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Bemutatkozik az új Egyháztanács

„Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás
urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába” olvassuk a Szent-
írásban. Ez év márciusában a német egyházközségekhez hason-
lóan új egyházközségi tanácsot választottak a müncheni és
München környéki magyar katolikusok is. Az új tanács tagjai
hivatalból Merka János plébános, Szarvas Erzsébet és Lukács
Tibor lelkipásztori munkatársak, továbbá Balog Mária és Var-
ga Katalin titkárnők, valamint a megválasztottak: dr. Kottra 
Gábor (elnök), dr. Diekötter Ágnes (alelnök), Varga Adél
(jegyzőkönyvvezető), Rogge-Solti László, Józsa Péter, Mészá-
ros József, dr. Somorai Márta, Feigi Béla(Rosenheim képvise-
lője), Fóris Anikó (Landshut) és Vadász Mária (Erding).  

Mi az egyháztanács feladata? E tanácsok működésének alapjait a II. Vatikáni Zsinat te-
remtette meg. Habár létrejöttükben minden bizonnyal szerepet játszott az egyre növekvő 
paphiány és az egyre komplikáltabb és differenciáltabb feladatok, amelyek korunkban egy
jól felkészült lelkipásztor képességeit és lehetőségeit is könnyen túllépik, alapvetően még-
is a II. Vatikánum megtisztult egyházfelfogásáról van szó, amely szerint az „egyház” nem
egy központi hivatal, nem klerikusok szűk köre, hanem valamennyi megkeresztelt ember 
közössége. Miben tudunk tehát mi, laikus hívők, az Úr aratásában munkálkodni? Egyik fő 
célunk München és környéke magyarságát a közösségi életben megtartani, beleértve ebbe
az újonnan érkezettek céltudatos bevonását is. A vasárnapi és ünnepi szentmisék közös-
ségélményén túl a magyarságtudat megőrzésének eszköze lehet a magyar kultúra, történe-
lem, irodalom művelésének támogatása és nemzeti ünnepeink méltó keretek között törté-
nő megünneplése is. Természetesen alapvető feladatunk az is, hogy közösségi életünkbe a 
gyerekeket és fiatalokat is bevonjuk. E célokat szolgálják a régóta és jól működő hétvégi 
iskola, cserkészet és a tánccsoportok, amelyeket tőlünk telhető módon tovább is támogatni 
szeretnénk. Nem akarunk elfeledkezni a betegekről és idősekről sem: látogatással, kisebb 
szolgálatok elvégzésével szeretnénk az Úr útját követni: „amit a legkisebb testvéreim kö-
zül eggyel is tettetek, velem tettétek“. A karitatív tevékenységet azonban nem szeretnénk
Münchenre korlátozni: lehetőségeink keretei között szeretnénk támogatni kisebbségben és 
diaszpórában élő magyar testvéreinket is. Missziónk szervezetileg a München-Freising-i 
Érsekség része, működésünk anyagi kereteit is az Érsekség biztosítja. Így természetesnek 
tartjuk, hogy az ott működő tanácsok munkájában – saját érdekünkből is – részt vegyünk 
és a német, illetve bajor egyházi ünnepeket („Benno-Fest“, Úrnapi körmenet) „házigazdá-
inkkal“ együtt ünnepeljük. Munkánkat nem kell nulláról indítani. Az Egyháztanács az el-
múlt években is aktív és hasznos munkát végzett és az új tanácstagok – akik közül többen
az előző tanács munkájában is részt vettek – támaszkodni kívánnak elődeik tapasztalatára 
és segítségére. De nem csak az övékére: kérjük, és köszönettel fogadjuk mindenki hozzá-
járulását, aki képességét és munkáját felajánlja közös céljaink eléréséhez.

Kottra Gábor



- - 3 - -

Nagyheti szertartások,
húsvéti magyar szentmisék

a Damenstift- templomban, Damenstiftstraße 1., 80331 München

*
Április 13. Virágvasárnap,

10.30–11.30 ünnepi szentmise,
barkaszentelés és virágvasárnapi passió Szent Máté szerint.

Előadja Patrona Hungariae Énekkarunk Jussel Ottó vezényletével. 

*
Április 17. Nagycsütörtök,

19.00–20.00 Nagycsütörtök esti szentmise
az Oltáriszentség szerzésének emlékére, oltárfosztás.

*
Április 18. Nagypéntek,

10.00 órai kezdettel Nemzetek keresztútja
a St. Michael-templomtól a Marienplatzig

15.00–16.00 nagypénteki szertartás
a Damenstift-templomban, Passió Szent János evangélista szerint,

keresztleleplezés, hódolat a kereszt előtt, áldoztatás. 

*
Április 19. Nagyszombat,

21.00–22.30 Húsvéti vigília,
tűzszentelés, húsvéti gyertya megáldása, húsvéti örömének, vízszentelés.  

Mise végén ételszentelés.

*

Április 20. Húsvétvasárnap,
10.30–11.30 ünnepi szentmise

Mise végén ételszentelés.

