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Kedves olvasóink!
Köszönöm, hogy türelem-

mel fogadták az elmúlt év 
júniusi száma óta az újság  
megkésett kiadásait. E ké-
sések következményei ol-
vasóinkra, kiadóra  és nem 
utolsó sorban az egyes ren-
dezvényekre is kihatottak. 
Az újság és ezzel együtt a 
vele kapcsolatos teendők 
átszervezése folyamatban 
van.

Ennek látható jele az át-
meneti külső formában és  
az eddiginél kevesebb téma-
kör felkarolásában látható. 
Talán hiányolják, hogy nem 
található  a jelenlegi szám-
ban a kuckó és az arckép-
csarnok  egy-egy oldala. 
Ugyanakkor nagyobb mé-
retű fényképekkel próbáljuk 
az arcvonásokat felismer-
hetőbbé tenni, különösen a 
csoportképeken.  Reméljük, 
hogy ez valamilyen módon 
kárpótolja a felmerülő hiány-
érzetet. Az újság  követke-
ző számaiban a súlypontok 
változtatásával  lehet majd 
változatossá tenni a lapot a 
felmerülő igények alapján.  

Figyelem! Megváltozott a 
műsorismertető felépítése 
is. A rendszeresen visszaté-
rő heti  rendezvények (mise, 
gyerekklub program) adatai 
nem a táblázatban, hanem 
az ismertető elején találha-
tók. 

A lap tejedelme a jövő-
ben nem lesz több négy, 
vagy  nyolc oldalnál.  Erre 
szerkesztési és financiális 
meggondolások vezetnek. 
Emiatt  az újságolvasók cím-
tárát ( levél és E-mail címek) 
is átszűrjük, amint az előző 
szerkesztő kezében lévő 
dolgainkat átvettük.

Időközben megoldásra 
kerül az újság jövőjével kap-
csolatos két alapfeltétel,  1.) 
a Magyar Egyetemisták és 
Öregdiákok Klubja (MEÖK) 
új vezetőséget választ. Ez-
zel megtörténik a már szinte 
egy évtized óta vajúdó ge-
nerációs váltás. 2.) A jelek 
alapján  az új szerkesztőség 
is munkába lép.

Kérem az egyesületek, kö-
zösségek  vezetőit, a  prog-
ramszervezőket és mind-
azokat akik valamilyen hírt, 
cikket szeretnének az új-
ságba megjelentetni, ne vár-
janak a lapzárta megadott 
időpontjára, hanem a lehet-
séges legrövidebb időn belül 
küldjék el híranyagukat a kö-
vetkező e-mail címre:  imi@
ugri.at  a változások végle-
ges megoldásáig magamra 
vállalom a cikkgyűjtést.

Mint ismert, a Gráci Ma-
gyar Újság szerkesztését és 
a táncház  programok meg-
szervezését  magára vállalta 
a (MEÖK) és támogatja az 
Osztrák Kancellári Hivatal, 

de ez csak a kiadások egy 
részét fedezi. A lap tovább-
ra is ingyenes. Olvasóink 
hozzájárulása nélkül még-
sem tudjuk  kiadni az újsá-
got és  megvalósítani prog-
ramunkat. A továbbiakban 
nagyobbmérvű támogatásra 
kell kérnünk olvasóinkat. 

Szívesen adunk helyet rö-
vid személyes, vagy családi 
híreknek (születés, születési 
és házassági jubileumok, az 
élet bármely területén elért 
eredményeknek.) 

Többször tapasztaltuk, 
hogy  újságokat ad vissza a 
posta a“ címzett ismeretlen“ 
megjelöléssel, vagy elég-
telen  címzés,  rossz postai 
irányítószám miatt. Ha ed-
dig kapta az újságot, de az 
esedékes számot nem kap-
ta meg,  kérjük, értesítse a 
szerkesztőséget. 

Lakcímváltozásról is ér-
tesítést kérünk postafiók cí-
münkre.

Köszönetemet fejezem ki 
mindazok felé, akik (a GMÚ 
lapjain)  örömmel hallanak 
hírt a gráci magyar életről, 
és a sokféle elválasztó je-
lenség ellenére összefognak 
az itt élő magyarok egymás-
ratalálásáért.    

Ugri Mihály

Újrakezdés?

Grácban tesz  lelkipásztori látogatá-
sát DR. CSERHÁTI FERENC

Bővebben a 3. oldalon

A Gráci Magyar Egyesület szerve-
zésében immár 127. alkalommal 
lett megtartva január 17-én a
 “Magyar bál” Grácban. 

