának valóra váltását: az ösz-
szes itt élő magyar egyesületünkbe 
tömörítését. Ezzel megszűnt GME he-
gemóniája. 

Míg a Munkásképző – egylet csak 
1935 elejéig létezett, (önkéntes felosz-
lás a magyar, kényszer feloszlatás a 
németnyelvű krónika szerint), a GME 
rövid szüneteléssel túlélte a két világ-
háború borzalmait. A füzetben emlí-
tésre kerül, hogy az egyesületi tagok 

A GRAZI MAGYAR EGYESÜLET KRÓNIKÁJA 

5. 
hétfő 

18:00 
Gösser Bräu 

Neutorgasse 48 
KEREKASZTAL TÁRSALGÁS 
Info: Bernovics Gyula: 0664 4835 912 

MEÖK 

11. 
vasárnap 

16:00 
Heiland-templom 

Kaiser Josef-Platz 9. 

PROTESTÁNS ISTENTISZTELET úrvacsoraosztással, utána agapé 
Info: Németh Kitti 0650 5877 712 email: evang-ungarisch@aon.at 

AMEGy 

11. 
vasárnap 

18:00 
Kálvária plébánia 

Kalvarienbergstr. 155. 
VIDÁM FARSANGI EGYÜTTLÉT 
Info: Gjecajné Solymos Erzsébet tel: 0681 10679351 

MKK 

16. 
péntek 

20:30 
ECLM nagyterem 

Nikolaiplatz 4. 
MAGYAR FILMKLUB 
Info: Komon Erika 0699 1901 6763 

MEÖK 

18. 
vasárnap 

16:00 
Kálvária templom 

Kalvarienbergstr. 155. 
MAGYAR NYELVŰ KERESZTÚT ÉS UTÁNA A 17:00 ÓRAI SZENTMISÉN HAMVAZÁS 
Info: Prel. Molnár Ottó 0316 682 124 21 

MKK 

http://www.gracimagyarujsag.at
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közül is voltak holokauszt áldozatok. 
Meghívók, iratok, fényképek és az 
1944-ig vezetett vendégkönyv beírásai 
hűen illusztrálják e fél évszázad ma-
gyar életét Grácban. 

1945-ben az előrenyomuló szovjet 
hadsereg elől német és magyar katonai 
egységek vonultak nyugat felé. Nyo-
mukban állami tisztviselők, civilek. A 
szétbombázott Grácot elözönlötték 
előbb a menekültek, később a Kárpát-
medencéből kényszer kitelepített népi 
németek, köztük magyarajkúak is. 
1950-ig több kisebb magyar egyesület 
jött létre, amelyek a kivándorlásokkal 
megszűntek. A krónikában megemlí-
tett Christiana Hungaria 1947-1995 
között társadalmi kiegészítője volt a 
GME-nek, amelyben Rottenbücher 
Gyula létrehozta az első néptánc cso-
portot. A Gráci Magyar Egyesület már 
1929-ben csatlakozott a Magyarok 
Világszövetséghez, de erről a kapcso-
latról az ötvenes évekig alig maradt 
emlék. 1956-ban már a forradalom és 

szabadságharc leverése előtt segély-
szállítmányok indultak Grácból a ma-
gyar határhoz. Nov. 4-e után a GME is 
fogadta és segítette a Grácba érkező 
menekülteket. 

A füzet 26 -32 oldalain írottak helye-
sen utalnak az egyesület otthoni kap-
csolataiból fakadó problémákra, de 
tévesek a politikai tüntetések, a diák-
egyesület és cserkészcsapat, a Gráci 
Magyar Újság alapítási adatai. Helyes-
bítés: a képen látható tüntetést osztrák 
középiskolások rendezték. Nem a Ma-
gyar Egyetemisták és Öregdiákok 
Klubja, hanem annak elődje a Diák-
szövetség alakult meg 1957-ben. A 
Cserkészcsapat a Magyar Katolikus 
Lelkészség alapítása. A GMÚ csak 
meghirdette, de nem rendezte az elő-
adásokat. Hiányzik az említett harma-
dikként alapított egyesület neve. 

A következő oldalak idősávja a hetve-
nes-nyolcvanas évek kulturális életére, 
a jubiláló egyesület 1988-ban megtar-

tott báljára, az 1990/91 évi rendszer-
váltásra és a romániai segélyszállítmá-
nyokra, az EU adta új lehetőségekre 
tereli figyelmünket. Az alapjában 
megváltozott gráci magyar élet re-
ménykeltő jövőjére mutat a 36. oldalt 
lezáró, az egyik magyar napon készült 
fényképfelvétel és a 48. oldal fényké-
pei. A magyar néptánc-hagyomány 
ápolása jelentős szerepet játszik már 
1950 óta az egyesület életében. Az 
ifjúság ezzel fejezi ki leginkább ma-
gyarságát, amelyről négy oldal képei 
tesznek tanúságot. Már évtizedek óta a 
Gráci Magyar Egyesület kiváltsága a 
Magyar Bál megrendezése. Az egye-
sületi keretből kinőve a gráci magyar 
társadalmi élet csúcspontjaként került 
be a városi bálnaptárba. A bálok han-
gulatát számtalan kép varázsolja a kró-
nika olvasója elé. 