*

Április 21. Húsvéthétfő, 
10.30–11.30 ünnepélyes szentmise
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Egyházközségi zarándoklat magyar szentek és történelmi
személyiségek nyomdokain: Felvidék, Kárpátalja, Északmagyarország

Derűs, őszeleji reggel indultunk útnak imádságos hangulatban Pozsonyba, ahol már várt 
bennünket kedves, Toldi méretű idegenvezetőnk, Brogyányi Mihály. Kényelmes szállodai 
szobáink elfoglalása után első utunk a már Pozsonyhoz tartozó Dévénybe vezetett. Vára, 
amely 80 m magas meredek hegy csúcsán emelkedik, a történelmi Magyarország nyugati
kapuja volt. Pozsonyba visszatérve utunk, immár gyalogosan, a város felett már messziről 
kiemelkedő négy saroktornyos, nemrég felújított várba vezetett. A legvaskosabb, ezért a 
legbiztonságosabb toronyban őriztek 1526-ban a Szent Koronát. A vár alatt áll a gótikus 
építészeti remek, a Szent Márton-székesegyház, vagy koronázó templom. Neogótikus tor-
nya 85 m magas, tetején az aranyozott Szent Korona másolata csillog annak emlékére, hogy
1563-1830 között itt koronáztak 11 magyar királyt és 8 királynőt. Sírboltjában nyugszik 
Pázmány Péter érsek. Az óvárosban még rengeteg szép templom van. Számunkra legjelen-
tősebb a Klarisszák temploma, amelynek falában a feltevések szerint - jelenleg még nem 
meghatározott helyen - Árpád házi Szent Margit földi maradványai nyugszanak. Sok gyö-
nyörűen rendbe tartott szép palota is látható az óvárosban, hiszen 1806 és 1848 között itt 
tartották a rendi országgyűléseket. Utunk második napjának első állomása a Csallóközön 
átutazva Nyitra volt. A vár alatti kedves parkban álló obeliszken a Szent Szűz áll, a karján a 
Gyermek Jézussal. A talpazat négy sarkán három szent királyunk és Szent Adalbert szobra
látható. Nyitrából tovább utazva hamarosan megpillantottuk Zólyom várát. Egy évig a szent
Koronát is őrizték itt. Itt született nagy költőnk, Balassa Bálint. Az eseményt a vár falán le-
vő bronztábla hirdeti. Jövetelünk célja is az volt, hogy megkoszorúzzuk a végvári élet és az 
örök szerelem megéneklőjének emléktábláját. Egy szép versével és a Himnusz eléneklésé-
vel adóztunk emlékének. Utunk következő állomása és aznapi szállásunk helye Rozsnyó 
volt. A Rákóczi szabadságharc alatt 1706-ban a fejedelem Rozsnyóról kormányozta a fenn-
hatósága alá tartozó országrészeket. Itt döntöttek a Habsburgokat trónfosztó ónodi ország-
gyűlés összehívásáról. Sétánkat a Nagyboldogasszonynak szentelt püspöki székesegyház 
megtekintésével kezdtük.
Említésre méltó Andrássy Franciska grófné, az özvegyek, árvák jóságos szívű támogató-
jának szobra a főtéren. Sétánk befejeztével folytattuk utunkat Kassa felé. Hamarosan gyö-
nyörködhettünk Krasznahorka csodaszép fekvésű várában. Sajnos 2012-ben tűzvész el-
pusztította a tetőszerkezetet és a felső szintet. Helyreállítása még nem fejeződött be, ezért 
nem látogatható. Csak a buszból tudtunk gyönyörködni a festői környezetben, de ez is fe-
lejthetetlen kép maradt, miközben nagy átéléssel énekeltük a „Krasznahorka büszke vá-
rát”. Kassára a délelőtti órákban érkeztünk. A Szent Mihály-kápolna mögött magasodik a 
dóm, azaz Szent Erzsébet főszékesegyház. 1906-ban itt helyezték örök nyugalomra II. 
Rákóczi Ferenc, édesanyja, Zrínyi Ilona és a fejedelem idősebbik fia, Rákóczi József 
hamvait. A dóm északi bejárata előtt magasodik a szőlőtermelők védőszentjéről elnevezett 
Orbán torony. A torony mögött az Állami Színház szép barokk épülete arról nevezetes,
hogy 1833. február 15-én itt mutatták be először a Bánk bánt. Következő úti célunk Borsi 
vára, Rákóczi szülőhelye volt. Közben - idegenvezetőnk javaslatára - rövid kitérőt tettünk 
Sajó-Gömörbe. Az inkább nagyobb falut idéző helység valamikor Gömör vármegye név-
adója volt. Két nevezetessége a „kapás Mátyás” szobor és Czinka Panna síremléke. E rö-
vid kitérő után hamarosan megérkeztünk Borsi várához. Jelenleg nagyon lassan és állandó 
pénzhiánnyal küszködve folyik a várkastély helyreállítása.
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Várakozással vágtunk neki az Ukrajnába vezető útnak. Másnap ukrán busszal és kedves 
magyar idegenvezető nővel indultunk Munkácsra. Vára a XIV.- XVI. sz. egyik legértéke-
sebb történelmi és hadiépítészeti műemléke. A Rákóczi dinasztia 1629-től 1711-ig birto-
kolta Munkácsot. 1685-től majdnem 3 évig I. Rákóczi Ferenc özvegye, Zrínyi Ilona védte 
hősiesen a várat az osztrák támadók ellen. Zrínyi Ilona ekkor 21-22 éves volt. 1704-1711 
között a vár a Rákóczi szabadságharc fellegvára lett. 1782-től 1896-ig a Habsburg biroda-
lom politikai börtöne. A várpaloták által körülvett belső udvaron áll Zrínyi Ilona és a 
gyermek Rákóczi Ferenc bensőséges kapcsolatukat is kifejező bronzszobra. Koszorúzás-
sal róttuk le kegyeletünket a hős asszony emléke előtt. 