Bővebben a 3. oldalon

Tulacs Lászlótól búcsúztunk ...

Bővebben a 6. oldalon

2015 első hegyezése

Bővebben a 8. oldalon

A TARTALOMBÓL

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK 2015. ÁPRILIS ELEJÉN JELENIK MEG!
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Programajánló Gráci Magyar Újság
2015. ferbruár - március

2015.február 1-én, vasárnap 16 órakor
34. ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET

az Ökumenikus Imahét keretében
Hely:evangélikus Heilandskirche (Kaiser-
Josef-Platz 9)  
Igét hirdet: Molnár Ottó r.k. prelátus Grác
az istentiszteletre és utána agapéra  szeretet-
tel hív mindenkit Fónyad Pál lelkész  az Auszt-
riai Magyar Evangélikus Gyülekezet nevében
(képek a 4. oldalon)

A MAGYAR GYERMEKKLUB
ÖSSZEJÖVETELEI

Hetente  kedden 16 órakor a Salvator plébáni-
án (Robert-Stolz- Gasse 3)
Februárban és   márciusban .3.,10., 17., 
Szervezők:
Horváth Zsuzsana: 0699/1852 6726 és
Komon Erika: 0699/1901 6763 

CSALÁDI SZENTMISÉRE HÍVUNK

szülőket, gyerekeket, fiatalokat,
MINDEN HÓNAP 4. VASÁRNAPJÁN   17 órá-
ra a Kálvária templomba.
Következő időpontok: február 22., március 22.
16.15 órára várjuk mindazokat, akik énekkel, 
zenével stb. bekapcsolódnának a liturgiába.
Jelentkezés a misék után: Zavaczki Róbert or-
gonistánál.

ÚJRA TÁNCHÁZBA HÍVUNK!
IDŐ: 2015. FEBRUÁR 14. SZOMBAT

18-21 óra

HELY:  LEECHGASSE 24  (kivételesen)
(Katholische Hochschulgemeinde)
MUZSIKÁL:a HÚZDRÁ EGYÜTTES
Kovács Dénes vezeti a csángó, kör és csopor-
tos táncokat 
Az esten résztvesznek egy 50 fős budapes-
ti katolikus egyetemista közösség és osztrák 
vendégek is.
Belépés díjtalan, adományokat elfogadunk. 
RENDEZŐ : a MEÖK
TÁMOGATÓK: Bundeskanzleramt és Katho-
lische Hochschulgemeinde Graz (KHG)

FARSANGI MULATSÁGOT TARTUNK 2015.
FEBRUÁR 15-ÉN,VASÁRNAP 18 ÓRÁTÓL 

a kálváriahegyi plébánia nagytermében (Kal-
varienbergstr.155.) Vidáman búcsúztatjuk a 
farsangot, magyarnóta, tánc is megengedve.  
Minél több jókedvű farsangolót várunk. Részt-
vétel díjtalan,adományokat elfogadunk,  ami-
ket kulturális programunkra fordítunk a Magyar 
Katolikus Közösség Pasztorális Tanácsa
(Érdeklődés: Gjecajné Solymos Erzsébetnél: 
0316 84 69 67) 

2015. MÁRCIUS 8-ÁN (VASÁRNAP) 18:00
a kálvária plébánián

RÓZSÁSNÉ KUBÁNYI ANDREA (Budapest) 
HŰSÉGGEL A MEGPRÓBÁLTATÁSOKBAN 
c. könyvéből szerzetesek életútjáról olvas in-
terjukat  a szétszórtságtól napjainkig. 
Szeretettel hív mindenkit a MKK Pasztorális 
Tanácsa. Támogatónk az Osztrák  Kanzellári 
Hivatal.
(Aus Mitteln der Volksgruppenförderung)

KEDVES FILMKLUBLÁTOGATÓ!

