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Kedves Magyar Testvérek!
A tömegek lázadása című könyvében José Ortega y Gasset spanyol író és
filozófus megrajzolja az „elégedett fiatalember” alakját, aki a játékos életmódot és
a sportot tekinti életcéljának, és azt gondolja, hogy semmi sem végleges és
visszavonhatatlan, vagyis azt tehet, amit akar.
Tulajdonképpen ő nem más, mint egy örökös. Örökségének része az európai
kultúra és civilizáció minden olyan előnyével, mint a szabadság, jólét, kényelem
és biztonság. Ez a fajta örökös bizonyos életfeltételeknek lett részese, melyeket
nem ő teremtett meg. Születése által, tudatosság nélkül került birtokába ezeknek
az értékeknek. A szerző kihangsúlyozza, hogy ha ez az „elégedett fiatalember”
hangadóvá válik társadalmunkban, akkor itt az ideje riadót fújni.
A mai európai polgár szabadsága, jóléte és kulturális színvonala a keresztény
emberkép terméke, melynek meghatározó voltáért nekünk is harcolnunk kell. Aki
viszont csak örököse a keresztény Európának és nem áll készen keresztényként
harcolni érte, megvédeni azt és alakítani, az mind Európa esélyeit, mind saját
életének lehetőségeit el fogja játszani. Vállvonogatva félreállni kevésnek
bizonyul. A közös Európa jövőjének szüksége van cselekvő hívőkre. Habsburg
Ottó szavai szerint „Európa túl fontos ahhoz, hogy átengedjük néhány hivatásos
politikusnak”.
Ez év május 9-én, az Európa-napon az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa
(CCEE) üzenetben fordult a földrészünkön élőkhöz, melyben arra szólít fel, hogy
a jelenlegi nehézségek ellenére se veszítsük el a reményt, hanem építsük tovább
az abszolútra, az Istenre nyitott társadalmat. A püspökök figyelmeztetnek, hogy
csak így valósítható meg az európai közösség, melyet átjár az igazság, az
igazságosság, a szolidaritás és a szabadság: vagyis a béke alapkövei, ahogy
XXIII. János pápa állapította meg ötven évvel ezelőtt, Pacem in terris kezdetű
enciklikájában.
A Hit évében a CCEE elnöksége emlékeztet arra, amit Boldog II. János Pál pápa
megerősített az Ecclesia in Europa kezdetű apostoli buzdításában: Európa
reményének forrása Jézus Krisztus.
Merítsünk mi is ebből a forrásból, hogy reményteli élet fakadhasson egyházi
közösségünkben és földrészünkön.

Merka János
plébános
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Nemzeti ünnep Münchenben
Idén a Magyar Katolikus Misszió Magyarország müncheni főkonzulátusával együtt
rendezte meg a március 15-i ünnepséget. Zsúfolásig megtelt a Müncheni Katolikus
Főiskola díszterme, amiben alighanem komoly szerepet játszott az a tény is, hogy az
ünnepi beszédet a Magyar Országgyűlés elnöke, Dr. Kövér László tartotta.

A házelnök azonban nemcsak ezért jött Münchenbe, hanem a bajor–magyar kapcsolatok
további erősítése végett is. Ezt szolgálta a tartományi kormányvezető képviselőivel tartott
eszmecseréje, valamint az is, hogy Áder János köztársasági elnök nevében átadta a
Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetést a Keresztény Szociális Párthoz közeli
Hanns Seidel Alapítvány élén álló Hans Zehetmairnak. Kövér Lászlónak a március 15-i
ünnepségen tartott díszbeszédéből azonban kitűnt, hogy nagyon szívesen jött
Németországban élő honfitársai körébe, akik hosszas tapssal fejezték ki hazafias
gondolatai, no meg tartása iránti elismerésüket. Az ünnepi műsort Szarvas Erzsébet
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üdvözlő szavai nyitották meg, és egyben ő ismertette – szinte napról napra – az 1848-as
forradalom kirobbanását, majdpedig átalakulását az osztrák uralommal szemben vívott szabadságharccá. Kossuth Lajos
országgyűlési beszédének főbb gondolatait Kucsera János mondta el, nagy meggyőző
erővel. A korábbi március 15-i ünnepségekkel ellentétben, Geng Ildikó, Izbéki Petronella
és Bokor Iván előadásában újszerűen, a XXI. század követelményeihez illeszkedve
hangzott el Petőfi Sándor híres költeménye, a Föltámadott a tenger csakúgy, mint a
Nemzeti dal. A közönség határozott elismeréssel fogadta a kezdeményezést, amely nem
ragaszkodott görcsösen az elmúlt másfél évszázad bevett szokásaihoz, és megzenésített
formában tálalta azokat a költeményeket, amelyek még a kommunista korszakban sem
hiányozhattak az államilag rendezett ünnepségek műsoráról. Több olyan vers is elhangzott
az est folyamán, amelyet csak az irodalomban igencsak jártas olvasók ismertek – és ez is
komolyan emelte a megemlékezés színvonalát. Mindez a program összeállításában
oroszlánrészt vállaló Szarvas Erzsébet érdeme, aki arra is rámutatott, hogy a ’48-as
forradalom kitörésének napján a Nemzeti Színházban Katona József Bánk bán című
drámáját adták elő. Noha akkor már jó ideje a színház programján szerepelt, március
idusának felforrósodott hangulatában a darab minden szava különös jelentőséget nyert, és
mintegy gyújtólag hatott a magyar nemzet függetlenségéért vívott harcára. Noha a dráma
megzenésítésére Erkel Ferenc csak jóval a szabadságharc vérbefojtása után vállalkozott, a
müncheni ünnepi est színvonalát tovább emelte Morva Gulyás Anna fellépése Melinda
áriájával, csakúgy, mint a már korábban színre vitt, nagy sikerű Hunyadi László című
operából Gara Mária áriájával.
A zárszót Mydlo Tamás müncheni főkonzul mondta, majd a közönség felállva – mintegy
hitet téve magyarsága mellett – elénekelte a Szózatot. Habár sokan viseltek kokárdát, a
feltűnő és szívet melengető mégis a fiatalok aktív részvétele volt, ami egyértelműen
tanúsítja, hogy a bajor földre települt magyarokat eltéphetetlen szálak fűzik
szülőföldjükhöz, és hazafias érzelmeiket sikerrel plántálják át az őket követő nemzedékbe
is.
Vincze András