Ezt követően folytattuk utunkat a Vereckei hágó felé. Útközben még megtekintettük a 
szolyvai emlékparkot. Itt 1944 őszén a győztes szovjetek egy gyűjtőtábort alakítottak ki. 
Itt tartották fogva a „málenkij robot”-ra összeterelt civileket, mielőtt a Gulágra szállították 
volna őket. A sztálini rendszer itt elpusztított 12 ezer áldozatának nevét a siratófal már-
ványtáblái őrzik. A számtalan koszorú mellé mi is elhelyeztük a miénket. A halottak üd-
véért mondott imáink után látogatásunkat a Himnusz eléneklésével zártuk. Utunk utolsó
állomása, a nap fénypontja, tisztelgés a vereckei Honfoglalási Emlékmű előtt. A honfogla-
lás 1100 évfordulójának megörökítésére Mátl Péter munkácsi szobrász által megtervezett
emlékmű építése 2008-ban fejeződött be. Rövid történelmi megemlékezés, áhítatos imád-
ságok és koszorúzás után a Himnusszal búcsúztunk a honfoglaló vezérek emlékétől. Köz-
ben arra gondolhattunk: Immár láttuk a magyarok hazájának nyugati kapuját. Most a kele-
ti kaput, és ezért két országba kellett utaznunk. Nagydobronyba visszatérve, lehetőségünk 
volt az intézet lakóinak tiszteletünkre rendezett műsorát élveznünk. Majd a konferenciate-
remben már várt minket a helybéli Táncház együttese. Ők fergeteges muzsikával, tánccal 
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és népdalok előadásával keltettek pazar hangulatot. Másnap, ha nehezen is, de el kellett 
búcsúzni kedves vendéglátóinktól, hiszen hosszú út volt előttünk egészen Egerig. Aznap 
este még a Szépasszonyvölgyének egy hangulatos borozó-pincéjében jól sikerült borkós-
tolón vettünk részt. Másnap Egerrel ismerkedtünk, idegenvezetőnk egy helybéli, nagy fel-
készültségű hölgy vezetésével. Egy rövid sétával már a vár bejáratánál voltunk. Sajnos, a 
most már levédett várfalak kövei hosszú időn keresztül építőanyagként szolgáltak, így 
eredeti nagyságukban nem láthatóak, de Gárdonyi Géza szemléletes leírása után mind el
tudtuk képzelni a teknősbéka alaprajzú vár igazi nagyságát. Előszór a Hősök Termét, Do-
bó István márvány síremlékét kerestük fel, ahol rövid megemlékezéssel mi is elhelyeztük
a kegyelet koszorúját. Várbéli sétánkat folytatva leszálltunk a kazamatákba. Ott láttuk a
regényből ismert Bornemissza Gergely szerkesztette „Tüzes kereket”, melyet idegenveze-
tőnk a hölgyek ijedelmére váratlanul működésbe is hozott. A kazamatákból feljőve meg-
koszorúztuk Gárdonyi Géza sírkertjét, majd a várat elhagyva a Dobó téren, a város főterén 
megnéztük a várkapitány szobrát és az 1552-es ostrom hős védőinek szoborcsoportját. 
Buszunkba szállva Esztergomba folytattuk utunkat. Ha valaki Esztergom nevét hallja
azonnal a Bazilikára és Mindszenty József bíboros prímás nyughelyére gondol. Minket is
ez a kettős cél vezérelt ide. Egyrészt leróni kegyeletünket az egyházáért és Magyarország-
ért oly sokat szenvedett hercegprímás sírja előtt és imáinkkal kérjük boldoggá avatásának 
mielőbbi eljöttét. Másrészt láthassuk, és némileg megismerhessük Európa harmadik leg-
nagyobb templomát. Itt van Mindszenthy bíboros síremléke is, ami egyben híveinek za-
rándokhelye. Erre emlékeztet a rengeteg koszorú, amelyek közé a mienket is elhelyeztük
imádságos lélekkel és a Himnusz hangjai mellett. Utunk következő állomása Visegrád 
volt. A visegrádi vár Károly Róbert korában élte fénykorát, aki ide helyezte át az ország
fővárosát. Az alsó várból felkapaszkodva, a fellegvárból gyönyörű kilátás nyílik a Duna-
kanyarra.
A fellegvárban több múzeum is van. A Duna mentén tovább utazva hamarosan Szentend-
rére értünk, ahol rövid sétát téve ismerkedtünk meg a patinás művészváros nevezetessége-
ivel. Zarándok utunk utolsó éjszakáját Győrben töltöttük. Másnap ismerkedtünk a várossal 
és történelmével. A bazilika déli részén épült gótikus, 14. századi kápolnában található a
Szent László Herma és Boldog Apor Vilmos síremléke. A számtalan nemzetiszín szalagos
koszorú tanúsítja, hogy sokan róják le kegyeletüket a vértanú püspök márvány szarkofágja
előtt. Hő imáink és énekeink kíséretében mi is elhelyeztük koszorúnkat. Külön barokk 
márványoltár előtt könyöröghettünk a (Vér) Könnyező Szűzanyához. Az Írországból, 
Walter Lynch püspök által 1655-ben Győrbe menekített kép 1697 március 17-én, Szent 
Patrik ír védőszent ünnepén vérrel könnyezett. Az oltár előtt Reiz Mária mondott gyönyö-
rű imát. A dombról lemenve a Széchenyi térre értünk.. Az Apátúr-ház előtt volt a nemes-
emberek kivégzőhelye. 1688-ban itt volt az utolsó győri boszorkányégetés. 1715-ben itt 
fejezték le Géczy Júliát, a „lőcsei fehér asszonyt”. Itt, a Bencés templommal szemben áll a 
Mária oszlop. Lipót győri püspök emeltette 1688-ban, Buda töröktől való visszafoglalása 
emlékére. A talpazat négy barokk szobra: Szent István, Keresztelő Szent János, Páduai 
Szent Antal és Ausztria védőszentje, Szent Lipót. A füzéres, angyalfejes oszlopon áll Ma-
gyarország védőszentje, Szűz Mária, fején a magyar koronával, jobbján a Gyermek Jézus. 
Szállodánkhoz visszasétálva elfoglaltuk helyünket a buszban és Győrnek is búcsút intve 
hazafelé indultunk. Az útitervnek megfelelően, nagyon sok szép élménnyel gazdagodva és 
tudásban gyarapodva érkeztünk meg indulási helyünkre a Neptun-kúthoz.

