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Kedves Magyar Testvérek!
Egyházközségünk fennállásának 70. évfordulójához közeledve önkéntelenül is ezek a kérdések fogalmazódnak meg bennem: Milyen jövő vár közösségünkre az elvilágiasodott
nyugati társadalomban? Hogyan tudja feladatát: az evangélium meggyőző hirdetését és a
magyarságtudat megőrzését hatékonyan ellátni? Az egyház története azt mutatja, hogy az
evangelizálás elsősorban a vallásos családok és olyan közegek segítségével történik, ahol
a hit a mindennapi életmód része. Ma viszont a pluralista világ és a különböző életformák
ajánlatai megnehezítik a keresztény hit közvetítését. Az ember szabadságához tartozik,
hogy dönthet, de ez a képességünk ugyanakkor el is bizonytalaníthat. Ehhez járul még a
harcos ateizmus magabiztos fellépése, mely a hit és a vallás értelmét alapvetően tagadja.
Ezen kívül más vallásokkal is találkozunk, melyek korábban térben távol voltak, de most
ezek is társadalmunk részévé váltak. Mindez nagyobb kihívás számunkra, mint a korábbi
nemzedékek számára.
Azt is tapasztalhatjuk, hogy sokan vannak, akik egy kötetlen relativizmusba menekülnek
és a hitet csak egy személyes véleménynek, beállítottságnak tekintik, kötöttség és a teljes
igazság igénye nélkül. De ez valóban olyan hit és magatartás mely meggyőző erővel bír?
Korunk kihívásának nem tudunk egyedül, hanem csak közösen megfelelni. Isten népének
közösségében tapasztaljuk meg, hogy a hit hordoz és megtart, még akkor is, ha mi néha
elbizonytalanodunk és kételkedünk. Ugyanez vonatkozik magyarságtudatunkra is. Egyedül a nagy idegen tengerben vagy szűk családi körben elszigetelődve nehezen őrizhető
meg őseink által ránkhagyományozott kincsünk.
Közösségre van szükségünk, olyanokra, akikkel együtt dobban a szívünk, amikor a Himnuszt énekeljük, akiknek társaságában megtapasztalhatjuk, hogy jó magyarnak lenni. Széchenyi István, kinek programja volt „olyanná tenni a magyart, amilyen alakban a Teremtő
tervében szerepel”, így foglalta össze nemzetünk feladatait: „Az emberiségnek egy nemzetét megtartani, sajátságait, mint ereklyét megőrizni s szeplőtelen minéműségében kifejteni, nemesíteni erőit, erényeit s így egészen új, eddig nem ismert alakokban kiképezve,
végcéljához, az emberiség feldícsőítéséhez vezetni”.
Más nemzetek értékeit is akkor tudjuk igazán megbecsülni, ha képesek vagyunk saját
örökségünket értékelni, mi több: szeretni. A hívő ember számára a hazaszeretet mindezen
túl még egy vertikális, ég felé mutató távlatot is megnyit. Mi, a sok nemzethez tartozó
emberek Jézus által valamennyien égi hazát is kaptunk. Ezért nem lehet nacionalista, vagyis kizárólagosan saját nemzetét szerető a keresztény. Miközben hazáját szereti, ragaszkodik a mennyei hazához is, ahová sohasem egyedül, hanem földi értékeinket egymással
megosztva, egymást segítve vezet az út. Ezért tisztelettel kérem Önöket, hogy közös hivatásunk és megmaradásunk érdekében legyenek egyházközségünk aktív tagjai. Ha tehetik,
vegyenek részt szentmiséinken és rendezvényeinken, éljenek a felkínált lehetőséggel. Ha
összefogunk, és közös erővel cselekszünk, céljainkat elérhetjük.

Merka János
plébános
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Bérmálkozás 2014-ben

Bérmálkozóink: Ágoston László, Bíró Noémi, Csatár Izabella,
Ciorhan Vivien, Erli Jennifer, Kraus Laura, Kürtök Lénárd, Mekker Júlia