Idén minden hónapban vetítünk magyar filmet,   
szükség szerint  angol, vagy német felirattal. 
Helyszín a szokásos,Nikolaiplatz 4.,az Eu-
ropäisches Fremdsprachenzentrum földszinti 
terme. Belépődíj nincs, de adományokat  le-
hetőség szerint a terembér fedezésére kérünk. 
Kérdések az, erika.komon@gmail.com, vagy a 
david.zs.almasi@gmail.com címre küldhetők, 
illetve érdeklődni lehet a 0699 19016763 tele-
fonszámon.
Időpontok:  februárban  és márciusban  is 20-
án pénteken 19.30 órai kezdettel
Komon Erika és Almási Dávid
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2015. MÁRCIUS 15-ÉN VASÁRNAP 
Grácban tesz  lelkipásztori látogatását
DR. CSERHÁTI FERENC ,
a külföldi magyarok lelkipásztori ellá-
tásával megbízott esztergom-buda-
pesti  segédpüspök.

PROGRAM:
14.00 ó. keresztút
15.00 ó. elmélkedés
15.45-16.30  kötetlen beszélgetés a 
püspökkel
17.00 ó ünnepi szentmise, amelyen 
megemlékezünk nemzeti ünnepünk-
ről. Majd agape a plébánián
Szeretettel hívja a Graz-Seckaui egy-
házmegye területén élő magyarokat a 
Kalvarienbergi plébániára

a Pasztorális Tanács

Gráci Magyar Újság
2015. ferbruár - március

„Magasztalja lelkem az 
Urat, mert nagy dolgot mű-
velt velem…“(Lk 1,46.49).

Így hallottuk és így is volt, 
amikor 2007 augusztus 15-
én Esztergomban Erdő Pé-
ter, Magyarország bíboros 
prímása püspökké szentelte 
Cserháti Ferenc atyát. Mind-
szenty József, Irányi László 
és Miklósházy Attila után im-
már ő a hazájuktól távol lévő, 
világon szétszórt magya-
rok püspöke. 2007 decem-
berében még Münchenből 
postázott második körleve-
lében így ír szolgálatáról: 
„Célom, hogy … megerősít-
sem Testvéreimet hitükben 
és magyarságukban, amint 
ezt annak idején Mindszenty 
József bíboros, hercegprí-
más is tette, és 81 évesen 
megfogalmazta: Amíg az Úr 
életben tart, egészséget ad, 

mindenüvé elmegyek, ahova 
meghívnak, ahol szívesen 
látnak, és ahol értelme van 
látogatásomnak.“

Ezzel a lelkülettel látogat 
el hozzánk, gráci magyarok-
hoz Cserháti  püspök atyánk 
2015 március 15-én. Mi pe-
dig olyan nagy szeretettel 
várjuk, mint amilyen öröm-
mel fogadtuk annak idején 
püspöki kinevezésének hí-
rét.

Ne feledjük, valahányszor 
püspököt fogadunk, apostol 
utódot köszöntünk. Tekintsük 
püspök atyánk látogatását, 
akárcsak a nagyböjti időt, 
rendkívüli lehetőségnek, 
hogy jól felkészülhessünk 
húsvét szent ünnepére.

Krisztusi szeretettel:
Molnár Ottó, prelátus
Magyar lelkész

Egyházak oldala

KEDVES MAGYAR TESTVÉREIM!

ÖKUMENE

PÜSPÖKI LÁTOGATÁS

A kép a február elsejei Ökumenikus Istentiszteletről készült az
evangélikus Heiland templomban.
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Febr. 14. –én a MEÖK szervezésében újra 
táncházat szervezünk! Ezúttal a Katholische 
Hochschulgemeinde (KHG) jóvoltából a Leech-
gasse 24.-ben. A táncház 18.00 órakor kezdödik 
és 21.00 -ig tart. Muzsikál a Huzdrá együttes! 
Kovács Dénes vezetésével moldvai és gyimesi 
csángó, kör és csoportos táncokat fogunk tanul-
ni. A moldvai és gyimesi csángók egy nagyon 
ősi, egyszerű  de  élettel teli tánc és zenekul-
túrát őriztek meg  a mai napig. Ezeket a tánco-
kat könnyű megtanulni hisz a zene lüktetése és 
maga a csoport, a kör viszi magával az egyént.  
       

Tehát nyugodtan eljöhet az is aki még nem tán-
colt egyáltalán. 

A táncházban részt vesz egy Budapesti katoli-
kus egyetemista közösség is. Örülünk, hogy ve-
lünk tartanak.

Hely: Katholische Hochschulgemeinde, Graz, 
Leechgasse 24, 1 emelet, nagyterem

Idöpont: Febr. 14. szombat, 18-21 óráig
Rendezö: MEÖK
Támogatók: Bundeskanzleramt ( és) Gráci Ma-

gyar Katolikus Közösség és nem utolsó sorban 
Katholische Hochschulgemeinde Graz(KHG)

    Kovács Dénes

Magyar bál Gráci Magyar Újság
2015. ferbruár - március

TÁNCHÁZ HÍREK

GRÁCI MAGYAR BÁL!