Kalmár Sándor
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A Hétvégi Magyar Iskola a 2014/2015. évi tanévtől 
a „konzuli modell” keretében folytatja munkáját

A diákok, a szülők, a tanárok és a házigazdák a müncheni Magyar Katolikus Misszióban 
tudják, hogy a Hétvégi Magyar Iskola jó ideje kinőtte jelenlegi helyszínét. A tanári kar 
kiváló munkája az elmúlt években egyre több tanulót vonzott az iskolába, amelynek lét-
száma ma már túllépi a Misszió épületében vállalható nagyságrendet. Az érintettek esz-
mecseréje e probléma értelmes megoldásáról ez év elején a „konzuli modell” elfogadásá-
hoz vezetett. Ezt a működési keretet a bajor tanügyi rendszer mindazon nem német közös-
ségeknek biztosítja, amelyek nyelvüket anyanyelvként vagy származási nyelvként nem-
csak megőrizni és fejleszteni, hanem egyúttal a tartományi iskolarendszerben érvényesí-
teni óhajtják. Ehhez az illetékes müncheni minisztérium a szóban forgó nyelv anyaorszá-
gának bajorországi képviseletétől szervezési és anyagi közreműködést vár el. Második 
alapfeltétel az iskola jogi személyisége. A HMI hosszú évtizedek óta a Misszió csoportja,
tehát nem önálló szervezet. Néhány évvel ezelőtt felmerült egyesületté való átalakulásá-
nak a gondolata, amely azonban végül nem valósult meg. Ezért a Müncheni Magyar Inté-
zet Egyesület (MMI, Ungarisches Institut München e. V.) felajánlotta, hogy az összes fon-
tos feltétel teljesülése esetén a jövőben ellátja a HMI fenntartásának a feladatát. Az 1962-
ban megalapított MMI 2009 óta két helyszínen működik. Regensburgban a hungarológiai 
kutatásban és felsőoktatásban tevékenykedik, míg Münchenben a magyar anyanyelvi kul-
turális igények kielégítése a fő célja. A Regensburgi Egyetemen „Hungaricum” elnevezé-
sű egységében magyar nyelvet tanít kezdőknek és haladóknak, valamint országismereti és 
egyéb bölcsészeti kurzusokat tart.
Így a HMI-vel bővülve kerek egésszé válik az elemi, a középiskolai és a felsőok-
tatási szintet magába foglaló nyelvoktatási programja. A Magyarország Külügymi-
nisztériumát képviselő Müncheni Főkonzulátus és az MMI 2014. február 7-én együttmű-
ködési megállapodást írt alá, amely megfogalmazza az általános közös célt: biztosítani
kell a Bajor Szabadállamban élő magyar vagy magyar származású gyermekeknek és fiata-
loknak azt a lehetőséget, hogy elsajátítsák és fejlesszék anyanyelvüket vagy származási 
nyelvüket. Örvendetes, hogy ez a dokumentum a gyakorlati intézkedések síkjára emeli a
nyugati szórványban élők iránt meghirdetett magyar kormányzati felelősséget. A megál-
lapodás értelmében az MMI megszervezi és lebonyolítja a magyar nyelv- és
országismeret oktatását a HMI és további csatlakozó iskolacsoportok számára. A Főkon-
zulátus pedig minden tanévben hivatalosan közli a Bajor Szabadállam Oktatási, Tudomá-