Az érsekségi rendelkezések értelmében 2014. szept. 1-től
müncheni magyar szentmiséink új színhelye
a München-Haidhausen-i Szt. Erzsébet templom,
minden vasár- és ünnepnap 11.00-tól.
Helyszín: 81667 München, Breisacherstr. 9/a,
az Ostbahnhof közvetlen közelében.
Megközelíthető: U5; S-1, 2, 3, 4, 6, 7, 8; 19-es villamos;
54, 55, 100, 145, 155, 187-es busz.
Kiszállás az Ostbahnhof megállónál
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Harmincéves a Müncheni Szeniorok Klubja
A következő cikk eredetileg a klub alapításának 25. évfordulójára íródott, és
szerzője, Ramsay Erzsébet hosszú időn át aktív tagja volt – úgy is, mint a rendezvények szervezője, és mint a gyámolításra szorulók támogatója. Időközben őt is magához rendelte az Úr, cikkét most a müncheni Szeniorok Klubja fennállásának harmincadik évfordulójára közöljük, mintegy tisztelegve a néhány éve elhunyt Ramsay
Erzsébet emléke előtt is.
Ez év őszén lesz harminc éve, hogy az akkor még müncheni magyar katolikus lelkész,
Cserháti Ferenc szervezésében, a Katolikus Misszió keretében megkezdte munkáját a
Szeniorok Klubja. Komoly segítséget kapott Palágyi Andrea szociális nővértől, akire sokan már aligha emlékeznek. Andrea nővér – amikor értesült arról, hogy rendje áthelyezte
a kanadai anyaházba – Sámbokréthy Krisztát kérte fel, hogy a jövőben vegye át tőle a
szervezés feladatát. Ekkor már szép számú látogatója volt a klub hónapról hónapra tartott
összejöveteleinek. Kriszta idővel segítségre szorult, és Wiedra Mónikában talált kiváló
támogatóra. Amikor már ketten sem tudták ellátni a felgyűlt feladatokat, Ramsay Erzsébet
is bekapcsolódott a vendéglátás munkálataiba. Szorgalmas kezek lehetővé tették, hogy
nem mindent hármójuknak kellett elvégezniük – így valamennyiük számára kellemesek és
emlékezetesek maradtak a klub délutánjai.
Feltétlenül meg kell említeni Selmeci Kati feltűnést kerülő segítségét, ugyanis ő gondoskodott minden alkalommal a szépen terített asztalokról. A finomabbnál finomabb édes és
sós süteményeket maguk a klubtagok hozták. Huzamos időn át voltak még pártoló tagok
is, akik ugyan nem tudtak személyesen részt venni a klub délutánjain, de minden hónapban gondoskodtak arról, hogy eljuttassák a rendezvényre szánt süteményt vagy italt. Utólag
is köszönet jár az önzetlen segítségért. A szépen megterített, süteménnyel megrakott és virággal, valamint gyertyával díszített asztalok mellett ülve a klub tagjai műsort hallgathattak meg, váltakozva tudományos, tanulságos, nem egyszer humoros tartalommal. Az előadók jó része az abban az időben Münchenből sugárzó Szabad Európa Rádió munkatársainak sorából került ki, sőt voltak olyanok is, akik többször is vállaltak előadást a Szeniorok
Klubjában. Idővel maguk is „szeniorokká” váltak, sokan közülük már az elíziumi mezőkre
tértek.
A programon gyakran szerepeltek videofelvételek. Így értesülhettünk Mindszenty bíboros hamvainak hazaszállításáról, az erdélyi püspökszentelésről, a néhai müncheni magyar plébános, Eperjes Ernő temetéséről. Dokumentumműsort láthattunk a szovjet katonák által
meggyilkolt Apor Vilmos győri püspökről, de zarándokutakról is készültek videofelvételek. A lourdes-i keresztút, a szentföldi zarándoklat vagy a csíksomlyói búcsú is emlékezetes
maradt a klub tagjai számára. De érdekfeszítőek voltak a vetített képes előadások is, így
Boór János, a Mérleg szerkesztője a torinói lepelről, Tokay János a hazai népművészet
szimbolikájáról, Tóth Tas pedig távoli országokban tett utazásairól számolt be.
Kecskési Mária – azaz Maya – a müncheni Néprajzi Múzeum vezetője nemcsak az afrikai
Tanzániában tett tudományos körútjáról beszélt, hanem Bebádogoztak minden ablakot
címmel irodalmi est keretében tisztelgett elhunyt férje, a költő Tollas Tibor emléke előtt.
Feri atya, a klub életre hívója, majd utódja, János atya kirándulásokat is szervezett.
Ezek alkalmával többnyire egyházi vagy magyar emlékeket rejtő célpontokat kerestek
fel a klub tagjai Altenburgban, Landshutban vagy Augsburgban. Kiállításokat is rende4

zett a klub, így Ábel Klára népművészeti munkáit, vagy Wiedra Mónika bájos babáit sokan megcsodálták. Komoly sikere volt a társasjátékoknak és vetélkedőknek is. Decemberben a Mikulás is meglátogatta a müncheni Szeniorok Klubját, és apró ajándékokkal lepte
meg a tagokat.

Farsang idején is gondoskodtak a tagság szórakoztatásáról, így éveken át Ramsay Győző
Anekdoták és adomák című gyűjteményéből adott elő. A müncheni Szeniorok Klubja változatlanul szeretettel várja mindazokat, akik nyugdíjas korukban szívesen töltenek el
lelki-szellemi épülésüket is szolgáló kellemes délutánt honfitársaik körében.

Vincze András

Kirándulás Maria Vesperbildbe
Június 5-én, csütörtök reggel ragyogó napfényben, kényelmes panoráma busszal indultunk
(a Rózsafüzér Társulat és a Szeniorok Klubja tagjai) a híres sváb zarándokhelyre, Maria
Verperbildbe. Utunk Augsburgig az autópályán vezetett, majd a B300-as úton közelítettük
meg a Ziemetshausentől délre, kb. 1 km távolságra fekvő csodaszép zarándokhelyet. A
Wikipedia szerint évente 400-500 ezer ember keresi fel ezt a békét sugárzó, ragyogóan
ápolt szent helyet, hogy lerója tiszteletét a fájdalmas Szűzanya előtt.
A rokokó, hagymakupolás templom kegyképe a XVII. századból származik. Azt a pillanatot ábrázolja, amikor a halott Jézus édesanyja ölében fekszik. Mária nagy lelki erővel viseli fájdalmát, jobb kezével átöleli gyermekét, a másikkal egy nagy fehér kendőt emel magasba és az ég felé mutatva szinte hív bennünket: gyertek csak hozzám! Ma is betöltöm,
teljesítem Szent Fiam utolsó akaratát: égi Édesanyátok vagyok.
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A kereszt alatt váltam anyátokká, amikor Jézus János apostolnak rám mutatva mondta,
hogy: „Íme, a te anyád”. Nincs az a gond és az a fájdalom, amit én meg ne értenék. Bízzátok rám sebeiteket, gondjaitokat és örömeitekben is osztozni akarok. Védelmembe veszlek
titeket minden rátok leselkedő gonosztól. Az ég felé törekedjetek! A templom nevezetességeit, a freskókat és a mellékoltárokat egy káplán atya ismertette velünk, majd közös áhítat következett: mindannyian együtt imádkoztunk és énekeltünk hazánkért, népünkért,
családjainkért, betegeinkért.