Húsz éves a MÉCS….
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Hadd kezdjem, mint egy mesét:
Hol volt, hol nem volt, volt
egyszer Münchenben húsz
esztendővel ezelőtt öt bátor és
reménykedő asszony. Ezek a
hölgyek elhatározták, hogy a
Golf-háború kellős közepén a
békéért, a világ keresztényeinek
egységéért, a fiatalok sorsának
jobbra fordulásáért rendszeresen
imádkozni fognak.
Eleinte magánházaknál,
később Fejős Ottó atya imaszobájában jöttek össze. Amikor a misszión a kis kápolna
megépült, az első szentmise előtt két órával postán érkezett meg az egyetlen hiányzó
kellék: a hímzett oltárterítő. Azóta közös akarattal, szeretettel, a kimondott szó erejébe
vetett erős hittel havonta két alkalommal közös szentmisén és szentségimádáson veszünk
részt. .A népmesék arról szólnak, hogy minden rendbe hozható. A húsz év alatt
bebizonyosodott, hogy a közös ima is, mint „lassú víz, partot mos”, megoldja a
gondjainkat. Elcsitulnak belső-külső harcaink, gyógyulnak a betegeink, sőt, saját lelkünk
is fényesedik. A mesék élni segítenek. Az imádság még inkább. Ha rátámaszkodunk Isten
mindent megbocsájtó szeretetére, szinte érezhetően könnyebb lesz a keresztünk, még a
háború hétfejű sárkánya is legyőzhetővé válik. Az aranymadár a szívünkben rak fészket,
és ott dalol tovább, még éjjeli álmainkban is.
A mesehős elindul „szerencsét próbálni”. Mi, müncheni magyarok mind menekültünk az
ordas farkas elől és kipróbáltuk „szerencsénket”, ki-ki a maga életútján. Mi is gyakran
érkeztünk keresztúthoz, nemcsak a nagyböjti időben. Mi is megetettük az éhezőt és „a
jótett helyébe” jót vártunk-kaptunk: imameghallgatásokat, örömöt a családi életünkben.
Mint Szerencsés Jánosok, mindannyian útban vagyunk hazafelé. Tudjuk, hogy nem
vihetjük magunkkal a nehéz aranyrögöt. Be kell cserélnünk. Sok-sok stáció vezet el addig,
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míg végre megtanuljuk, hogy mindent el kell engednünk. Hiszünk benne, hogy akkor fog
megtörténni a csoda: mi magunk válunk kinccsé.
Tarisznyánk látszólag üres, de a szívünk ragyog a sok-sok gyémánttól, a közös ima-érlelte
jótettektől. Végül, ha már jól gyakoroljuk a feltételek nélküli megbocsájtó szeretetet,
akkor vár bennünket az „ingyen kegyelem”, égi Édesanyánk és Édesapánk kitárt karja.
Imakörünk tizennégy tagja már ott van náluk a fényben.
Mi pedig azóta újabb, hívást kapott tagokkal kiegészülve hálás szívvel köszönjük Istennek
ezt az eltelt húsz évet. Kérjük a jó Istent, hogy tartsa életben a MÉCS lángját az Ő örök
tervei szerint. Kérünk és hívunk mindenkit, aki csatlakozni szeretne hozzánk, hogy bátran
jöjjön közénk. Isten számít ránk a jövőben is!
Rogge- Solti Katalin

Családos gyermekmisék
Kik vagyunk? Münchenben és környékén élő magyar és magyar-német családok, akik
szeretnék megadni a lehetőséget gyermekeiknek, hogy közel kerülhessenek a Mennyei
Atyához. A jelenlegi csoport 0-7 éves gyerekeket jelent, de szívesen látunk iskolás
gyerekeket is.
Mi a célunk? Ezeknek a találkozóknak a legfontosabb célja, hogy a gyerekek nyugodt és
biztonságos környezetben találkozzanak a Mennyei Atyával. A magyar nyelvű szentmise
énekei egyszerű gitáros gyerekdalok. Az evangéliumot a lehető legegyszerűbb formában,
„gyereknyelven” meséljük és játsszuk el közösen. Itt minden gyereknek lehetősége van
otthon éreznie magát és akár belebeszélhet, játszhat vagy sírhat a szentmise közben is. Így
a szülők is elengedhetik magukat és felszabadultan vehetnek részt a misén. A szentmise
után pedig kötetlen játék és sütizés várja a gyerekeket és szülőket egyaránt.
Kiket várunk? Csoportunk nem alkot zárt közösséget, hanem örül minden új
tagnak/családnak, felekezetre való tekintet nélkül. Szeretettel várunk minden magyar és
magyar-német (kis) gyerekes családot havi szentmiséinkre!
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Mikor és hol
találkozunk? A Magyar
Katolikus Egyházközség
nagytermében havonta
egyszer, vasárnap délután
16.30-kor (Oberföhringer
str. 40, 81925 München)
A helyszínnel és időpontokkal kapcsolatos
információk a Müncheni
Magyar Egyházközség
honlapján http://www.ungarische-mission.de/ Szentmisék/Gyerekmisék rendje
menüpontban vagy az aktuális Értesítőben fognak megjelenni. Továbbá érdeklődni lehet a
következő email címeken: bebi-mami@ungarische-mission.de vagy koviza@freemail.hu.
Kovács Izabella