nyos, Művészeti és Kultuszminisztériumával a magyar iskolai részvételt a „konsularischer 
muttersprachlicher Unterricht” programban, közreműködik e kínálat hírének a terjeszté-
sében és az érdeklődők tájékoztatásában, egyúttal egyezteti a terembérlés feltételeit az ok-
tatásnak helyet biztosító bajor tartományi iskolával. A Főkonzulátus közvetítésének kö-
szönhetően a budapesti Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Ál-
lamtitkárságától a diákok összlétszámától függő hozzájárulás várható a terembérlet és a 
többi kiadás finanszírozásához. Az éves főkonzulátusi bejelentések nyomán a müncheni 
minisztérium tájékoztatja a tartomány valamennyi reáliskoláját és gimnáziumát arról a ki-
hirdetendő lehetőségről, hogy a magyar iskolában résztvevő diákok bajor bizonyítvá-
nyukhoz csatolható tanúsítvánnyal igazolják magyar nyelvtudásukat.
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A konzuli modell, amelyet Bajorországban például a horvát, az olasz, a portugál és a török
közösség már évek óta alkalmaz, nem csak a jelenlegi helyszíni viszonyok
tarthatatlansága miatt nyújt értékes esélyt a HMI továbbvitelére. Külön haszna, hogy a
magyar nyelvet bajor-magyar diplomáciai hátszéllel beviszi a bajor tanügyi rendszerbe. E
lépés nélkül aligha remélhetnénk azt, hogy egyszer talán magyar nyelvből is lehessen 
érettségizni Bajorországban. A konzuli modell bevezetése feszes forgatókönyv szerint
több hónapot vesz igénybe. Az idei jelentkezési határidő lejártáig a HMI mellett a 
münchen-fürstenriedi és a regensburgi magyar iskola csatlakozott az MMI égisze alatt
kialakuló Bajorországi Magyar Iskolához. További bajorországi magyar iskolacsoportok
legközelebb 2015 elején léphetnek be ebbe a szövetségbe. A program felelősei e tavasz 
folyamán részletes tájékoztatást nyújtanak az érintetteknek a HMI életében várható
változásokról, valamint arról, ami a Misszióhoz fűződő viszonyában, a továbbiakban sem 
változik meg. A bajor fővárosban és körzetében észlelhető jelentős magyar nyelvápolási 
igény kielégítése több szervezet hivatása marad. Ennek méltó vállalásához kéri, s köszöni
az MMI a diákok, a szülők és a tanári testület megértő együttműködését, valamint a 
Misszió és a Főkonzulátus lankadatlanul együttműködő megértését.  

K. Lengyel Zsolt

Cserkészhíradó

A cserkészek sosem unatkoznak. Münchenben legalábbis nem. Minden cserkészfoglalko-
zás sok újdonságot tartalmaz, ami nemcsak új tudást, hanem élményt nyújt mindannyiunk
számára. Mint mezei cserkész élvezheted azokat a klassz és ötletes programokat, amivel
készültek a vezetők. A vezető legnagyobb jutalma az, amikor látja, hogy a rábízott gyere-
kek/cserkészek ott vannak és élvezik az együtt töltött időt. A cserkészet „játszva tanulni” 
mottója mindenki számára könnyebbé teszi a fontos tudnivalók elsajátítását.