Ezután meglátogattuk a közelben lévő sok-sok hatalmas áldozati gyertyával és hálatáblák
özönével körülvett fatimai Szűzanya kegyszobrát. A táblák között több magyar nyelven írtat is fölfedeztünk. Itt újra közösen fohászkodtunk nemzetünkért és elhunyt családtagjainkért. Ebben a pompás, virágokkal teli ligetben csoportképek is készültek.
A kegytemplommal szemben levő étteremben jóízű ebédet és kis kávét is fogyasztottunk.
A délutánt is szikrázó napfényben tölthettük. Kis csoportokban beszélgettünk, ismerkedtünk egymással. Volt lehetőségünk a templomba visszatérve egyéni imádságokra és kegytárgyak vásárlására is. A hazafelé vivő, közlekedési dugókkal meghosszabbított utunkat
Ruttner Piroska lelkes és vidám vezetésével végignótáztuk. János atyának és a missziónak
hálás szívvel köszönjük ezt a felejthetetlen kirándulást.

Rogge-Solti Katalin
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Úrnapi körmenet 2014

Erdingi Magyarok családi hétvégéje a hegyekben
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Néhány éve szokásunkká vált, hogy nyáron egy hétvégét a hegyekben töltünk. Nem volt
ez másként ebben az évben sem, így július 11–13. között törzshelyünkre, Miesbachba
utaztunk. A hétvége péntek este szalonna, kolbász és pillecukorsütéssel kezdődött, majd
beszélgetéssel, társasjátékozással és karkötőkészítéssel fejeződött be. Másnap reggel
Merka János atya tartott a csapatnak misét, utána rövid tanakodás után az esőfelhőket
figyelmen kívül hagyva egy kellemesen kimerítő túrát tettünk a Spitzingsee környékén.
Igazunk lett, mert délutánra még a nap is kisütött. Vacsora után két ingolstadti család
jóvoltából mezőségi táncokat, dalokat tanulhattunk, a kevésbé táncos lábúak a futball
világbajnokság egyik mérkőzését szurkolhatták végig.
Vasárnap délelőtt akadályversenyt rendeztünk, melyre minden család egy állomással
készült. Volt több logikai és ügyességi feladat is, volt ahol festeni vagy hajszobrászkodni kellett vagy éppen bekötött szemmel terményeket kitapogatni. A hétvége közös
ebéddel zárult. Mindenki egyetértett abban, hogy „jövőre, veletek, ugyanitt”!