30 éves a Komámasszony-néptánccsoport
Három évtized nagy idő! Szép eredmény egy tánccsoport életében, ha 30 éven át megőrzi
eredeti célkitűzéseit és együttmard. 2013. április 26-án pedig ezt a jubileumot
ünnepeltük…
Mi tartja össze a csoportot? A válasz egyszerű: a tánc, a mozgás és a népdalok szeretete, a
hagyományápolás, valamint a társaság és a barátság keresése. A csoport 1983-ban Juhász
Bori és Kecskési Maja kezdeményezésére alakult 12 taggal. Juhász László volt a keresztapa, tőle származik a Komámasszony név! A sok év alatt több mint 80 személy táncolt
hosszabb-rövidebb ideig az együttesünkben. Színpadi fellépéseinkkel ápoltuk a magyar
néptánchagyományokat, a Misszió rendezvényeit is sokszor gazdagítottuk szerepléseinkkel. Az ünnepi műsort Dr. Lajosi Fritz vezette.
Elöször egy rövid videofilmről Kecskési Tollas Tibor költőt hallottuk, aki lelkes támotója
volt a Komámasszony-tánccsoportnak és verset is írt az asszonyokhoz. Ö szavalta az
1988-as fölvételen Komámuramék köszöntője című saját versét, melyet a csoport megalakulásának 5. évfordulójára írt. (Sajnos ő sem, és keresztapánk, Juhász László sincs már az
élők sorában) Aztán szintén videofelvételről láttuk a híres kendős táncot. Belénknyilalt a
felismerés : hányan nem élnek már! Különösen fáj Kucsera Judit elvesztése, az életvidám
Ramsay Erzsi és a remek süteményeket a próbákra hozó Luschies Márika halála.
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A tánctanárok mind a Regösöktől kerültek ki. Pintér Béres Gitta volt az első táncoktatónk,
majd őt követte Durku István (Pityu), aki 14 évig tanított bennünket. Tőle Durku Kecskési
Csilla vette át a vezetést, majd Balla Noémi, Töröcsik Timea, Bilicki Timea következtek,
majd ismét Pintér Béres Gitta állt a csoport élére. Jelenleg Ságody Claudia a vezető, aki
Budapesten, az Állami Népi Együttes táncosaként szerzett komoly tapasztalatokat. A
műsorban a volt tanárnők egy bravúros üveges tánccal kedveskedtek nekünk. Fölléptek a
már nem aktív régi komámasszonyok egy bagi tánccal, a most aktívak 3 számmal
(sárközi, háromugrós és bonchidai), Durku Csilla népdalokat énekelt közben, mikor a
föllépők átöltöztek, mert minden táncot az arra vidékre jellemző népviseletben adtunk elő.
Természetesen az ifjabb nemzedék sem maradhatott ki, a műsor vége felé a Regösök is
táncoltak nekünk és a közönségnek. A 30 év alatt vendégszerepléseket is vállaltunk,
Münchenen kívül eljutottunk Hamburgba, Stuttgartba, Rosenheimbe, Bécsbe és
Manchesterbe.
Különösen emlékezetes marad a római út, amikor az egyházközséggel együtt részt vettünk
a Santo Stefano Rotondo Bazilika felavatásán és föl is léptünk a műsorban. Az ének- és
zeneszóra odasiető müncheni kardinális, Wetter dicséretére és a közös fényképre ma is
büszke a csoport. Magyarországon négyszer vendégszerepeltünk (Lakitelek, Nagybarca
Galgahévíz, Császártöltés), majd sorra jártuk a határon túli magyar területeket, Bácskában
Székelykevén léptünk fel kétszer is, Bánátban Temesváron és Újszentesen, a múlt évben
pedig Pünkösdkor Martoson, a Felvidéken vettünk részt a Magyar Kultúra ünnepi
műsorában.
Hogy az együttesnek ne csak múltja, hanem jövője is legyen, itt ragadom meg az
alkalmat, hogy csatlakozásra biztassam a kedves táncos kedvű és táncos lábú lányokat és
asszonyokat, akik hétfő esténként szívesen mozognának a próbákon egy jó hangulatú “30
éves” társaságban.
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Jánosi Margit

Együtt nem vagy egyedül!
A tavalyi egy év kihagyás után már jó előre készültünk, hogy ismét Agathariedben
találkozzunk. A szervezés már elkezdődött, de gyorsan eljött a várva várt júliusi hétvége
is. Péntek estére mindenki szerencsésen megérkezett s kezdődhetett a szokásos
szalonnasütéses, beszélgetéses vacsora. Sokáig nem maradhattunk ébren, hisz másnapra
hosszú túrát szerveztünk.
Szombaton a reggeli után még megbeszéltük a részleteket, majd elindultunk a Schliersee
felé. Sajnos, a babakocsisoknak ajánlott túraútvonalról félúton kiderült, hogy valójában
csak gyalog járható, így a csapat kettévált, s míg egyik része megmászva a „hegyet”
eljutott a várromhoz és a kilátóhoz, a többiek a tó körüli úton folytatták a kirándulást.
Mivel útközben nem találtunk megfelelő helyet, a túra után Agathariedben tartottuk közös
szentmisénket.
Vacsora utánra hosszadalmas előkészítés és szavazás után eldőlt az is, milyen lesz az
Erdingi Magyarok új internetes honlapja. Vasárnap délelőtt rég elfeledettnek hitt játékokat
elevenítettünk föl, s persze, tanultunk újakat is. Befejezésként kört alkotó, egymás kezét
fogó emberkék barkácsolásával utaltunk a hétvége fontos mondanivalójára: együtt nem
vagy egyedül!
A szervezőknek így írásban is szeretnénk köszönetet mondani!