Ki gondolná, hogy egy békáról szóló mondóka mellett meg lehet tanulni az ívelt kettes
csomót. Ugye-ugye? Máris érdekes lett ez a játékos tanulás. Hasonló módon mesélünk el
egy történelmi korszakot, amelyekben leginkább táborainkban tudunk elmerülni. Noha
nem vagyunk történészek, de mindig sikerül ízelítőt adni egy-egy fontos történelmi ese-
ményről. Így történt tavaly is. A farsangi ünnepségünkön elindult a tábori keretmese, 
amely idén Sissi és Ferencz József, azaz a kiegyezés utáni korszak volt. A farsangi bálon
mindenki nagy csodálkozására Ferencz József nem Nenének, hanem húgának, Sissinek
kérte meg a kezét. A csapat nagy lelkesedéssel várta a nagy napot, külön leány- és le-
génybúcsút szervezett a jegyeseknek. Mindketten szerencsésen teljesítették feladataikat,
így egy szép májusi napon hűséget fogadtak egymásnak. A monarchiában azonban erő-
södtek a Habsburg-ház elleni indulatok, ezzel veszélyeztetve Ferencz József koronázását.
Andrássy Gyula gróf kezdeményezésével királyválasztó országgyűlésre hívta meg a ma-
gyar nemeseket. A Coburg-ban tartott csapattáborban került sor a rendkívüli eseményre.
Sok megpróbáltatás ellenére sikerült a koronázási ünnepség is. A táborban négy új kis-
cserkész tette le a kiscserkész ígéretet és két fővel gyarapodott a cserkészraj is. Persze 
nemcsak Münchenben cserkész a cserkész. A 2013-as nyári táborokban mindenhol szép
számban képviselték a csapatot mind a vezetőképző táborban Kastl-ban, mind pedig a 
magyarországi emlék tutajtúrán és az azt követő jubileumi nagytáboron is.  
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Az őszi kerületi akadályversenyen, az AKI-n szép helyezéseket értek el a csapatból induló 
őrsök. Összesen 28-an vettünk részt Münchenből. Az egyes pályán induló Papagáj őrs el-
ső helyen végzett. A kettes pályán egy vegyes őrs indult.  
Idei különlegesség is volt az AKI-n, mégpedig az, hogy a kiscserkészek is részt vehettek.
Külön öröm számunkra, hogy az első helyet a müncheni Róka Őrs szerezte meg és hogy a 
másik őrs, a Bölény őrs is ügyesen szerepelt. A müncheni magyar kulturális életben is te-
vékenyen részt vesz a csapat. Felléptünk a Március 15-i és az Október 23-i ünnepségeken,
valamint a karácsonyi ünnepségen, amelyeket a Müncheni Magyar Katolikus Misszió
szervezett. A cserkészetet sokszor egy hatalmas családhoz hasonlítják, hisz a cserkész
minden cserkészt testvérének tekint. Szerencsére gyarapodnak a családok, de ez (sajnos)
lemondásokkal is jár. Nagy örömünkre azonban egy új-régi csapatparancsnokot köszön-
tünk a csapat élén, Dóry Emesét. Így biztosak lehetünk abban, hogy a cserkészet továbbra
is megtartja jó hangulatát. Szeretettel köszöntjük új vezetőinket is, illetve újra aktív cser-
készeinket, akik önfeláldozó munkájukkal hozzájárulnak a cserkészet fennmaradásához.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani minden vezetőnek, cserkésznek, szülőnek és misz-
sziói munkatársnak, akikkel az utóbbi három évben együtt dolgoztunk. Kívánom, hogy a
jövőben is ilyen vagy még jobb legyen az összmunka, hogy továbbra is a meggondolt vi-
dámság maradjon munkánk alapja a közös célok eléréséhez.

Jó Munkát!

Jánosi-Lindroos Caroline, cst

Széchenyi- kör „...anyád nyelvét bízták rád a századok”
Füst Milán

A müncheni Széchenyi Kör, bejegyzett egyesület a múlt esztendő végén élte meg –ám 
nem ünnepelte - 35. évfordulóját. Alapítási célunk a karitatív és szociális segítségnyújtás
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volt a Kárpát medencében élő honfitársaink felé. A 80-as évek végétől a rendszeresen ha-
zaküldött segélyküldemények száma elérte a közel 900 (!) teherautónyi mennyiséget.
Az adományok megszerzése, a szállítás megszervezése nagyrészt dr. Buzády Tibor és csa-
ládjának óriási érdeme. További fő feladatunk a magyar kultúra megismertetése, anya-
nyelvünk és hagyományaink ápolása, valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc
emlékének, eszmeiségének ébrentartása jeles írók, tudósok, történészek, színművészek, 
egyházi vezetők, közgazdászok, politikusok és egyéb írástudók rendszeres szerepeltetésé-
vel. Az eddigi közel 380 rendezvényünk során előadóink voltak, a teljesség igénye nélkül: 
Sinkovits Imre, Gombos Katalin, Csoóri Sándor, Balczó András, Bánffy György, László
Gyula, Rácz Sándor, Darvas Iván, Tollas Tibor, Szentágothai János, Czine Mihály,
Gosztonyi Péter, Pitti Katalin, Kubik Anna, gróf Teleki Géza, Eperjes Károly, Harrach
Péter, Seregély István, Majnek Antal, Konkoly István püspök urak, a Szabad Európa Rá-
dió és a Budapesti Civil Jogász Bizottság munkatársai, államtitkárok, valamint a Jurta
Színház és a Nagyváradi Kiss Stúdió társulata. 2000-ben Madách Imre Az ember tragédiá-
ja c. művének nálunk volt a németországi ősbemutatója! 

Évi mintegy 10 rendezvényünket, melyeknek 20 esztendeje a müncheni Magyar Katolikus
Misszió ad otthont, - amiért igen hálásak vagyunk - 40-80 fő látogatja. A 90-es évek köze-
péig dr. Buzády Tibor és Madas István vezették a Kört, 1998 óta Kucsera János az egye-
sület elnöke. Az elnökség 6 tagból áll, akiket 3 évente a közgyűlés választ.  
Alapítónk számos jeles kitüntetésben részesült, a Kört pedig 1999-ben Budapesten a Pro
Cultura Hungarica-díjjal tüntették ki. Körünk immár érett, felnőtt korba lépve, az eljö-
vendő években is szeretne jeles névadónk, a legnagyobb magyar szellemében továbbra is 
„hasznára lenni nemzetünknek.”