Beregi Rita

Bajorországi Magyar Iskola következő tanéve elé
E sorokkal folytatjuk a Bajorországi Magyar Iskoláról szóló tájékoztatást. A BMI a
2014/2015-ös tanévtől a konzuli modell keretében látja el a magyar nyelv oktatásának a
feladatát. A szórványban a várakozásokat felülmúló igény mutatkozik, e kulturális szolgáltatás iránt. A bajor tanügy-minisztérium általános elvárásainak megfelelően a Müncheni
Magyar Intézet Egyesület, a BMI működtetője, megállapodást kötött Magyarország
Müncheni Főkonzulátusával. Ezzel teljesítettük annak feltételét, hogy a BMI két müncheni,
egy regensburgi és egy ingolstadti iskolacsoportja a magyar kormány és háttérintézménye,
a Balassi Intézet szakmai és anyagi támogatásában részesüljön. Így szeptembertől új lehetőségek nyílnak mind a tantestület munkakörülményeinek, mind a gyermekek magyar nyelvi
képességeinek a fejlesztésében. A Hétvégi Magyar Iskola, a BMI legnagyobb iskola csoportja, a Müncheni Katolikus Misszió évtizedes áldozatvállalása nélkül nem jutott volna erre
a szintre. Így természetes, hogy a Misszió Münchenben a BMI legfontosabb együttműködési partnereinek egyike marad. Az elmúlt hónapokban a konzuli modell magyar bevezetésének forgatókönyve szerint zajlottak az előkészületek. Belső körben összeállítottuk
a jelenleg összesen 22 tagú tantestületet, a négy helyszínen eddig 228 bejelentett diákot
számláló osztályokat és az általános kerettanterv első változatát, valamint megalapoztuk a
BMI adminisztrációját és az egyes iskolacsoportok közötti személyes és szakmai kapcsolatot.
Több szülői értekezleten felvilágosítottuk a családokat a várható változásokról és ezek rövid
meg hosszabb távon várt értelméről. Tisztáztuk a szükséges felelősségbiztosítás részleteit is.
A Főkonzulátussal kötött megállapodás értelmében a Balassi Intézet véleményezte a kerettantervet; az időközben megérkezett kedvező és jóváhagyó értékelés megerősíti a BMI
magyarországi hátterét is. Külső körben a bajorországi állami iskolákban is történő diáktoborzás és – főleg – a foglalkozások helyszíne a reméltnél nehezebb ügyeknek bizonyultak.
A müncheni tanügyminisztériumnak jeleztük már lehetőség szerint nagyobb ráhatást kérve,
hogy a minisztérium által tartományszerte megkeresett iskolák nem a kért gondossággal
továbbították a jelentkezési íveket magyar vagy magyar származású tanulóiknak. Súlyosabb
gonddá sűrűsödtek a terembérlések a négy helyszínen, amelyekért a Főkonzulátus a kétoldalú
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megállapodás alapján magas szintű bevetést is vállalt a megkeresett iskolákban és az illetékes
városi hivatalokban. Máig három helyszínen (München-Fürstenried, Regensburg, Ingolstadt)
sikerült megfelelő osztálytermeket bérelni. A Hétvégi Magyar Iskola elhelyezése viszont
mindmáig nem dőlt el, mivel a kiszemelt tárgyalófeleket eddig nyilvánvalóan óvatosságra
intette a HMI – jelenleg 155 gyermekkel – viszonylag nagy mérete. Ugyanakkor az sem
könnyíti meg a tárgyalásokat, hogy a HMI számára – az illető házgondnokságokat vélhetően
megterhelő – szombati napokon igyekszünk egyszerre legalább nyolc tantermet lefoglalni,
ráadásul minél közelebb a Misszióhoz, amely szempont szűkíti a megkereshető iskolák körét.
A Főkonzulátus és az Intézet tovább dolgozik e probléma megoldásán. Az eredményről
azonnal tájékoztatni fogjuk az érintett szülőket. A négy iskolacsoport elérhetőségeit, vezetőinek nevét és helyszíneit jelenleg a Főkonzulátus honlapja közli. A BMI saját honlapja az
Intézetben készül, amint a várhatóan szeptember első felében postázható tanulói és tanárnői
szerződések sora is. Az utóbbi dokumentumok is tartalmazzák majd a foglalkozások időtervét
a 2014/2015-ös tan- évben. A személyi ívek terjesztésének fent vázolt nehézségei miatt az
egyes iskolacsoportokba október elejéig fogadunk még utólagos jelentkezéseket.
A kitöltendő ív megtalálható itt:
https://www.realschulebayern.de/fileadmin/brn/schulleitung/kms/archiv/140217e.pdf .

K. Lengyel Zsolt

Cserkész krónika 2013/14
A 2013/2014-es cserkészévet szeptemberben megbeszéléssel kezdtük, amin a csapat jövőjéről döntöttünk, hisz Caroline és Ferkó családi okok miatt nem tudták tovább vállalni a
csapatparancsnokságot. Több tanakodás után megtartottuk a Fenntartó Testülettel a gyűlést, ahol felkértek engem, Dóry Emesét, hogy vezessem a csapatokat. Szívesen elvállaltam, hiszen eddig is már benne
voltam a munkában. A csapatvezetéshez fontos volt nekem, hogy
a családom is mögöttem álljon,
hisz anélkül nem vállalhattam, és
ezenkívül tudom, hogy sok munkával jár, sok türelem, megértés
és lelkesedéssel kell hozzáállnom
Persze kihagyhatatlan a vezetőkkel és szülőkkel való szorosabb
együttműködés. Így mondhatni
eseménydúsan kezdődött
az idei év. Elkészült a régen kitárgyalt csapatpullover és a karácsonyi ünnepségen egy nagyon színvonalas előadással lépett fel a csapat egyik fele, míg a másik szorgosan és sikeresen dolgozott a büfében. A hirtelen ránk terhelődött biztosítási akciót is sikerült megoldani. Minden kirándulás és csapattábor külön-külön „Unfall és Haftpflicht versichert“ lesz
biztosítva. Az összejöveteleinket megnehezítette, hogy a sok beázás miatt fel kellett újíta9

ni a Misszió alagsorát, beleértve a cserkészotthont is, így minden felszerelésünket fel kellett pakolni a padlásra. Ezen kívül megnőtt a Magyar Iskola létszáma és a helyhiány miatt
sosem tudtunk rendesen felkészülni a vezetőkkel, illetve időben elkezdeni a csapatösszejöveteleket. Szerencsére most, június 28-án láttuk, hogy az ígért szekrények már ott
állnak az otthonban és várják, hogy megteljenek a felszereléseinkkel. Az idei csapattáborunkra, mint egy élménydús, napsütésben gazdag, cserkészes, közösségfejlesztő hétre
örömmel nézek vissza, és érzem, hogy megérte a sok belefektetett időt és munkát. Lásd
külön beszámolónkat. A cserkészet nem csak abból áll, hogy eljárunk az összejövetelekre,
hangosan énekelünk, és időt töltünk együtt, hanem a cserkészet egy életforma, ami a 10
cserkésztörvényen alapszik, annak a szellemében él és példát mutat. Három pillére van:
Isten, Haza, Embertárs. A felsoroltak szellemében szeretnénk továbbra is vezetni a csapatot. A következő iskolai év sok változást hoz magával. A Magyar Iskola annyira kinőtte
magát, hogy egy iskolában fogják tartani az oktatást.
A változások miatt mi is másképp szeretnénk tartani az összejöveteleket, pl. nem mindig
lesz egy napon a Magyar Iskola és a cserkész-összejövetel. Megoldásra vár még az a
probléma, hogy azokon a napokon, amikor MI és cserkészet is van, hogy jutnak el a
gyerekek a Misszióra, úgy, hogy senkinek se legyen nagyobb problémája.