A Gráci Magyar Újság ezúton gratulál 
a Krónika fiatal szerkesztő gárdájának 
az ízlésesen összeállított emlékfüze-
tért. 

 Rendezvény Információ Hely Idő Dátumok 

M
árciu

s 

Magyar Gyermekklub 
Tasnádi-Kohut Adél 0681 2055 1577 

Zsuzsanna Napsugár Tóth, M.A. 
Salvator plébánia 

Robert- Stolz-Gasse 3.  
16:00 

  7 14 21 28 

szerdánként 

SZENTMISE 
utána agapé a plébánián 

Prel. Molnár Ottó 0316 682 124 21 
Mag. Holló  István 0676 874 267 11 

Kálvária templom 
Kalvarienbergstr. 155. 

17:00 
4 11 18 25   

vasárnaponként 

QuizNight 
Takács Pálma 

Mónika Lánczy 
Plan B Restaurant Bar 

Luthergasse 4 
20:00 

  5 12 19 26 

hétfőnként 

Táncház Kovács Dénes 0650 831 624 
ECLM nagyterem 

Nikolaiplatz 4 
19:30 

1 8 15 22 29 

csütörtökönként 

3. 
szombat 

18:30 
Kálvária templom 

Kalvarienbergstr. 155. 
A GULAG-KIÁLLÍTÁS ÜNNEPÉLYES MEGNYÍTÁSA 
Info: az első oldalon és a plakáton 

közös 

5. 
hétfő 

18:00 
Gösser Bräu 

Neutorgasse 48 
KEREKASZTAL TÁRSALGÁS 
Info: Bernovics Gyula: 0664 4835 912 

MEÖK 

9. 
péntek 

20:00 
ECLM nagyterem 

Nikolaiplatz 4. 
MAGYAR FILMKLUB 
Info: Komon Erika 0699 1901 6763 

MEÖK 

18. 
vasárnap 

16:00 
Heiland-templom 

Kaiser Josef-Platz 9. 

PROTESTÁNS ISTENTISZTELET úrvacsoraosztással, utána agapé 
Info: Németh Kitti 0650 5877 712 email: evang-ungarisch@aon.at 

AMEGy 

18. 
vasárnap 

16:00 
Kálvária plébánia 

Kalvarienbergstr. 155. 

170 ÉVE "1848, TE CSILLAG" ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS 
info: Gjecajné Solymos Erzsébet tel: 0681 1067 9351 

MKK 

25. 
vasárnap 

17:00 
Kálvária templom 

Kalvarienbergstr. 155. 

LELKIGYAKORLAT Vezeti: Wolowicz Ádám SVD 
VIRÁGVASÁRNAPI SZENTMISE, BARKASZENTELÉS ÉS PASSIÓ 
Info: Prel. Molnár Ottó 0316 682 124 21 és a 3. oldalon 

MKK 

http://www.gracimagyarujsag.at
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ARÁNYI-ASCHNER GYÖRGY ZENEMŰVÉSZ KÖSZÖNTÉSE 

95. SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL 

A 2017 évi kultúrprogram befejezéseként november 26-án a Nemzeti Em-
lékezet Bizottság tagja, a körmendi születésű a PhD. Soós Viktor Attila 
fiatal történész előadását hallottuk. Az előadó már egyetemista korától 
kezdve foglalkozott a levert szabadságharc megtorlásának sodrában végbe-
vitt papgyilkossággal. A fiatal Brenner János volt rábakethelyi káplánt 
1957 december 14-15-re virradó éjszaka az utolsó kenet feladására hívták 
egy beteghez, akit hívatása teljesítése közben, a „haldoklóhoz” vezető 
úton, ismeretlen tettesek 32 késszúrással meggyilkoltak. 

Az előadó fényképfelvételekkel illusztrált előadásában bemutatta a szombathelyi Brenner családot, a vértanú káplán életét, 
a kádári „igazságszolgáltatás” gyakorlatát, a máig is - vagy talán az örökké- válaszra váró kérdéseket bogozva, a boldoggá 
avatási per - akkor még csak- reménykeltő állását. 

Időközben megtörtént a boldoggá avatás. A szombathelyi székesegyházban május 1-én kerül sor megünneplésére. 