Kucsera János
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Pillanatképek missziónk életéből 
Rosenheim, mise utáni találkozó

Jótékonysági koncert a Damenstift-templomban
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Gyermekmise missziónkon

Erdingi találkozónkon résztvevők egy csoportja 
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Agapé Landshuton

Német nyelvtanfolyam
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Komputer tanfolyam

Megemlékezés nemzeti ünnepünkről 
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Ökumenikus istentisztelet missziónkon

Családok fóruma

A Misszió felnőtt csoportjai egymás után jubilálnak. Tavaly volt 30 éve, hogy a Komám-
asszonyok tánccsoport és 20 éve, hogy a MÉCS imakör megalakult. Lám erre az évre is
jut egy kerek jubileum: 20 éves a Családok fóruma! 20-30 év tekintélyes kor egy-egy cso-
port életében, egy nemzedéknyi idő. 1994 novemberében Kucsera Judit kezdeményezésé-
re alakultunk azzal a céllal, hogy a résztvevő családok jobban megismerjék és segítsék 
egymást.
Eddig százkilencvennégy estét töltöttünk együtt. Novemberig elérjük a kétszázat is, hisz
havonta találkozunk. A hónap utolsó péntekén jövünk össze, de többször voltunk szomba-
ton, vagy vasárnap közös kiránduláson is. Sőt gyönyörű helyeken (Rimsting, Happing) 
hétvégi több napos lelkigyakorlatokon is résztvettünk már együtt. Ha nem kirándulunk,
akkor a Misszió nagytermében közös vacsora mellett a családok életével kapcsolatos,
minket érdeklő és érintő témákról beszélgetünk, amelyek természetesen változnak az évek 
során, hisz gyermekeink már egymás után családot alapítanak. Így már nem a gyerekneve-
lés gondjai foglalkoztatnak minket leginkább, de lehet, hogy e téma megint előkerül (hála 
Istennek, egyre sokasodó unokáink kapcsán….) Meg szoktuk ünnepelni a névnapokat is, s
mivel általában 15-20–an jövünk össze, minden alkalomra jut valaki, akinek névnapja ép-
pen arra a hónapra esik. Nyaranta a szalonnasütés, vagy grillezés a kertben is igen hangu-
latos szokott lenni. Jól érezzük magunkat így együtt! Aki kedvet kapott, csatlakozzon,
újabb tagokat mindig szeretettel várunk!
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Jánosi Margit & Vizy Zsuzsa

Ministráns-kirándulás Landsberg am Lechbe
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Erzsike nénitől és János Atyától ismét meghívást kaptunk egy ministráns kirándulásra. 
Vidáman és izgatottan indultunk Münchenből. Ez a szombat kiváló volt egy kis 
kirándulásra Landsberg am Lechbe. Már az utazásunk nevetéssel és vidámsággal telt.
Megérkezésünk után pár perc sétaút vezetett a Lech folyóhoz, ahol egy vízesésben is
gyönyörködhettünk, de nemsokára indulnunk kellett, mert még sok látnivaló várt ránk.
Utunk tovább egy erdőbe vezetett. Nagyon kellemes volt ott, a nap csodálatosan sütött és 
hallgattuk a madarak csiripelését. Pár perc erdei séta után megérkeztünk egy kis tisztásra.
A mezőn szarvasok és őzek legelésztek, nagyon szelídek voltak, etetni és simogatni is 
tudtuk őket. Miután megcsodáltuk őket, tovább indultunk, később vaddisznókat is láttunk. 
Mivel több állat nem volt, és az idő is sürgetett, így indultunk vissza a városba. Ott először 
megnéztük a polgármesteri hivatalt. Azután mentünk oda, ahová már mindenki nagyon
vágyott. Mentünk pizzázni. Miután befejeztük a lakmározás, elmentünk megnézni a Mária
mennybemenetele templomot és a máltai templomot. Mind a kettő nagyon szép volt. 
Ezután sajnos már indulnunk kellett, mert későre járt az idő és el is fáradtunk. Így hát 
utunkat a vonatállomás felé vettük. Felszálltunk a vonatra, észre sem vettük és már
Münchenben voltunk. Számomra az első kirándulás volt Erzsike nénivel, János Atyával és 
a ministránsokkal, nagyon jól éreztem magam velük. Köszönöm ezt a szép és izgalmas
kirándulást.