Dóry Emese, cscst.
A külföldi magyar cserkészek 67.- 76. sz. cscs München 2014-es
csapattábora Uták törzs, Pagago törzs és cserkészek Kastlban
A müncheni 67. - 76. sz. cserkészcsapat hagyományaihoz híven a pünkösdi iskolaszünetben tartotta csapattáborát a
Hárshegy Cserkészparkban, Mennersberg Kastlban. A táborban 45en vettek részt. A kiscserkész rajt
Szentiványi Eszter, a nagyrajt
Kristmann Matyi st. és Glozik Dani
st. vezette. A Nürnbergben alakuló
csapatból is csatlakoztak néhányan.
A klasszikusnak mondható programokon (számháború, kiképzés és
cserkészpróbák, esti tábortüzek)
jelentős hangsúlyt kapott a magyar
kultúra: néphagyományaink elsajátítása, a csapat népdalkincsének bővítése, népi játékok, esti mese a kisebbeknek. Pünkösd vasárnapját a kastli vártemplomban
(a régi magyar gimnázium diákjainak pünkösdi találkozójába is belekóstolva) ünnepelte a
csapat. A konyhán is magyaros ételek készültek, Molnár Gergő, a Kőrösi Csoma Program
bajorországi ösztöndíjasa vezetésével és a gyerekek folyamatos kuktáskodásával. Az idei
keretmese Dél-Amerika indián mítoszait dolgozta fel. A zászlószertartásokon, programokon és tábortüzeknél mindig azt hangsúlyozták, hogyan maradhatunk kultúrától, szülő10

földtől, jólétünktől függetlenül segítőkész, természetbarát emberek. A kiscserkészek például találtak egy szent csörgőt, amelyet ha óvatosan egyszer megrázták, gondoskodott
mindennapi betevőjükről. Viszont ha sokáig rázogatták, kioltotta volna mohó tulajdonosaik életét. Az indián Uták törzs egyik törzsfőnöke is meglátogatta tábortüzünket és indián
bölcsességeket tanított.
A táborépítést is izgalmasabbá tette a keretmese: minden őrs és raj totemoszlopot készített, sátorát, körletét különös figyelemmel készítette el, továbbá indián mód tornázott, főzött és tüzelt, az őrség alatt pedig az éjszakai erdő legkisebb rezdülése sem kerülhette el a
figyelmüket. Az erdőben gallyakból és lombokból tipiket is építettek maguknak az őrsök.
Mindemellett számos vígság és újdonság szolgálta a cserkészek felhőtlen és változatos
szórakozását az idei indiános keretmesébe csomagolva: indián szabású pólóinget és álomfogót készíthettek maguknak, rohampályán, óriáshintán, óriásmászókán próbálhatták ki
ügyességüket, és bátorságpróbát tehettek az éjjeli fenyves árnyai között. Részlet a tábori
indián krónikából, Juli tollából: „A napot egy felfrissítő reggeli tornával kezdtük. Délelőtt
a nagycserkészek egy, a kicsik által szervezett rohampályán vettek részt. A finom ebéd
után egy nagyot énekeltünk. Ezután a világ legjobb programja következett: ALVÁS. Egy
paprika nehéz, de vicces mászás után megterveztük a kiscserkészeknek a meseerdőt.”
Egy másik idézet, szerzői név nélkül:
„A reggeli torna ma nagyon különleges volt. Elmentünk vándorolni az
erdőbe és figyeltük a természetet.
Utána összepakoltuk a sátrainkat,
észrevéve, hogy a tábor lassan a végénél jár. Hogy visszaszerezzük az
elveszett
nyílhegyet,
elmentünk
számháborúzni, és bátor harc után
vissza tudtuk nyerni. Mindenkinek
örömére a délutánt az uszodában
töltöttük. A tábortűz folyamán fel
küldtük a 3 tárgynak a varázs erejét.
Ezennel lezártuk a harcunkat és Uták
törzse megint békében élhet. Az
egész éves cserkészmunka csúcspontja volt a csapattábor, és sikerét jelzi, hogy a helyszínen mintegy 20 fő tett kiscserkész- vagy cserkészfogadalmat.