ELŐADÁS BRENNER JÁNOSRÓL 

2018. március 16-án ünnepli 95. szüle-
tésnapját Arányi-Aschner György pro-
fesszor, a Gráci Zeneművészeti Egye-
tem volt tanára. Ebből az alkalomból 
szeretnénk életútját, művészi pályafu-
tását, emberi hitvallását bemutatni, 
mégpedig az ő szavaival. Ugri Mihály 
beszélgetett a művésszel 80. születés-
napja alkalmából, ebből a cikkből 
idézzük professzor úr néhány gondola-
tát. 

„Budapesten születtem, családomban 
sok zenész volt. Két nyelven nőttem 
fel, otthon hol magyarul, hol németül 
beszéltünk. Életemnek három nagy 
mérföldköve volt. Az első, amikor 12 
éves koromban a Zeneakadémia nagy-
termében egy ifjúsági koncert kereté-
ben első kompozíciómat játszottam. 
Kadosa Pálnál zeneszerzést, Ferencsik 
Jánosnál dirigálást tanultam. Ezen kí-
vül zongorista is lettem, de játszom 
oboán, basszus tubán, ütőhangszere-
ken, orgonán, csellón is. A második 
mérföldkő az volt, amikor 1948-ban a 
kommunisták kerültek hatalomra és 
válaszút elé állítottak. Indexre tették a 

műveimet, nem volt szabad azokat 
rádióban vagy reprezentatív koncerte-
ken játszani. Nem tudtam a hitemmel 
összeegyeztetni azt, hogy a rendszer 
mellé álljak, ezért 1967-ben kijöttem 
Ausztriába. Először Bécsben a 

Raimund színházban voltam korrepeti-
tor, majd a Preiner konzervatóriumban 
tanítottam. A harmadik mérföldkő pe-
dig az volt, amikor a Gráci Zeneművé-
szeti Egyetemre kerültem. Grácban 
kötelező tárgyakat tanítottam a zene-
szerzőknek és karmestereknek, aztán 
korrepetitor képzést is csináltam, imp-
rovizációt is tanítottam. Körülbelül 
500 zeneművet írtam, majdnem min-
den hangszerre írtam szólódarabot, 
basszus tubától kezdve orgonáig, zon-
gorára, fa és rézfúvósokra, még ütő-
hangszerre is. Többek között írtam öt 
szimfóniát, öt misét, egy requiemet, 
két szólószonátát hegedűre és hat zon-
goraszonátát. Kodály Zoltán is a taná-
rom volt és valószínűleg Bartók 
„Gyermekeknek“ darabjaival szívtam 
magamba a magyar népdalt, de műve-
imben nem magyar népdalokat dol-
goztam fel, hanem a magyar szellemi-

ség érződik belőlük. Állampolgárság 
szempontjából osztrák vagyok, de a 
zenében magyarnak érzem magam. 
Nem vagyok valamilyen vallásnak a 
szigorú betartója, de bennem élő Isten-
hit vezetett egész életemben.“ 

Professzor úrnak nagyon boldog szüle-
tésnapot és a következő évekre jó 
egészséget kívánunk! 

Arányi-Aschner György sokat tett a 
magyar közösségért is. 1976-ban a 
gráci ’56-os ünnepségre írt „Ima a ki-
békülésért“ művének ősbemutatója 
volt a szerző előadásában. 1996-ban az 
Ausztriai Magyar Egyesületek és Szer-
vezetek Központi Szövetsége által 
kezdeményezett “Ünnepi Hangok“ 
bécsi és felsőpulyai előadásán is köz-
reműködött. A MEÖK rendezésében 
Bartókról és Kodályról tartott előadá-
sokat, amelyeket az ő lenyűgöző elő-
adásmódja tett felejthetetlenné. 

OK 

http://www.gracimagyarujsag.at
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Idén ünnepélyes keretek között került 
sor a Grazi Magyar Egyesület jubileu-
mi báljára. 

Egyesületünk mintegy 130 éves múltra 
tekint vissza, így hát Ausztria egyik 
legrégibb magyar egyesületének szá-
mit. 

Ahogy eddig minden évben, úgy idén 
is megpróbáltunk eleget tenni az elvá-
rásoknak és mintegy hatszáz személy 
számára biztosítottunk jó hangulatot. 

Rendezvényünket a bécsi Délibáb és 
Napraforgók, a linzi Nefelejcs vala-
mint a gráci magyar tánccsoporttal 
nyitottuk meg. 

A tizenkét párból álló tánccsoport pör-
gős mezőségi táncával, óriási sikernek 
örvendett. 

Az est folyamán vendégeink pillantást 
vethettek a gráci kereskedőház tulajdo-
nosa, Lászlóvári Thoma Csongor által 
kiállított, Szent István korona másola-
tára, amely Rónai Attila mester ötvös-
művész keze munkáját dicséri. 

