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MEÖK Kérőlevél 

Az egyesületek működéséhez pénzre 

van szükség. Az osztrák kancellári 

hivataltól kapott támogatás csak egy 

részét fedi kiadásainknak, amely a ren-

dezvényeinken befolyt adományokkal 

együtt sem elegendő a tiszteletdíjak és 

a terembérek kifizetésére. Ugyanakkor 

rendezvényeink és újságunk ingyene-

sek, munkánkért nem kérünk és nem is 

kapunk fizetést. 

Mindazok, akik régóta olvassák újsá-

gunkat tudják, hogy évente befizetési 

lapot találnak valamelyik egyesület 

kultúrmunkájának támogatására. Idén 

a MEÖK van soron, hogy adományo-

kért fordulhat lapunk olvasóihoz. Ez-

úttal kérjük azokat is, akik csak a hon-

lapon olvassák közleményünket, hogy 

álljanak be az adakozók sorába. 

Számlaszámunk: 

Club Ungarischer Studenten und 

Akademiker in Graz 

IBAN: AT23 2081 5000 0095 7985 

BLZ 20815 

BIC:STSPAT2G 

Verwendungszweck: Spende 

11. FORUM HUNGARICUM 

JÓTÉKONYSÁGI KONCERT 

 
Születésnapi gratuláció 

Bővebben a 3.  oldalon 

 
Beszámolók a jótékonysági koncertről 

Bővebben a 6. oldalon 

 
1848-as és Petőfi Emlékest  

Bővebben a 8. oldalon 

ÚJ TAGOKKAL BŐVÜLT 

A SZERKESZTŐSÉG 
2016 márciusának elején három új 

taggal gyarapodott a Gráci Magyar 

Újság csapata. Bognár Viktória, Budai 

Ágnes és Osváth Klára nagy lelkese-

déssel csatlakoztak a már jól összeszo-

kott szerkesztőséghez. Habár Ágnes és 

Viktória még csupán néhány hónapja 

költöztek Grácba, hamar egy olyan 

befogadó társaság tagjaivá válhattak, 

amely hónapról hónapra változatos 

programokat kínál (ld. Műsorismerte-

tő) az itt élő magyaroknak és számos 

lehetőséget biztosít a maroknyi gráci 

magyar közösség összekovácsolódásá-

ra – és a honvágy enyhítésére. 

Ezentúl Ágnes, Klára és Viktória is 

igyekeznek hozzájárulni - mind ötlete-

ikkel, mind munkájukkal - a Gráci 

Magyar Újság még sikeresebb műkö-

déséhez. 

A Forum Hungaricum idén 11. alkalommal rendezte meg a jótékonysági 

koncertet. 

Március 12-én a legtehetségesebb diákok örvendeztették meg a közönséget a 

Grazi Művészeti Egyetem színpadán csodálatos előadásukkal. Az est sztárvendé-

ge Berlinből, Viczina Dalma, a fiatal tehetséges magyar énekesnő volt. A gráci 

magyar közösség büszke lehet arra, hogy ilyen sok nagyszerű magyar hallgató 

tanul Grácban! Összesen több mint 10.000 €-t tudott a Forum Hungaricum az 

ösztöndíjat nyert hallgatók között szétosztani. Ezzel az alkalommal is szeretnénk 

megköszönni a tartományi kormány elnökének, Schützenhöfer úrnak és Nagl 

polgármester úrnak, hogy nagyvonalúan támogatják a Forum Hungaricumot. 

Molnár András 

http://www.gracimagyarujsag.at
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SIKERES MAGYAR VÁLLALKOZÓK GRÁCBAN 

 *: A jelentkező aláírásával igazolja annak tudomásul vételét, hogy a zarándoklat nem szervezett turis-

taút, továbbá saját elhatározásából és felelősségére vesz részt rajta. Mindezt az aláíró által bejelentett 

további személyek tudomására is hozta, akik mindezt tudomásul is vették. 

Graz.Mariazell@gmail.com való beküldésével lehetséges. Jelentkezéskor kérjük személyenként 20.- Euró költség hozzájá-

rulási adomány befizetését, illetve átutalását a következő bankszámlára: 

IBAN: AT93 3800 0000 0008 2578, BIC:  RZSTAT2G Ung. Kath. Gemeinde Graz , Verwendungszweck: Wallfahrt 2016. 