Ifland Andrea, Somogyi Ágota
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Szenior-kirándulás
Idén is elérkezett az a szép, várt nap, amikor a “Szenior Klub és az “ Ima Kör “ tagjai
közös autóbuszos kirándulásra indultak. Úticélunk ebben az évben „Kloster Seeon“ volt.
Útközben megemlékeztünk Páduai Szent Antalról és elimádkoztuk a fájdalmas
Rózsafüzér három tizedét. Megérkezésünk után helyi ismereteinket lelkes helybéli
idegenvezetőnknek köszönhetjük.
Bár Seeon tájékán már római korabeli nyomokra is bukkantak, (Marstemplom) okirat
először 924-ből említi a helységet, mint itt a tó szigetére épült vízvárat. Ehhez társult 994ben a birtokos pfalzi Aribo gróf és felesége Adala grófné által alapított kolostor, amelybe
a regensburgi Szent Emmeram kolostorból érkeztek bencés barátok. 1035-ben bencés
apácakolostor is létesült a szigeten. Ezt követően alakult meg a nagyon híressé vált
íróiskola. Ebben az időben még nagyon kevesen ismerték az írás-olvasás tudományát. Az
itt élő barátok és apácák keze alól kerültek ki a messze földre eljutott, gyönyörű képekkel,
iniciálékkal díszített okiratok, Bibliák, körlevelek. Legjelentősebb megbízójuk II. Henrik
császár, Szent István királyunk sógora volt.
A művek másolatai a kolostor volt ebédlőjében tekinthetők meg. Ez volt a sziget első
fénykora. Az apácakolostor a 13. század második felében kihalt. Átmeneti pénzügyi
nehézségek után a 15.16.17. 18. században volt a kolostor második fénykora. Ez idő alatt
épült ki a kolostor ma is látható épülettömbje, amelynek stílusa a korok ízlésének
változása és természeti katasztrófák (tűzvészek) miatt többször átalakult. A
szekularizációig a kolostor kulturális központ is volt.
Többek között Haydn is a vendégek közé tartozott és 1767-69 között Mozart is alkotott itt.
Két, kifejezetten a kolostor számára írt művel öregbítette a bencés kolostor hírnevét.
A szekularizáció után a kolostorépületek kastéllyá alakultak és többszöri tulajdonváltás
után 1989–től a Felsőbajorországi kormányzat gondozásában kultúr- és
konferenciaközpont lett.
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A fenti – és ennél jóval részletesebb– tájékoztatás után tekintettük meg a templomot.
Ismerkedésünket áhítattal kezdtük. Közös éneklés (Isten hazánkért…) után szép
imádsággal fohászkodtunk országunkért, annak vezetőiért, egyházunkért, családjainkért,
majd közös imáink után szintén énekkel (Boldogasszony anyánk…) zártuk áhítatunkat.
Ezután ismét idegenvezetőnké volt a szó.
Láthattuk, hogy a többszöri átépítés és renoválás miként hagyta hátra különböző
stílusjegyeit. (gótika, renaissance, barokk) Különösen figyelemre méltók az 1759-ből
származó renaissance freskók, amelyek Jézusunk és Mária életéből vett képeken kívül
megjelenítik a védőszent, Szent Benedek, és az alapító Aribo és Adala személyét is. Az
1433-ból származó Madonna a gyermek Jézussal (Seeoner Muttergottes) egyik legszebb
ismert alkotás ebben a kimeríthetetlen témában.
A templomlátogatás után, ízletes ebédtől felfrissülve, még maradt időnk kinek-kinek
egyéni kívánsága szerint szétnézni a szigeten. Visszafelé utunk a salzburgi autópályán
vezetett rövid kávézással. Délután hat órára értünk vissza indulási helyünkre, kissé
fáradtan, de sok élményben gazdagodva.