Tábori Krónikás

Ministráns kirándulás Passauba 2014. május 17-én
Szombat reggel kicsit borongós időre ébredtünk, s nagyon izgatott voltam, hogy elmegyünk-e kirándulni. A főpályaudvarról 8. 40-kor indult a vonatunk Passauba. János atya
és Erzsike néni kísért el minket. Kíváncsi voltam, vajon milyen lehet Passau belvárosa, hiszen az elmúlt évben óriási árvíz borította el a várost.
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Először a belvárosban tettünk egy sétát, megnéztük a jelesebb épületeket, köztük a régi
városházát, ami egy lenyűgöző látványosság. A templomba, ahol Gizella királyné, I. István feleségének földi maradványai vannak elhelyezve, sajnos nem tudtunk bejutni, csak a
falán lévő emléktáblát tekinthettük meg.
A Szent István - dómban éppen hangversenyre készültek és így csak a rendezők jóvoltából
csodálhattuk meg belülről az épületet és a benne elhelyezett világ legnagyobb templomi
orgonáját. A barangolás után kissé elfáradtunk és megéheztünk. Éhségünket finom pizzával csillapítottuk. Ebéd után újult erővel indultunk a Duna- part felé, ahol megcsodáltuk a
hatalmas hajókat, és az olykor félelmet keltő folyót. Rémisztő volt látni, a házak falán lévő jelzést, amely mutatta, hogy milyen magasra képes feltörni a víz árvíz idején. Tovább
folytatva sétánkat, még egy finom fagyizásra is sor került egy olasz kávézóban. Fáradtan,
de élményekben gazdagon tértünk haza. Köszönjük szépen ezt a szép napot!

Gramling Olivér
ministráns
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Nálunk járt a híres mesemondó

Ebben a tanévben is sikerült egy sokszorosan kitüntetett előadóművész müncheni szereplését megszervezni, nem csak óvodásaink, iskolásaink, cserkészeink, hanem a felnőtt közönség örömére is. Májusban Berecz András, a nemzet nagy mesélője volt a vendégünk,
aki Dél-Németországi körútja során Ingolstadtban, Stuttgartbann, Münchenben, Erdingben
és Landshuton lépett fel. Ö egy személyben nótafa, népmesegyűjtő, folklórkutató, előadóművész és tréfamester is. Ahogy ő nevezi magát: álomszövő, aki nappal mesévé hímezi, amit éjszaka álmodik.
Gondolom, hogy a misszión tartott előadása során is egy ilyen megálmodott mesét adott
elő, olyan tréfás, ízes beszéddel, hogy őt hallgatni igazi felüdülés volt, szavaira megnyílt
az ember lelki füle is. A mese tartalma a megszokott volt: a szegénylegénynek ki kell állnia a három próbát, háromszor úgy kell elbújnia, hogy a királylány ne tudjon rátalálni.
Természetesen ebben a mesében is érvényesült a „jó tett helyébe jót várj” közmondásunk
és a szegénylegény egy kis segítséggel elnyerte a királylány kezét.
Berecz András olyan ízes tájszólással mondta el a mesét, hogy a gyerekek és a felnőttek is
nagyon jól szórakoztak. Igaz ugyan, hogy saját elmondása szerint is, a meséket a felnőtteknek „méri oda”, de egy-két zamatos kifejezést leszámítva, a gyerekek is jól derültek a
vicces mondatain.
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A hangulat akkor hágott a tetőfokára, amikor a mesemondó bűvésszé változott és a kalapja alól eltüntette a pohár pálinkát, amely természetesen a saját kiszáradt torkán ment le. Az
előadás végén jó volt végignézni az arcokon, jó kedv, öröm és megelégedettség tükröződött rajtuk.
A Kossuth-díjas Berecz Andrásnak sikerült elbűvölnie a mi kis közönségünket is, megerősítvén meggyőződését, hogy a mesemondó hivatása új életet lehelni a régi mesékbe, hogy
a ma embere is értse meg az öregek nyelvét, a maga boldogulására használja a régiek bölcsességét és becsülje a ráhagyott örökséget.

Meyle Éva

Nyári ünnepség Rosenheimban
Egy napsütéses vasárnap délután, július 13-án közvetlenül a szentmise után nyári parti
megrendezésére került sor a Happinger-Au-See partján. A vendégek éhségüket finom magyaros babgulyással, grillezett hússal és még sok finomsággal, szomjukat sörrel, almalével és ásványvízzel csillapíthatták.
Az ünnepség színvonalát emelte az egyik ministránsfiú, Benedek éneke és gitárkísérete. A
szép környezetben a felnőttek és a gyermekek egyformán jól szórakoztak. A kicsinyeknek
változatos sporteszközök és játékszerek álltak rendelkezésükre. Az ünnepség sikeres volt,
remélhetőleg hagyománya lesz a közösségben, és jövőre is megrendezik a szervezők, hiszen az ilyen jellegű rendezvények jó alkalmat teremtenek a közösség formálására, új
kapcsolatok kiépítésére.

D. C.
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Ifjúsági énekkarunk a „DURMOLOK”

IFJÚSÁGI ÉNEKKAR

DURMOLOK
Dicsérjük együtt az Urat!
Mikor?

Csütörtökönként jó hangulatú énekpróba és
egyszer egy hónapban a szentmisén.

Kik?

Énekelni szerető, lelkes ifjak és örök-ifjak.

Szeretnél
csatlakozni?