A Gráci Magyar Egyesület 
szervezésében immár 127. al-
kalommal lett megtartva január 
17-én a  “Magyar bál” Grácban. 
A Puntigamer Sörgyár nagyter-
me színültig megtelt az itt élő 
magyarokkal és barátaikkal. A 
talpalávalót a Székelyudvarhe-
lyi Nándi és Bandjája húzta és 
szinte megállás nélkül pörgött 
a tánc reggelig! A bált a már 
hagyománnyá vált táncház és 
a Sopron  Táncegyüttes tánc-
bemutatója előzte meg. Mag. 
Rudi Roth tiszeletbeli konzul 
megnyitó beszéde és a vendé-

gek köszöntése után röviden 
megemlékeztünk a december-
ben elhunyt Tulacs Lászlóra , 
aki évekig a Gráci Magyar Egy-
sesület elnöke volt. A Magyar 
és a Székely himnuszt elének-
lése után egy ropogós csárdás-
sal “nyitottuk” meg a táncteret. 
Láthatón mindenki jól érezte 
magát. Lelkesen szólt a zene. 
A tánctér megtelt jókedvű lelkes 
párokkal.

Az egyesület ezúton is szeret-
né megköszönni mindazoknak 
akik segitettek a termet feldiszí-
teni, az asztalokkat elrendezni, 

fogadták a vendégeket, tombo-
lát árultak és nem utolsó sorban 
megvendégelték  a zenésze-
ket! Külön köszönet jár a támo-
gatóknak és azoknak is akik a 
tombolához hozzájárultak.

Nagyon szépen köszönjük! 
Segitségetek nélkül nem tud-
nánk megszervezni minden év-
ben a gráci magyar bált.

Szeretettel várunk mindekit 
jövőre is!  

A Gráci Magyar Egyesület
vezetősége.

Díszvendégek és rendezők: 
(balról jobbra) Mag Kovács, 

GR Schimautz, LAbg. 
Hollomey, HK Roth, Dudás, 

StR. Hohensinner, Mag 
Molnár 

(felvétel: Erdei)
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Gráci Magyar Újság
2015. ferbruár - március Műsorismertető

FIGYELEM !
    A táblázatban hiányzanak a hetente rendszeresen ismétlődő rendezvények adatai.

  Ezek helyét, időpontját és  a szükséges információkat  csak itt adjuk meg.   
 
 SZENTMISE MINDEN VASÁRNAP 17 órai kezdettel a KÁLVÁRIA TEMPLOMBAN, Kalvarienbergstr.155   

 szentmisék után mindenkit agapera hívunk a plébánia nagytermébe
Info:  Prel. Molnár Ottó tel: 0316/682-124-21 és  Mag. Holló István tel: 0676 8742 6711

MAGYAR GYERMEKKLUB MINDEN HÉTEN KEDDEN  16 órakor a SALVATOR PLÉBÁNIÁN
Info. Horváth Zuzana tel.: 0699 1852 6726, vagy Komon Erika tel.: 0699 1901-6763

FEBRUÁR

Datum idő hely rendezvény rendező
01.
vasárnap

16.00 Heiland-templom
Kaiser-Josef-Platz 9.

ÖKUMENIKUS ISTENTIESZTELET,
info: (2. oldal) / lelkészi hivatal 0650 587- 7712

AMEGy
és MKK

Ezen a napon nincs mise a Kálváriatemplomban!
14.
szombat

18.00-
21.00

Kath. Hochschulgeme-
inde Leechgasse 24.