Királyválasztó országgyűlés
Az idei keretmesénk Ferenc József és Sissi története, vagyis a kiegyezéskori
Magyarország volt. Szokás szerint a farsangi mulatságunkon vette kezdetét eme történet,
ahol Ferenc József megismerte jövendőbeli feleségét. A félév során tanúi lehettünk
esküvőjüknek, de a sok szép és jó mellett megismertük országaink problémáit is.
Andrássy Gyula gróf összehívta a magyar nemességet egy királyválasztó országgyűlésre,
Coburg mellé, ahova 40 magyar nemes érkezett díszes hintókkal. Nehéz dolgunk volt,
hiszen kialakultak a különböző táborok, ki a király ellen, ki a király mellett döntött.
Özvegy Batthyány grófné vezetésével a tábor egyik harmada kőkeményen ellenállt és
szinte új forradalmat akartak és megbosszulni a 13 aradi vértanú kivégzését. A másik
oldalon ott állt Andrássy gróf és Deák Ferenc, akik meggondoltságukkal és nyugalmukkal
kértek mindenkit arra, hogy a haza érdekét nézzék és tegyük félre a múlt fájdalmait.
Ferenc József is esedezve kérte a nemeseket, hogy válasszák meg, hiszen együtt lehetünk
igazán erősek és a keletkező veszedelmeket összesített erővel tudjuk legyőzni.
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Idén sem változtattuk meg a történelmet (annyira), így végül mindenki egyhangúan a
király mellett szavazott. Természetesen az izgalmak sem maradtak el, hiszen csatát kellett
vívni Miklós cár katonáival, mert a cár nem akarta, hogy Ausztria-Magyarország
nagyhatalommá váljon. Ezért hát a katonákkal elraboltatta Sissit.
Ekkor fogtak igazán össze a nemesek, hiszen Sissi mindig is kedvelte a magyarokat. A
tábor végén idén sem maradt el a kiscserkész ígérettétel, ahol három új kéknyakkendős
kiscserkészt köszönthettünk. Utána cserkész-fogadalomtétel és fogadalomújítás
következett, ahol két ifjú érdemelte ki a zöldnyakkendőt. A többiek meg saját
fogadalmukat megújítva emlékeztek arra, hogy valójában mi is a cserkészet lényege.
Köszönöm minden vezetőnek mind a tábori előkészületekben mind a táborhelyszínén
végzett áldozatos munkáját és minden cserkésznek, aki eljött. Csak remélni tudom, hogy a
következő táborok is ilyen vidáman és békésen telnek, meg természetesen azt, hogy
mindig lesznek új cserkészek csapatunkban. Jó munkát!
Jánosi-Lindroos Caroline cspk.

Vágyi Petra vagyok, magyarországi működési és
nyilvántartási számmal rendelkező (www.eekh.hu)
klinikai szakpszichológus. Pszichológiai tanácsadást és
konzultációt biztosítok ingyenesen a Magyar Katolikus
Egyházközség keretein belül felnőttek számára. Minden
klienssel együtt gondolkozva keresünk személyre szabott
megoldást problémájukra, melyeket elvárásaikhoz,
személyes igényeikhez, céljaikhoz és képességeikhez
igazítunk.
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A konzultációk szerdai napok estéin lesznek 17 óra után, melyre előzetesen be kell
jelentkezni nálam. E-mailben tudunk egyeztetni a részleteket illetően.
E-mail cím: petra.vagyi@gmail.com
Helyszín: Oberföhringer Straße 40. München.
Amennyiben bármilyen kérdés merülne fel Önben, további információkra lenne kíváncsi,
vagy jelentkezni szeretne, írjon nekem bátran.
Vágyi Petra – Klinikai Szakpszichológus

ELSŐÁLDOZÁS 2013

ÚRNAPJA 2013
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Magyar Hagyományőrző Nap Münchenben
Első alkalommal volt lehetőségem részt venni a Magyar Hagyományőrző Napon. Már a
kapun belépve feltűnt, hogy alapos szervezőmunka eredményének lehetek tanúja. Jó érzés
volt látni, átélni, hogy egy ilyen esemény mennyire össze tud kapcsolni egy közösséget,
azáltal, hogy a népi gyökerekre, a hagyományokra támaszkodunk. Folytatva a
hagyományt, idén is barátságos labdarúgó-mérkőzéseket vívhattak a foci-kedvelők a
Juniális 2013 kupáért. Eközben különböző kézművességi foglalkozások, mint a
nemezelés, fakanálbáb-készítés, tányérfestés rejtelmeibe nyerhettünk bepillantást az erre a
célra fölállított sátrakban. A „kisinasok” folklórkincsünk alapfogásait sajátíthatták itt el a
Müncheni Hétvégi Magyar Iskola és Óvoda tanárnőinek segítségével. Jó volt látni, ahogy
a lelkes gyerekek kis ujjaikkal ügyeskedtek egy-egy forma vagy esetleg népművészeti
minta alkotása közben.

Idén külön információs sátrat üzemeltettek
a szervezők. Az érdeklődőknek lehetőségük volt tájékozódni a Misszió rendezvényeiről és
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a Hétvégi Magyar Iskolával kapcsolatos újdonságokról, lehetőségekről. Szarvas Erzsébet
odaadó szervezői munkájának köszönhetően a népi hagyományőrzés és kézműves
foglalkozás tette színvonalasabbá az idei rendezvényt. A Bébi-mami sátor zsúfolásig
megtelt kíváncsi gyerekekkel és pillanatok alatt családias légkörben találtuk magunkat. A
gyerekek és felnőttek élvezettel énekelték az ismerős dalokat illetve mondókákat, ritmusra
tapsoltak és saját készítésű „ritmushangszerekkel” kísérték a gitárszót.
A hagyományt a mesevilágba, mondókákba, kiolvasókba beépítve elevenítették meg a
kisebbek előtt, hisz ezáltal a népköltészet csodálatos világával ismerkedhettek meg a
gyerekek. Eközben a rét másik oldalán tehetséges és elkötelezett felnőttek előadásban
gyönyörködhetett a nagyérdemű. A színészetet kedvelő szülők a „Csillapíthatatlan
kapzsiság” című vásári komédiával szórakoztatták a közönséget.
A magyar hagyományőrző rendezvényen a gasztronómia is képviseltette magát néhány
különlegességgel, amit - valljuk be -, szívesen fogyasztanánk gyakrabban. Kürtöskalács,
lángos, rétes, jobbnál-jobb sültek, illetve bográcsos illata terjengett a levegőben és adott
okot a hosszú sorokra. Egy külön sátorban magyar borok bemutatására és borkóstolóra is
sor került. A megszokott zajt néha a karikás ostor múltból előrobajló hangja szórta szét. A
rendezvény színvonalát a Regős- és Komámasszonyok néptánccsoport fellépése,
népviselet bemutatója emelte. Nagy izgalom övezte a tombolasorsolást, amelynek a
gyerekek is nagyon örültek.
Kilenc óra körül zászlólevonással és a Himnusz éneklésével zárult a program, amely biztosan állíthatom - minden korosztály számára tartalmas és egyben szórakoztató
élményt nyújtott.
Kiss Kinga