Hegedűs Anna, rosenheimi ministráns 

Magyarul beszélő orvosok Münchenben és környékén 

Ssz. Név, szakosodás Cím Telefon
1. Dr. Anton Börzsönyi jun.

szülész-nőgyógyász 
Obere Hauptstr. 20
85354 Freising

08161-53 73 123

2. Dr. Csiky-Strauss Margit
fogorvos

Rheinstr. 30,
80803 München

089-36 55 21

3. Dr. Domann Gabriel
fogorvos

Oberföhringer Str. 169,
81925 München

089-957 84 10

4. Dr. Erdey Melinda
fogorvos

Heiglhofstr. 28a,
81377 München ,
www.zaehnelaecheln.de

089-719 29 06

5. Dr. Hury-Bencze Antónia
fogorvos

Berliner Str. 18,
85221 Dachau

08131-14 289

6. Dr. Kisgyörgy Zoltán
mozgásszervi megbetegedések,
rehabilitációs szakorvos

Theatinerstr. 29,
80333 München 089-29 34 66

7. Dr. Linde-Krakowszky Zsuzsanna,
bőrgyógyász 

Viebigplatz 4,
80686 München

089-57 33 56

8. Dr. Lintner-Remmele Judit
pszichoterápia

Schleißheimer Str. 130,
80737 München

089-123 69 10

9. Dr. Moldován Norbert,
Fogorvos

Allgäuerstr. 1,
81475 München

089/75 44 00

10. Dr. med. Ira Nagy
HNO=OFG

Chimgaustr. 144,
81549 München

089-68 11 88



- - 18 - -

11. Dr. Neppel Zoltán
nőgyógyász

Marienplatz 1,
80331 München

089-22 04 65

12. Dr. Rab Enikő 
általános orvos

Stemplingeranger 10/I,
81737 München

089-637 71 16

13. Dr. Schmidmer Katalin
fogszabályozó szakorvos

Leopoldstr. 104,
80802 München

089-35 47 47 10

14. Dr. Siményi László
szemorvos

Münchner Str. 42,
82008 Unterhaching

089-61 82 74

15. Dr. Staroscik Péter
fogorvos

Bauerstr. 37,
80798 München

089-271 41 72

16. Dr. óvári Szeőke Csongor,  
általános orvos,

Ungererstr. 161,
80805 München

089-36 29 93

17. Dr. Tömöri Kinga
fogorvos

Leonrodstr. 27,
80636 München

089-12 94 179

18. Dipl. Psych. Vágyi Petra
szakpszichológus

Karl-Marx-Ring 134,
81737 München

0151-28177-666

19. Dr. Venczel József
általános orvos

Adelheidstr. 23,
80798 München

089-27 29 460

Adományok ÉRTESÍTŐNK postázási költségeire. 
2013. július 1. – 2014. február 28-ig

Erdődy Ladislau 50,00; Goetz László 30,00; Greppmayr Renate 20,00; 
Grexa Mihály 30,00; Harsay Irma 40,00; Hoff Jürgen 50,00;
Horka Guido dr. 20,00; Kandlbinder Helga 100,00; Kertai Tamás 30,00;
Kis Karl 10,00; Kraft Csilla 15,00; Nagy János 50,00; Ritzer Judit 50,00;
Schmidt Ulrich 50,00; Sebestyén Béla 20,00; Stadelhofer Magdolna 10,00;
Steinbach Miklós 25,00; Szabó Béla 10,00; Turmayer Juius 30,00;
Varga Margit 15,00; Varhelyi Catherina 50,00; Vetterling Judit 20,00;
Warnus Josef 50,00;

Hálásan köszönjük szíves adományaikat. Isten fizesse meg minden jóságukat.
Varga Katalin

2014. június 29-én 13.00-tól 21.00-ig
Magyar Kulturális Nap (Juniális)

Grünwaldban a Hubertusstr. 22 szám alatt.

Ajánlataink:

Magyaros jellegű viselet bemutató, ismerkedés a székely- magyar rovásírással, ne-
mezelés, népi motívumok festése tányérra és fakanálra, csutkababakészítés, fafara-
gás, sógyurmázás, gyermekprogramok, labdarúgás, borkóstoló, mézeskalács és po-
gácsa, rétes, lángos- és kürtöskalácssütés, népi táncok, tombola. Vágyi Petra pszi-
chológusnő bemutatkozása... Grillezett hús és italok a helyszínen kaphatók. Élőzene, 
tánc és nótázás mellett lehet ismerkedni, szórakozni, enni, inni, szalonnát, húst és
kolbászt sütni.
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A Filmklub előadásai 

Április 13. A férfi mind őrült (Jávor P., Páger A.) 

Május 4. 2000 pengős férfi (Bulla, Simor, 
Hajmássy E.)

Június 22. Egy tál lencse (Csortos, Karády, Jávor)

Időpontok–Találkozók–Rendezvények 

Hétvégi Magyar Iskola és Óvoda, cserkészet:
2014. 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 cserkész-
foglalkozás

Gyermekmisék:
2014., ápr. 13., máj. 11., jún. 8., júl. 13., (Damenstift- temlomban) vasárnap, 16.30-kor
missziónk nagytermében

Ifjúsági misék:
2014. 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:
2014. 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: 2014. 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:
2014. 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.
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;

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

Innstraße 4 83022 Rosenheim

Erdingben,
havonta, pontos időpont  

a www.erdingi-magyarok.de alatt.
Johannes-Haus, Kirchgasse 5, 85435 Erding
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