MAGYAR TÁNCHÁZ  budapesti vendégekkel
Info: (2. old) Mag.Kovács Dénes  / 0650 831-2624

MEÖK
MKK

15.
vasárnap

18.00 Kálvária-plébánia
Kalvarienbergstr.155.

FARSANGI MULATSÁG
Info: (2. oldal) Gecajné Solymos E. tel.: 031684 69 67

MKK

20.
péntek

19.30 ECML nagyterem
Nikolaiplatz 4.

FILMKLUB
info: meghívó (2. oldal ) / Komon Erika /0699 19016763

MEÖK

22.
vasárnap

17.00 Kálváriatemplom
Kalvarien-
bergstr.155. 

CSALÁDI SZENTMISE utána agape
Info: Horváth Zuzana és Komon Erika (2. old) 

MKK

 
MÁRCIUS

01.
vasárnap

16.00 Heiland-templom
Kaiser-Josef-Platz 9.

PROTESTÁNS magyarnyelvű istentisztelet, utána
agapé  a gyülekezeti teremben. Info: 0650 587- 7712

AMEGy

08.
vasárnap

18.00 Kálvária-plébánia
Kalvarienbergstr.155.

ELŐADÁS: HŰSÉGGEL A MEGPRÓBÁLTATÁSOKBAN
Rózsásné Kubányi Andrea / Budapest
szerzetes életutak a feloszlatástól napjainkig
Info:. (2. old) G.-né Solymos Erzsébet 0316846967

MKK

15.
vasárnap

14.00

17.00

Kálvária-plébánia
Kalvarienbergstr.155.

Dr. CSERHÁTI FERENC PÜSPÖK LELKIPÁSZTORI LÁTOGATÁSA 
részletes program tájékoztató  a 3. old) 
ÜNNEPI SZENTMISE, nemzeti ünnepünkre emlékezünk 
utána agape a plébánián. / Info: az oldal tetején

MKK

20.
péntek

19.30 ECML nagyterem
Nikolaiplatz 4.

FILMKLUB
info: (2. oldal ) / Komon Erika /0699 19016763

MEÖK

22.
vasárnap

17.00 Kálváriatemplom
Kalvarienbergstr.155.

CSALÁDI SZENTMISE utána agape
Info: Horváth Zuzana és Komon Erika (2. old) 

MKK

29. Virág-
vasárnap

17.00 Kálváriatemplom
Kalvarienbergstr.155.

ÜNNEPI SZENTMISE barka szentelés és Passióval
utána agape a plébánián. / Info: az oldal tetején

MKK

                      
ÁPRILIS  ELŐZETES
 
05.
Húsvét-
vas

17.00 Kálváriatemplom
Kalvarienbergstr.155.

ÜNNEPI SZENTMISE
utána agape a plébánián. Info: az oldal tetején

MKK

19.
vasárnap

18.00 Kálvária-plébánia Előadás: A 12 LEGSZEBB MAGYAR VERS 
Dr. Fűzfa Balázs éf Prof. Pusztay János

MKK
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Gráci Magyar Újság
2015. ferbruár - március

Elhunyt Tulacs László 
és Ludovic Kónya

DIPL. TULACS LÁSZLÓ (1936-
2014) Budapesten  nevelkedett.
Ott járt elemi iskolába és gimnázi-
umba.  Az 1956-os forradalom és 
szabadság harc után ő is elmene-
kült és  a jugoszláviai táborokon 
keresztül jutott 1957-ben Grácba.  
Részt vett a magyar diákszövet-
ség életében.  A műszaki főiskola    
( ma egyetem ) természettudo-
mányi szakán 1965-ben  szerzett 
kémiai diplomát.  Munkásságát a 

Vianova cégnél kezdte és onnan 
is ment nyugdíjba.  Üzemi baleset-
ben  keze megsérült. A nyolcvanas 
években szabadalmaztatta három 
találmányát. 1962-ben megnősült. 
Feleségével  két fiúgyermeket ne-
velt fel. Családja és munkája mel-
lett mindig tevékenyen vett részt 
a gráci magyar életben. Sportvo-
nalon kapcsolatba került magyar-
országi kézilabda csapatokkal. A 
Gráci  Magyar Egyesületben éve-
ken keresztül  magyar tanfolyamot  
tartott osztrákok részére. Az egye-
sület helyiségében hetente tartott 
szolgálatot, várva  a sakkozókat, 
magyar szóra szomjas  honfitár-
sakat. Hosszabb ideig volt a GME 
elnöke. Ötvenhatos mivoltát soha-
sem tagadta meg, rendszeresen 
résztvett a megemlékezéseken, 
koszorúzásokon. Nem volt a pá-
tosz híve. Benne  megvalósult a 
sokszínű gráci  magyar élet szin-

tézise.  Mindig ott volt az öregdi-
ák találkozókon és a gösseri  ke-
rekasztal találkozókról  is csak 
azután kezdett elmaradni, miután 
egészsége megromlott. Ezáltal 
eltávolodott a magyar közösségi 
élettől.  A közösségeket is egyre 
gyengébb szálak kötötték őhozzá,  
amikor a modern kommunikációs  
eszközök  sem tudtak segíteni. 
Betegségében visszahúzódott  a 
családi körbe. Hosszú betegsége 
ellenére váratlanul hunyt  el  még 
az ó évben december  30-án. Kí-
vánsága szerint szűk családi kör-
ben lett búcsúztatva 2015. Január 
9-én. 