Ministráns-kirándulás

Krónikás napok
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Június első hétvégéjén Münchenbe és környékére látogatott Dévai Nagy
Kamillaénekes előadóművész „Krónikás” tanítványaival. Pénteken este a Magyarok
fénye c. előadással lepték meg a hallgatóságot a misszión. Szombaton délelőtt a
Hétvégi Iskola és Óvoda keretein belül színesítette a Bendegúz c. gyermekműsorával
a művésznő a gyermekek hétköznapjait. A hangulat fergeteges volt. A gyermekek a
dalokon keresztül betekintést nyertek gyökereinkbe, a magyar népi kultúrába, a
felnőttek pedig újra gyermekek lehettek. Eleinte a hallgatóság csak csöndben figyelte
a gyönyörű, tiszta hangot, majd később aktív részesei lettek a koncertnek.
Szombaton délután Erdingben több mint 30 gyermek és felnőtt hallgatta a művésznő
és tanítványai előadását. A műsor a hallgatóság kicsinyeihez és nagyjaihoz egyaránt
szólt, mert a dalokban minden korosztály megtalálta az ízlésének megfelelőt. Sokan
együtt énekelték a művészekkel a Paff a bűvös sárkány kezdetű éneket vagy a
Honfoglalás c. film betétdalát. A művésznő és Krónikásai előadása értő és elégedett
fülekre talált Erdingben.
A fellépéssorozat utolsó állomása vasárnap délután Rosenheim volt, ahol szintén
érdeklődéssel hallgatták a művésznő koncertjét. Dévai Nagy Kamilla az a művésznő,
aki gyönyörű hangjával arra született, hogy a magyarságnak - éljenek keleten vagy
nyugaton - mindig újat és értékeset tudjon adni.
Most is ezt tette! Köszönjük neki!

Bébi- Mami Kör és Óvodás Foglalkozás
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Kedves Anyukák és Apukák és főleg kedves Gyerekek!
A Bébimami egy önszerveződő kör magyarul beszélő, vagy beszélni vágyó szülők és még
nem iskolába járó gyermekeik (kb. 0-6 éves korig) számára sok énekléssel, játékkal,
beszélgetéssel. A kör keddenként, 16.00-18.00-ig találkozik a Magyar Katolikus
Egyházközség földszinti nagytermében, felekezetiségre való tekintet nélkül. A legtöbben
néhány hónapos babájukkal kezdik el a „bébimamizást” és éveken át velünk maradnak,
így látjuk egymás gyermekeit növekedni, segíteni tudunk egymásnak és a Bébimamin
kívüli barátságok is létrejönnek. Alkalmainkon 16.00-tól a nagyteremben gyülekezünk,
16:30-tól közösen mondókázunk, énekelünk. Ezután az óvodás korú gyerekek a szomszéd
szobában külön foglalkozáson vesznek részt. Ezeket a foglalkozásokat pedagógus anyukák vezetik, és a kezdeti „beszoktatás” kivételével csak a gyerekek hivatalosak rájuk. Az
Anyukák, Apukák, Nagymamák és Nagypapák eközben a nagyteremben egy csésze kávé
mellett ismerkedhetnek, beszélgethetnek egymással. A kisebbek ebben az időben
szabadon játszhatnak a nagyteremben. Mielőtt mindenki újra hazaindulna, együtt
összepakolunk és éneklünk, körtáncolunk még egy kicsit.
Decemberben minden évben ellátogat hozzánk a magyar Mikulás ajándékokkal teli
puttonyával. A Mikulás-váró énekeket a novemberi alkalmakon gyakoroljuk. Szintén
hagyománnyá vált a Farsangi sokadalom és az Anyák napi ünnepség megrendezése is.
Ezekre együtt készülünk játékokkal, dalokkal, bábozással. Szokássá vált a
Fórumbeszélgetések szervezése, ahol érdeklődésünkhöz közel álló szakmák magyarul
beszélő képviselőivel folytathatunk eszmecseréket, kérdezhetünk, gondolkodhatunk
együtt.
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Évente egyszer vagy kétszer el szoktunk menni, kirándulni is, pl. az állatkertbe vagy a
poingi vadasparkba. Nyáron, ha az idő megengedi, szívesen pancsolunk a kertben,
úgyhogy kánikulában ne felejtsétek a fürdőruhát és a törülközőt se otthon.
Honlapunkat a www.ungarische-mission.de honlapon a “Csoportok”, azon belül “Gyerekés ifjúsági csoportok”, majd a “Bébi-Mami Kör” címszó alatt találjátok. Aki szeretne
emailes levelező listánkra felkerülni, az írja meg email címét a bebi-mami@ungarischemission.de email címre.
Újságunk, a Családi Lap megjelenése főszerkesztő hiányában jelenleg sajnos szünetel. Az
eddig megjelent számok letölthetőek a Misszió honlapjáról. Várandósoknak szóló
terjedelmes különszámunk, a Müncheni Magyar Babaváró az itt szülni kívánó magyar
kismamáknak ad segítséget a német egészségügyi és szociális rendszerben való
eligazodásban, felhívja a helyi, müncheni sajátosságokra a figyelmet és tartalmazza itt
szült anyukák véleményét, ajánlásait. A különszám szintén a honlapról tölthető le.
Az alkalmakon való részvétel ingyenes. Iskolai szünidőben a Bébimami munkája is
szünetel.
Dr. Somorai Márta