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

A Magyar Katolikus Közösség nevében Schubert – Vadon Éva és Csicsely Tamás 

Sorozatunk első részében egy belváro-

si éttermet és annak vezetőjét szeret-

nénk nektek röviden bemutatni. 

A Jakomini Platz-tól 3 perc sétára ta-

lálható egy nagyon kellemes vendéglő, 

a Ritterwirt Kapun, ahol udvarias ki-

szolgálás, finom ételek és italok várják 

a vendégeket. 

Az étterem vezetője, Weibel Csaba 

már gyermekkora óta a főzés szerel-

mese. Sokéves gasztronómiai gyakor-

lattal rendelkezik, tanulmányait Svájc-

ban és Magyarországon végezte, tudá-

sát Európa szerte kamatoztatta, jelen-

leg Ausztriában él több mint 10 éve. 

Hamarosan kiadja 

szakácskönyvét, 

amelyet németül 

olvashatunk. Csaba 

nagyon barátságos 

és kommunikatív, 

készségesen vezetett 

bennünket körbe az 

éttermen és válaszolt 

minden kérdésünkre. 

Azok, akik már is-

merik az éttermet és 

kínálatát, nagyon 

szívesen járnak visz-

sza. Az étlapon az osztrák specialitá-

sok mellett magyar kedvencek is talál-

hatók, például a halászlé, somlói ga-

luska, pacal. Az étterem egyik külön-

legessége, hogy minden étel friss, a 

régióban beszerezhető, minőségi alap-

anyagokból, illetve házilag készül. 

A vendéglő másik különlegessége a 

lovagterem, amelyben 50 fő kényel-

mes kiszolgálására van lehetőség, 

amely tökéletes helyszíne a különle-

ges, 4 fogásos lovagi lakomáknak, ba-

ráti és családi összejöveteleknek, tár-

gyalásoknak, szemináriumoknak is. 

Tavasztól egy 50 fős, fedett, szőlőlu-

gasos belső udvar biztosítja a kikap-

csolódást. Főként focirajongók figyel-

mébe ajánljuk, hogy idén, a labdarúgó-

Európa-bajnokság mérkőzéseit a kert-

helyiségben követhetjük nyomon. 

Akik szeretik a jó hangulatot, a kiadós 

ebédet, illetve finomakat enni, min-

denképpen térjenek be a Ritterwirtbe. 

Április 15-én este pedig mindenkit 

szeretettel várnak az első Magyar buli-

ba, ahol a szuper zenék mellett 

zsíroskenyeret, velőspirítóst is kínál-

nak. 

Elérhetőség: 

8010 Graz, Schönaugasse 11. 

Telefon: 0316 82 89 42, 

E-Mail: kapun@ritterwirt.at 

Nyitva tartás: hétfőtől szombatig 

11:00 – 01:00 

Budai Ágnes 

Jelentkezési lap a gráci magyarok 33. Mindszenty - Vadon emlékzarándoklatára 

Név: 
e-mail: 
Lakcím: 

Telefonszám: 

Dátum, Aláírás*:     

      

Szálláshely igény: 
2016.08.25. csütörtök Weitzer Hütte   fő 

2016.08.26. péntek Mitterdorf   fő 

2016.08.27. szombat Niederalpl   fő 

Velem tart:         

Név:         

          

          
          

Augusztus 25-én hajnalban, immáron 

33. alkalommal Mariatroston, a 

Gotscheer kápolnában szentmisével 

veszi kezdetét a hagyományos 

„Mindszenty - Vadon emlékzarándok-

lat”. 

Kérjük azokat, akik idén is velünk 

tartanának a négynapos zarándokla-

ton, legkésőbb 2016. május végéig 

jelezzék részvételi szándékukat 

(mivel előleget kell fizetnünk a szál-

láshelyen)! 

A hazautazásról a résztvevőknek 

maguknak kell gondoskodni! 

Jelentkezés 2016.05.29-ig misék után 

a jelentkezési lap személyes leadásá-

val, vagy drótpostán, 

http://www.gracimagyarujsag.at
mailto:Graz.Mariazell@gmail.com
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A Magyar Katolikus Közösség hagyományos nagyböjti 

lelki napjára idén két nappal a nők napja előtt került sor. 