Tiszteletbe tartjuk kívánságát, 
mégis fájlaljuk, hogy nem állhat-
tunk koporsójánál.  Megérdemelt 
volna  egy utolsó tiszteletadást a 
gráci magyaroktól R.i.P. 

  ( egy öregdiák)

Temetése napja után, decem-
ber 31-én olvastuk az egyik helyi 
napilap kultúr rovatában, hogy a 
gráci operaház volt híres baritonja 
Ludovic Kónya 75 éves korában 
váratlanul elhunyt.

Kónya Lajos Mezőcsáván, Ro-
mániában született, 1939. június 
5-én. Mint két testvére, ő is a kon-
zervatóriumban  végzett Bukarest-
ben. Előbb a bukaresti állami ope-
ránál  énekelt, majd a kolozsvári 
Magyar Opera tagja volt. 1974-től 
többször fellépett Grácban, és a 
Margitsziget színpadán. Vendég-
szereplései végig vezetnek Euró-
pa városain, amerikai szinpado-
kon keresztül Singapurba is. 1974  
októberében mutatkozott be grác-
ban és 1976-tól  2004-ig, nyugdí-
jazásáig, tagja volt a gráci háznak, 
ahol  szakjának minden  nagy sze-
repében  állandóan nagy sikere-
ket ért el. Az opera mellett  otthon 
érezte magát a magyar népdal 

világában. Szívesen énekelt szé-
kely és magyar  népdalokat.  Egy 
gráci vendégkönyben népdallal  
örökítette meg nevét, megköszön-
ve a népdalestet. A magyarság 
neki, mint erdélyi származásúnak 
természetes dolog volt, amelyért  
négy fogát verték ki Kolozsváron. 

A hívő, református Isten gondvi-
seléséről súlyos autóbaleset kö-
vetkeztében bizonyosodott  meg, 
azóta naponta imádkozott. Gyak-
ran és szívesen énekelt az isten-
tiszteleteken. Nyugdíjazása után 
erdélyi  bútorok és székely kapu 
faragásával töltötte idejét. Az utób-
bi az őrségben háza előtt áll ahol 
feleségével osztotta meg a roha-
nó napok egy részét. Mert mint 
egy interjúban mondta ”Szívesen 
vagyok Grazban, Magyarorszá-
gon, az Őrségi kis házamban és 
Erdélyben is. Az otthon az otthon 
van, Marosvásárhelyen. Az itthon 
pedig 1974 óta Grazban van.” Ko-

dály Zoltán: Erdő mellett estvéled-
tem -3- népdalfeldolgozását gyak-
ran énekelte Szépfalusi Istvánnal. 
.. összetettem két kezemet, úgy 
kértem jó Istenemet.. 

Kérése 2014. december 21-én 
meghallgatásra talált.  Otthoni 
földbe nyugszik  és mi gráci ma-
gyarok-  Ady népeként-, önhibán-
kon kívül, lekéstünk a búcsúzás-
ról. Isten veled Lajos. R.i.P.   

   (népdalos)

BÚCSÚVÉTEL ÖREGDIÁK TÁRSUNKTÓL. 

„MI MINDIG MINDENRŐL ELKÉSÜNK.”(ADY ENDRE)
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Nagy örommel újította fel Tarcsay Tünde ide-
genvezető adventi kincsesláda címmel a GMÚ 
korábbi Kincsesládáját. A decemberi időjárás 
kedvezett a programnak.  Kár, hogy a GMÚ ké-
sett megjelenése miatt csak kevesen értesültek 
róla és tudtak résztvenni az érdekes sétán. Az 
adventi esti fényben úszó  tereken és utcákon 

öröm volt sétálni az ízléses árukat vagy giccse-
ket kínáló bódék között, ahol a meleg puncs és 
forraltbor  illatától is már elbódolhatott  a konzum 
fogyasztó társadalom.  A forgatagos tömegben 
vajjon mennyien találták meg  az érkező Kará-
csony békéjét? 