Adományok ÉRTESÍTŐNK postázási költségeire
2013. február 1-től – 2013. június 30-ig
Ambrus Adalbert 15,00; Amrein Elisabeth 15,00; Bács Zsuzsanna 5,00; Bán Rózsa 20,00;
Baranyai Katalin 20,00; Baumgartner A. 15,00; Benaglia Lucio Mose 20,00; Benkő
Elisabeth 10,00; Bertók Erzsébet 40,00; Bíró József 25,00; Börzsönyi Justine 50,00;
Buchheim-Győry Terézia 50,00; Czupy József 30,00; Csaider Mária 20,00; Demian L.
50,00; Devenyi-Laschewski Irén 20,00; Doerr Wilhelm Horst 25,00; Duka Iván 20,00;
Ertl-Moliere Lívia 10,00; Frank Ibolya 15,00; Fritzenwenger R. 5,00; Greppmayr
Günther 50,00; Hahn Florian 10,00; Horváth Péter 30,00; Hrotko Zoltán 40,00; Iles
20,00; Kaiser József 10,00; Koller Márta 20,00; Koncz Zoltán 30,00; Kornis Franziska
25,00; Kottra Gábor dr. 10,00; Kraft Csilla 15,00; Kukola Terézia 10,00; Kund Johann
30,00; Lajosi Fritz 20,00; Leitner Ernst 20,00; Madl Caecilie 50,00; Martzy Sarolta
10,00; Maslo Karl 20,00; Mészáros József 20,00; Nagy Alexander 10,00; Porazik Mária
15,00; Prettenhoffer Zoltán 20,00; Radnóti Krisztina 20,00; Raffai Mária 20,00; Rauser
Mária 20,00; Sallay Adrienn 25,00; Schmidt Anna 30,00; Schönberger András 30,00;
Schradi Vasile 40,00; Solymár Imre 20,00; Somogyi István dr. 10,00; Stadelhofer Ilona
10,00; Stromszky D. 30,00; Szecsen Alíz grófnő 30,00; Tahy István 20,00; Targonszki
Jolán 15,00; Tscholakoff Ildikó 20,00; Waldmann Nándor 30,00; Zarandy Mária 20,00;
Hálásan köszönjük szíves adományaikat. Isten fizesse meg minden jóságukat.
Varga Katalin
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Magyarul beszélő orvosok Münchenben és környékén

Név, szakosodás

Cím

Ssz.
1. Dr. Anton Börzsönyi jun.
szülész-nőgyógyász
2. Dr. Csiky-Strauss Margit
fogorvos
3. Dr. Domann Gabriel
fogorvos
4. HP. Durku Csilla Mária
természetgyógyász
5. Dr. Erdey Melinda
fogorvos
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Telefon