Szeretettel várunk, ha énekelni tudsz és/vagy
valamilyen hangszeren játszol.
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A Nagyváradi Szent József Ifjúsági Kórus
vendégszereplése Münchenben

Kiváló lehetőség adódott a Nagyvárad-i Szent József Ifjúsági Kórus kis növendékei számára, amikoris július 3-án, a Magyar Katolikus Misszió jóvoltából Münchenbe utazhatott,
és öt rendkívül izgalmas, változatos és kalandos napot tölthetett el. János atya támogatásával és munkatársa, Lukács Tibor segítségével a kilenc 10-16 éves gyerekből álló énekkar megannyi színes és gazdag programokban vehetett részt, amelyek minden bizonnyal
egész életükre kiható emlékké válnak.
A Damenstift-templomban megtartott vasárnapi szentmisén a 2013-ban alakult kórus lépett fel, s ez a megható és megindító élmény lett itttartózkodásunk egyik legemlékezetesebb és egyben legszebb pillanata. Köszönjük Magyar Katolikus Misszió

Czumbil Zsuzsanna
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MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját, ismerőseit, és barátait a
2014. október 18-án 18.00 órakor kezdődő
1956-os októberi magyar forradalom és szabadságharc
emlékére rendezett polgári megemlékezésre.
Helyszín: Müncheni Katolikus Főiskola
(Jugend- und Campuskirche, 81667 München, Preysingstr. 85.
S-Bahn: Rosenheimer Platz, U-Bahn: Ostbahnhof)
Ünnepi beszédet mond:
Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök
Mindenkit szeretettel várunk!

MEGHÍVÓ
A Hétvégi Magyar Iskola, a két Cserkészcsapat,
Patrona Hungariae Énekkarunk, a Regös- és Komámasszony-néptánccsoport,
valamint a Színkör közreműködésével
2014. december 14-én 16.00 órától adventi ünnepség
a Salesianer Don Boscos Jugendwohnheim dísztermében,
81669 München, Sieboldstr. 11, a Rosenheimer Platz közelében.
Az ünnepség előtt 15.00-16.00-ig jótékonysági süteményvásár
cserkészcsapataink javára.
Mindenkit szeretettel várunk!

Adományok ÉRTESÍTŐNK postázási költségeire
2014. március 1-től – 2014. június 30-ig
Adamko-Hof Anna 20,00; Amrein Elisabeth 10,00; Barth Peter 50,00;
Baumgartner Antal 20,00; Baumhakl Josef 10,00; Berta Margit 30,00; Bittera
Jenő 30,00; Czupy József 150,00; Degenfeld-Schonburg Paul gróf 50.00; Demian
L. 50,00; Diekötter Ágnes dr. 50,00; Dory Sylvia 20,00; Düh Elisabeth 30,00;
Erdődy Ladislau 50,00; Ertl-Moliere Lívia 10,00; Farkas Ilona 30,00; Festini
Mária 10,00; Frank Ibolya 10,00; Fritzenwenger Rudolf 5,00; Greppmayr
Günther 100,00; Hausner Margit 50,00; Homok Zoltán 50,00;Horváth Peter
30,00; Hury József 50,00; Iles Ronald 10,00; Kaiser József 10,00; Kiss Henriette
20,00; Koller Márta 15,00; Koncz Zoltán 30,00; Kucsera Johann 20,00; Kukola
Terézia 15,00; Madl Caecilie 50,00; Maerzluft Katharina 10,00; Mészáros József
40,00; Molnár Jolán 10,00; Napholtz Rudolf 10,00; Németh Antal 99,90;
Neuwirth Edit 10,00;Prettenhoffer Zoltán 20,00; Ritzer Judit 50,00; Sallay
Adrienne 25,00;Schmidt Anna 20,00; Schönberger Andreas 50,00; Sidji Klára
5,00; Somogyi István 10,00; Soos Paul 30,00; Spitz Ida 30,00; Stadelhofer Ilona
17

10,00; Steinhofer Zoltán 30,00; Szecsen Alice grófnő 50,00; Szeleczky Zoltán
50,00; Tahy András 30,00; Wiedra Mónika 20,00;
Hálásan köszönjük szíves adományaikat. Isten fizesse meg minden jóságukat.

Varga Katalin

Magyarul beszélő orvosok Münchenben és környékén
Név, szakosodás
Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Cím

Obere Hauptstr. 20
Dr. Anton Börzsönyi jun.
szülész-nőgyógyász
85354 Freising
Rheinstr. 30,
Dr. Csiky-Strauss Margit
fogorvos
80803 München
Oberföhringer Str. 169,
Dr. Domann Gabriel
fogorvos
81925 München
Maria-Theresia-Straße 1,
HP. Durku Csilla Mária
természetgyógyász
81675 München
Theresienstrasse 78/b
Dr. med. Edit Theil
belgyógyász, hematológus, onkoló- 85399 Hallbergmoos
gus, háziorvos
Heiglhofstr. 28a,
Dr. Erdey Melinda
fogorvos
81377 München,
www.zaehnelaecheln.de
Dr. Linde-Krakowszky Zsuzsanna, Viebigplatz 4,
bőrgyógyász
80686 München
Schleißheimer Str. 130,
Dr. Lintner-Remmele Judit
pszichoterápia
80737 München
Allgäuerstr. 1,
Dr. Moldován Norbert,
fogorvos
81475 München
Chiemgaustr. 144,
Dr. med. Ira Nagy
HNO=OFG
81549 München
Marienplatz 1,
Dr. Neppel Zoltán
nőgyógyász
80331 München
Stemplingeranger 10/I,
Dr. Rab Enikő
általános orvos
81737 München
Leopoldstr. 104,
Dr. Schmidmer Katalin
fogszabályozó szakorvos
80802 München
Hauptstr. 4,
Dr. Siményi László
szemorvos
82008 Unterhaching
Bauerstr. 37,
Dr. Staroscik Péter
fogorvos
80798 München
Ungererstr. 161,
Dr. óvári Szeőke Csongor,
általános orvos
80805 München
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Telefon
0816-153 73 123
089-36 55 21
089-957 84 10
089-37 00 20 10
0811-99877670
089-719 29 06
089-57 33 56
089-123 69 10
089-75 44 00
089-68 11 88
089-22 04 65
089-637 71 16
089-35 47 47 10
089-61 82 74
089-271 41 72
089-36 29 93