Talán ezért is a miskolci Szent Ferenc Kisnővérek tartották 

az elmélkedéseket. Ők az irgalmasság évében magával 

ragadó nyíltsággal tárták elénk élettörténetüket és szemé-

lyesen megélt példákkal mutatták be önfeláldozó, Istenhez 

vezető szeretetszolgálatukat, amelyben mi is részesültünk. 

Köszönjük 

Ágnes és Bernadett nővéreknek 
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A KATOLIKUS KÖZÖSSÉG HÍREI PROTESTÁNS 

GYÜLEKEZETI HÍREK 

Kedves Gyülekezeti Tagjaink! 

Kedves Gyülekezetünkhöz közel álló Barátaink! 

 Húsvét ünnepe a Biblia leghatalmasabb üzenetével 

szeretne bíztatni, vigasztalni és erősíteni bennünket 2016-

ban is: Jézus feltámadása egyrészt a teljes bűnbocsánat 

meghirdetése az embereknek és felmentő ítélet a „bűn 

zsoldja a halál” törvénye alól. Másrészt előképe a meg-

igazultak feltámadásának.  

 Húsvét üzenete túlmutat a halál megsemmisítő té-

nyén: „Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisz-

tusban – írja Pál apostol – minden embernél nyomorul-

tabbak vagyunk. Ámde Krisztus feltámadott a halottak 

közül, zsengéjük lett azoknak, akik elaludtak.” (1Kor.15, 

19-20)  

 Az Istenben bízó emberek régi és mély meggyőző-

dését, a feltámadás reményét, Túrmezei Erzsébet evangé-

likus diakonissza – költőnő Húsvét után címmel versbe 

foglalta. Ezzel a verssel kívánok Mindannyiunknak ÁL-

DOTT HÚSVÉTI ÜNNEPLÉST. 

Szeretettel, 

Juhász Réka 

lelkész 

Túrmezei Erzsébet: Húsvét után 

 

HÚSVÉT ELŐTT… nehéz, szomorú léptek.  

Húsvét előtt… zokogó, bús miértek.  

Húsvét előtt… ajtók, kemények, zártak.  

Húsvét előtt… arcok, fakóra váltak.  

Húsvét előtt… szívek, üres-szegények.  

Húsvét előtt… kihamvadott remények.  

Húsvét előtt… egy nagy „Minden hiába!”  

Bús eltemetkezés az éjszakába. 

 

De húsvét lett! Feltámadott a Mester!  

 

HÚSVÉT UTÁN… el a gyásszal, könnyekkel!  

Húsvét után… futni a hírrel frissen!  

Húsvét után… már nem kérdezni mit sem!  

Húsvét után… új cél és új sietség!  

Jézus él! Nincs út, mely messze esnék!  

Húsvét után… erő, diadal, élet! 

Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet,  

Akik még mindig húsvét előtt élnek. 

A Graz-Seckau Egyházmegye területén élő katolikus magyar 

testvéreinket és vendégeiket minden vasárnap szeretettel hívjuk 

17 órára a Kálváriahegyi templomba magyar nyelvű szentmisé-

re és a mise utáni agapéra, esetenként kulturális előadásra. 

Minden közösség boldog lehet, ha valamelyik tagjának 100. 

születésnapjára gratulálhat. 2004-ben Papp Tibor magyar 

lelkész köszöntötte fel a 100 éves Kunáth Veronikát. Ezekkel 

a szavakkal hívtuk fel a figyelmet a ritka eseményre újságunk 

előző számában. 

Idén Isten kegyelméből Varga Ilonka néninek gratulálhattunk 

március 8-án, aki férjét követve 1945-ben került Grácba. A 

Varga házaspár szorgalmasan látogatta a magyar nyelvű mi-

séket. Boldog házasságban élt férjével, Józsi bácsival. Férje 

2008-ban elhunyt, ő a Diakoniewerk ruckerlbergi házában 

talált otthonra, gondozásra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ünnepelt 100. születésnapja alkalmából a Magyar Katoli-

kus Közösség ajándékaként Molnár Ottó atya misézett, ame-

lyen néhány magyar és házbeli is részt vett. A családja és az 

otthon rendezte felköszöntőn a stájer citeraszó után magyar 

ének kísérte a piros-fehér-zöld szívvel díszített virágcsokrun-

kat. Isten éltesse! 