Obere Hauptstr. 20
08161-53 73 123
85354 Freising
Rheinstr. 30,
089-36 55 21
80803 München
Oberföhringer Str. 169,
089-957 84 10
81925 München
Maria-Theresia-Straße 1,
089-37 00 20 10
81675 München
Heiglhofstr. 28a,
81377 München,
089-719 29 06
www.zaehnelaecheln.de
Dr. Linde-Krakowszky Zsuzsanna, Viebigplatz 4,
089-57 33 56
bőrgyógyász
80686 München
Schleißheimer Str. 130,
Dr. Lintner-Remmele Judit
089-123 69 10
pszichoterápia
80737 München
Allgäuerstr. 1,
Dr. Moldován Norbert,
089/75 44 00
fogorvos
81475 München
Chimgaustr. 144,
Dr. med. Ira Nagy
089-68 11 88
HNO=OFG
81549 München
Marienplatz 1,
Dr. Neppel Zoltán
089-22 04 65
nőgyógyász
80331 München
Stemplingeranger 10/I,
Dr. Rab Enikő
089-637 71 16
általános orvos
81737 München
Leopoldstr. 104,
Dr. Schmidmer Katalin
089-35 47 47 10
fogszabályozó szakorvos
80802 München
Hauptstr. 4,
Dr. Siményi László
089-61 82 74
szemorvos
82008 Unterhaching
Bauerstr. 37,
Dr. Staroscik Péter
089-271 41 72
fogorvos
80798 München
Ungererstr. 161,
Dr. óvári Szeőke Csongor,
089-36 29 93
általános orvos
80805 München
Leonrodstr. 27,
Dr. Tömöri Kinga
089-12 94 179
fogorvos
80636 München
Karl-Marx-Ring 134
Dipl. Psych. Vágyi Petra
0151-28177-666
szakpszichológus
81737 München
Adelheidstr. 23,
Dr. Venczel József
089-27 29 460
általános orvos
80798 München
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Időpontok–Találkozók–Rendezvények
2013. szeptember – 2014. július
Hétvégi Magyar Iskola és Óvoda, cserkészet:
2013. szept. 14. 10 óra (tanévnyitó ünnepség), 28., okt. 12, 19. (polgári ünnepség) nov. 9.,
23., dec. 7., (8. adventi ünnepség) 14., 2014. jan.11., 25., febr. 8., 22., márc. 15.,(polgári
ünnepség) 29., ápr. 5., máj. 10., (anyák napi ünnepség) 24., 31., jún. 28., (29.Magyar
Hagyományőrző Nap) júl. 12.(tanévzáró ünnepség) általában kéthetente, szombaton,
szünidőt kivéve 10.00–11.00-ig magyar néptánc, 11.00–13.30-ig csoportonkénti tanítás;
14.00–17.00-ig cserkészfoglalkozás
Gyermekmisék:
2013. szept. 22., (Damenstift- templomban) okt.13., nov.10., dec.8.(Adventi ünnepség),
2014., jan. 12.,febr. 9., márc. 9., ápr. 13., máj. 11., jún. 8., júl. 13., (Damenstifttemlomban) vasárnap, 16.30-kor missziónk nagytermében
Ifjúsági misék:
2013. szept. 22. (Veni Sancte) okt. 6., nov. 3., dec. 8 (Adventi ünnepség.; 2014. jan. 12.,
febr. 2., márc. 16., ápr. 6., máj. 4., jún. 1., júl. 13. (Te Deum) vasárnap 10.30-kor a
Damenstift-templomban
DurMolOk ifjúsági énekkar próbái:
csütörtökön 18.30-tól 20.00-ig; Vezető – Geng Ildikó
Bibliakör:
2013. okt. 24., nov. 21., dec. 12., 2014. jan. 23., febr. 27., márc. 27., ápr. 10., máj. 22.,
jún. 26 ,. júl. 10. csütörtökön 17.30-tól 18.30-ig, előtte 17.00-tól szentmise házi
kápolnánkban; Vezető – Merka János plébános
Imakör: a hó 1. és 3. péntekén 17.00-tól 18.30-ig; Szervező, vezető – Rogge-Solti Katalin
Patrona Hungariae Énekkar próbái: szerdán 18.30-tól 20.00-ig missziónkon
Szeniorok Klubja: 2013. szept. 19., okt. 17., nov. 14., dec. 5., 2014. jan. 16., febr. 20.,
márc. 13., ápr. 3., máj. 15., jún. 5. (kirándulás), júl. 3., csütörtökön 14.00-tól 17.00-ig,
előtte 13.45-től szentmise házi kápolnánkban; Szervező, vezető – Wiedra Mónika
Családok fóruma:
2013. szept. 27., okt. 25., nov. 29., dec. 20., 2014. jan. 31., febr. 28., márc. 28., ápr. 11.,
máj. 30., jún. 29., júl. 18. pénteken 18.30-tól 21.00-ig; Szervező, vezető – Jánosi Margit
és Vizy Zsuzsa
Elsőáldozás: 2014. május 4.; Bérmálás: 2014. jún. 1.
Ministráns kirándulás: okt. 12., febr.1., máj. 17.
Elsőáldozásra és bérmálkozásra jelentkezés: azonnal, legkésőbb okt. 31-ig.
Szervező, és felkészítő - Szarvas Erzsébet
Adventi lelkinap dec. 1.; Nagyböjti lelkinap: 2014. márc. 30.
Nemzeti ünnep polgári megemlékezés: okt. 19., 2014. márc. 15.
Bébi- Mami Kör: kedden 16.00-tól 18.00-ig;
Vezető – Veres Ágnes és Dr. Somorai Márta
Rózsafüzér titokcsere: a hó 1. vasárnapján; Szervező – Merka János plébános
Rózsfüzér Társulat közgyűlése: okt. 6.
Beteglátogatás:
a hó első péntekén, előzetes megegyezés szerint bármikor; Látogató – Merka János plb.
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KMÉM: előzetes értesítés szerint
pénteken 19.00-tól 21.30-ig; Szervező – dr. Lengyel Zsolt
Magyar Hagyományőrző Nap: 2014. június 29. vasárnap 13.00-tól 21.00-ig;
Adventi ünnepség: december 8.
Német nyelvtanfolyam: kedden 16.00-tól 18.00-ig; Vezető – Lukács Tibor
Angol nyelvtanfolyam: hétfőn, kedden 17.45-től 19.15-ig; Vezető – Kassai Gitta
Komputer tanfolyam: kedden 18.30-tól 20.30-ig; Vezető – Rogge-Solti László
Regös kezdő és utánpótlás tanfolyam: kedden 19.00-tól 21.30-ig;
Táncoktató – Bilicki Viktor és Tímea
Regös haladó néptánc: szerdán 19.00-tól 21.30-ig; Táncoktató – Bilicki Viktor
Komámasszonyok-néptánc: hétfőn 19.30-tól 21.00-ig; Táncoktató – Ságodi Klaudia
Klasszikus tánc: csütörtökön 20.00-tól 21.30-ig; Táncoktató – Tóth Péter
Könyvkölcsönzés: kedden 12.00-tól 16.00-ig; Könyvtáros – Pöschl Péter
Filmklub: havonta, előzetes hirdetés szerint; Szervező – Tahy András
Erdingi Magyar Ovi: csütörtökön 15.45–17.15-ig a Zentrum der Familie-ben
Erdingi Magyar Iskola: csütörtökön 13.55–15.25-ig az Anne-Frank-Gymnasium-ban

H i v a t a l i ó r á k:
hétfőtől péntekig 9.00-tól 17.00-ig

Merka János plébános
legbiztosabban elérhető kedden és csütörtökön, előzetes megegyezés szerint bármikor.

S z e n t m i s é k:
Münchenben,
minden vasár- és ünnepnap 10.30-kor, előtte gyóntatás a Damenstift-templomban:
Damenstiftstraße 1. 80331 München

Rosenheimban,

Erdingben,

minden hó 2. és 4. vasárnapján 12.30-kor,
előtte gyóntatás a St. Josef-templomban:
Innstraße 4 83022 Rosenheim

havonta, előzetes értesítés szerint
16.00 órakor a Hl. Geist-templomban,
Landshuter Str. 8 85435 Erding
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