17.
18.
19.

Dr. Tömöri Kinga
fogorvos
Dipl. Psych. Vágyi Petra
szakpszichológus
Dr. Venczel József
általános orvos

Leonrodstr. 27,
80636 München
Karl-Marx-Ring 134
81737 München
Adelheidstr. 23,
80798 München

089-12 94 179
0151-28177-666
089-27 29 460

Időpontok–Találkozók–Rendezvények
2014. szeptember – 2015. július
Cserkészet: 2014. szept. 20., 26-28-ig (AKI), okt. 11., 18. (18.00-tól polgári ünnepség),
nov. 8., 22., dec. 6., 13., 14. (adventi ünnepség), 2015. jan.17., 31., febr. 28. (kirándulás),
márc. 14. (polgári ünnepség), ápr. 18., máj. 9., 16. (csak a nagyoknak), jún. 20., 28. (Magyar
Hagyományőrző Nap - Juniális), júl. 4., 18. Cserkészfoglalkozás szombatonként 14.30–tól
18.00-ig
Gyermekmisék: 2014. szept. 21., (Szt. Erzsébet-templomban) okt. 26., nov. 9., dec. (14én Adventi ünnepség), 2015. jan. 11., febr. 8., márc. 8., máj. 10., jún. 14., júl. 19-én (a Szt.
Erzsébet- templomban) vasárnap, 16.30-kor missziónk nagytermében
Ifjúsági misék: 2014. szept. 21. (Veni Sancte) okt. 19., nov. 16., dec., 21., 2015. jan. 18.,
febr.15., márc. 15., ápr. 19., máj. 17., jún. 21., júl. 19. (Te Deum) vasárnap 11.00-kor a
Szt. Erzsébet-templomban
DurMolOk ifjúsági énekkar próbái:
fellépés előtti csütörtökön 18.30-tól 20.00-ig; Vezető – Geng Ildikó
Bibliakör: 2014. szept. 18., okt. 16., nov. 20., dec. 11., 2015. jan. 22., febr. 19., márc.
19., ápr. 23., jún. 20,. júl. 16. 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 17.30-tól 19.00-ig missziónkon
Szeniorok Klubja: 2014. szept. 25., okt. 23., nov. 13., dec. 4., 2015. jan. 15., febr. 12.,
márc. 12., ápr. 16., máj. 21., jún. 11. (kirándulás), júl. 9., csütörtökön 14.00-tól 17.00-ig,
előtte 13.45-től szentmise házi kápolnánkban; Szervező, vezető – Wiedra Mónika
Családok fóruma: 2014. szept. 26., okt. 24., nov. 28., dec. 19., 2015. jan. 30., febr. 27.,
márc. 28., ápr. 24., jún. 28., júl. 17., pénteken 18.30-tól 21.00-ig; Szervező, vezető – Jánosi Margit és Vizy Zsuzsa
Elsőáldozás: 2015. május 17., Bérmálás: 2015. jún. 21.
Ministráns kirándulás: nov. 8., febr.14., jún. 13.
Elsőáldozásra és bérmálkozásra jelentkezés: azonnal, legkésőbb okt. 31-ig.
Szervező, és felkészítő - Szarvas Erzsébet
Adventi lelki nap nov. 30., Nagyböjti lelki nap: 2015. márc. 1.
Nemzeti ünnep polgári megemlékezés: okt. 18., 2015. márc. 14.
Bébi- Mami Kör: kedden 16.00-tól 18.00-ig; Vezető – Bazsa Anett
Rózsafüzér titokcsere: a hó 1. vasárnapján; Szervező – Merka János plébános
Rózsafüzér Társulat közgyűlése: nov.16.
Szent Cecília ünnepség: nov. 22.
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: 2015. június 28. vasárnap 13.00-tól 21.00-ig;
Adventi ünnepség: december 14.
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

Rosenheimban

Erdingben

Landshuton

minden vasár- és ünnepnap 11.00-kor,
előtte gyóntatás a Szt. Erzsébet-templomban
Breisacherstr. 9/a , 81667 München

havonta, előzetes értesítés szerint
16.00 órakor a Johanneshausban,
Kirchgasse 5. , 85435 Erding

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

minden hó 3. vasárnapján 17.00-kor a
St. Johann-templomban, Alte Regensburger
Straße 43. . 84030 Landshut-Ergolding
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