Molnár András kezdeményezésével 
hosszas odaadó munka eredménye-

ként, elkészült a Grazi Magyar Egye-
sület krónikája, melyben egyesületünk 
130-éves történetét idéztük fel régi 
képek és dokumentumok alapján. 

http://online.fliphtml5.com/zioq/voib/
#p=1 

Ezúton szeretnénk hálás köszönetet 
mondani következő szponzorainknak: 

Polgármesteri hivatal, kulturális iroda, 
Integrációs osztály, Dr.Robert Horvath 
Ordination, kereskedőház Lászlóvári 

Thoma Csongor, Miklós Gyuri 
(Burgerház a Jakomini téren), Benzin-
kút Roth, Grazer Volkspartei, Uniqa, 
továbbá köszönet mindenkinek, akik 
munkájukkal támogattak minket. 

Köszönjük, hogy részt vettek rendez-
vényünkön, legyenek jövőre is vendé-
geink és találkozzunk újra a 2019-es 
magyar bálon. 

Beate Erdei és Dénes Kovács 

7  www.gracimagyarujsag.at 

GRÁCI MAGYAR BÁL 2018 

Lassan egy éve már hogy sikerült rendszeresíteni a táncházakat. 
Most már minden csütörtök 19.30 órától találkozunk az ECLM 
(Europäisches Sprachzentrum) nagytermében Nikolaiplatz 4. Eddigi 
táncházainkon gömöri, széki és mezőségi táncokat tanultunk Simon 
Péter vezetésével. Januártól új táncokat tanulunk, úgyhogy ez egy 
kiváló alkalom arra, hogy beszálljon valaki akkor is, ha soha se tán-
colt előtte magyar táncokat. Természetesen minden alkalom nyitott, 
bármikor be lehet nézni, be lehet kapcsolódni. Nem csak a testmoz-
gás az, ami mindenkinek jót tesz, hanem a közösség is nagyon jó. 
Már voltunk Linzben, Bécsben az ottani táncházakon, de tervezünk 
kirándulásokat is. Gyertek minél többen! Tehát mindenkit szeretet-
tel várunk! 

Kovács Dénes 

TÁNCHÁZ! ÚJ LENDÜLETTEL KEZDJÜK A 2018-AS ÉVET! 

GYERTEK 

http://online.fliphtml5.com/zioq/voib/#p=1
http://online.fliphtml5.com/zioq/voib/#p=1
http://www.gracimagyarujsag.at
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GEFÖRDERT AUS MITTELN DER VOLKSGRUPPENFÖRDERUNG  

DES BUNDESKANZLERAMTES 

CSALÁDI ÉS EGYESÜLETI HÍREK ÉS GRATULÁCIÓK 

A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG DIASZPÓRA PROGRAMJA 
Nagy örömmel tudatjuk, hogy 2018-ban újra megrendezésre kerül a Diaszpóra Program, amelyre várjuk jelentkezésüket. 
Összesen 16 programidőszak lesz, amelyekben újdonságként nyári táborok is szerepet kapnak. 

Részletes információ: http://www.rakocziszovetseg.org/diaszporaprogram 
Kérdések esetén bátran írjanak levelet: diaszpora@rakocziszovetseg.hu 
              Rákóczi Szövetség 

A Gráci magyar közösség az idei 

nagyböjtöt Keresztúttal kezdi 

Keresztút 2018. február 18-án, 

vasárnap 

16.00 órai kezdettel 

Utána a 17 órai szentmisén 

hamvazás lesz. 

Kalvarienberg plébániatemplom 

Kalvarienbergstrasse 155. 

Hiteles fordítások  

magyarról németre 

Mag. Gabriella Ronacher-Nyitrai 

0699-1911-0052 

Gyászjelentés 

2017 decemberében életének 92. évé-
ben elhunyt DDr. Karl Gémes lapunk 

olvasója, a magyar rendezvények 
egykori szorgalmas látogatója. Hoz-
zátartozói fogadják együttérzésünket, 
az elhunyt nyugodjék békében R.i.P. 

Gratulációk 

95. születésnapja alkalmából szeretet-
tel gratulálunk a KUG nyugdíjas ta-

nárának Arányi–Aschner György 
tanár úrnak. Isten éltesse! 

Meghívó 

Újra indult a 

KEREKASZTAL TÁRSALGÁS 

mindenkit szeretettel várunk a 

MINDEN HÓNAP  

ELSŐ HÉTFŐJÉN  

(február 5.,március 5.) 

18 órától a Gösser Bräuban 

Grác Neutorgasse 48 
info: Bernovics Magyarok 

a Szovjetunió 

táboraiban 

1944 - 1956 

http://www.gracimagyarujsag.at
http://www.rakocziszovetseg.org/diaszporaprogram
mailto:diaszpora@rakocziszovetseg.hu