Mondhatjuk, hogy a december 14-i adventi 
családi délutánon megtelt a terem. Sok régről is-
mert és új család is részt vett az összejövetelen. 

Nagyon nagy sikere volt a Tóth Zsuzsanna 
Napsugár vezette kézművesfoglalkozásnak. A 
nagyobb gyerekek intenzíven készítették kará-
csonyfadíszeiket, a kicsik pedig színeztek, vág-
tak. 

Németh Eszter papírszínháza annyira lenyű-
gözte a hallgatóságot, hogy ráadást is kaptunk. 
Eszternek köszönhetően kezünkbe foghattunk 

több Magyarországon mostanában megjelent 
gyermekkönyvet, ami számunkra nagy élmény.

Sajnos Tarjányi Eszter megbetegedett, őt Or-
gován Boglárka helyettesítette a zenés foglalko-
záson. 

Nagyon szépen köszönjük a foglalkozások ve-
zetőinek értékes munkáját!

        
(Horváth Zuzana és Komon Erika)

AZ ADVENTI KINCSESLÁDA

A GYERMEKKLUB HÍREI

Január 25-én vasárnap dél-
után sok ismerős és eddig is-
meretlen gyerek jött el szüleivel 
Zorkóczy Zenóbia kovásznai 
színésznő „Túl a Óperencián” 
című interaktív előadására. Ze-
nóbia magyar költők gyerekver-
seire fűzte fel előadását. A kép-
zeletbeli tengeri utazás során 
találkozhattunk mindenféle ál-
lattal, az oroszlán túljárt a buta 

bikák eszén, megtudtuk, hogy 
miért van ormánya az elefánt-
nak és azt is, hogy miért sós a 
tenger. A gyerekek nagyon lel-
kesek voltak, néhányukat nem 
kellett nógatni, hogy kiálljanak 
szerepelni.

A meghívás az óvodás kor-
osztálynak szólt, de a nagyob-
bak és a felnőttek is nagyon jól 
szórakoztak. Reméljük, hogy 

Zenóbia ősszel kisiskolásoknak 
szóló gyerekműsorával fogja 
majd elkápráztatni a gráci gyer-
mekközönséget!

Köszönet mindenkinek, aki 
hozzájárult az előadás meg-
szervezéséhez, valamint a ME-
ÖK-nek és az MKK-nak a támo-
gatásért!

graci_ujsag.indd   7 2015.02.05.   13:49:29



8

HegyitúraGráci Magyar Újság
2015. ferbruár - március

2015 első hegyezése január 25-re, egy vasár-
napra esett. Nyolc lelkes túrázó gyűlt össze 10 
órakor a villamos andritzi végállomásánál. Gráci 
magyarokon kívül egy budapesti és egy ír lány is 
megtisztelte a csoportot. 

Az úticél a Schöckl hegy 1436 méter magasan 
fekvő fogadója volt. Csaba vezette a lelkes tár-
saságot a lehető legkalandosabb ösvényeken 
keresztül. Körülbelül 2 és fél órát meneteltünk 
felfelé. Gyönyörű volt a kilátás a környező tájra 
és Grácra, csak a hegy tetejéhez közelítve süví-
tő hideg szél ostorozta a társaságot, ami azért 
nem vette el a jókedvünket. A fogadóban megpi-
hentünk, felmelegedtünk és finom stájer specia-
litásokkal laktunk jól. Lefelé csak 2 órát mentünk 
és a szél sem fújt már. Láttunk egy hatalmas, 
gyönyörű fajdkakast (Auer-Hahn) az úton, nem 
is félt tőlünk. Egyszer pedig magunk vágtunk utat 
az erdőn keresztül, mert valahogy nem akart az 
út az autók irányába visszakanyarodni, így meg-
oldottuk kalandosan; térdig gázoltunk a fűben és 
a susnyásban, de végül megtaláltuk az eredeti 
utat és élményekkel teli értük vissza a parkolóba.

Köszönjük szépen Csabának a vezetést!
       (Timi)

Még az ádventi időben megmásztuk a Frohn-
leiten feletti Gschwendt-hegyet, amelynek sziklái 
az autópályáról láthatók. Fenntről remek kilátá-
sunk volt a Mura völgyére. A túra után besétál-
tunk Frohnleiten főterére, és a hangulatos kará-
csonyi vásáron forró punccsal melegítettük fel 
magunkat.       
     ( Csaba)

HEGYI TÚRÁKRÓL MESÉLEK.
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