Krónikás 

http://www.gracimagyarujsag.at
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2016. A PRILIS 

Rövidítések: MEÖK: Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja, MKK: Magyar Katolikus Közösség, Gy.klub: Gyermekklub 
 GME: Gráci Magyar Egyesület, AMEGY: Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet 

Az alábbi táblázatban lévő rendezvények minden héten, ugyanabban az időpontban vannak! 

További rendezvényeink áprilisban 
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 Rendezvény Információ Hely Idő Dátumok 

Á
p

rilis 

Magyar Gyermekklub 
Horváth Zuzana 0699 1852 6726 

Komon Erika 0699 1901 6763 
Salvator plébánia 

Robert- Stolz-Gasse 3.  
16:00 

  5 12 19 26 

keddenként 

SZENTMISE 
utána agapé a plébánián 

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

Kálvária templom 
Kalvarienbergstr. 155. 

17:00 
3 10 17 24   

vasárnaponként 

QuizNight Wiltner László 0660 37 99 358 
Café d`ART 

Zinzendorfgasse 1 
19:30 

  4 11 18 25 

hétfőnként 

Dátum Idő Hely Rendezvény Rendező 

3. 
vasárnap 

17:00 
Kálvária templom 

Kalvarienbergstr. 155. 

GITÁROS MISE A KÁLVÁRIAHEGYI TEMPLOMBAN 
A körmendi Szt. Erzsébet plébánia ifjúsági ének és zenekara végez zenei szolgála-
tot a magyar misén. Vendégeinknek a délutáni sétán mutatjuk meg Grácot és a 
város magyar emlékeit Info: Ugri Mihály 0316 68 35 08 

MKK 

9. 
szombat 

16:00 
Kálvária plébánia 

Kalvarienbergstr. 155. 

ZENÉLŐ TAVASZ címmel ismét koncertet ad Grácban a szombathelyi TARISZNYÁ-
SOK Zenekar. Szeretettel várunk kicsiket és nagyokat! Info: Komon Erika 0699 
1901 6763 

MKK 
Gy. Klub 

10. 
vasárnap 

18:00 
Kálvária plébánia 

Kalvarienbergstr. 155. 

ELŐADÁS a szentmise után: MÁRTON ÁRON, a székelyek volt nagy püspökének 
életművét és jelentőségét Varga Gabriella, Petőfi ösztöndíjas újságírónő, méltatja. 
Info: Ugri Mihály 0316 68 35 08 

MKK 

12. 
kedd 

20:00 
Kath. Hochsch.Gem. 

Leechgasse 24 
TÁNCHÁZ, kezdők is bármikor csatlakozhatnak. 
Info: Mag. Kovács Dénes 0650 831 2624 

MEÖK 

13. 
szerda 

19:30 
Café d`ART 

Zinzendorfgasse 1 
MEÖK HÍREK—KÖZGYŰLÉS 
Info: Mag. Kovács Dénes 0650 831 2624 

MEÖK 

15. 
péntek 

20:00 
ECLM nagyterem 

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

MEÖK 

17. 
vasárnap 

16:00 
Heiland-templom 

Kaiser Josef-Platz 9. 
PROTESTÁNS ISTENTISZTELET utána agapé a gyülekezeti teremben. 
Info: Tel: 0650 5877712, E-Mail:evang-ungarisch@aon.at 

AMEgy 

27. 
szerda 

20:00 
Kath. Hochsch.Gem. 

Leechgasse 24 
TÁNCHÁZ , kezdők is bármikor csatlakozhatnak.   
Info: Mag. Kovács Dénes 0650 831 2624 

MEÖK 

http://www.gracimagyarujsag.at
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Az alábbi táblázatban lévő rendezvények minden héten, ugyanabban az időpontban vannak! 

2016. MA JUS 
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További rendezvényeink májusban 

  Rendezvény Információ Hely Idő Dátumok 

M
áju

s 

Magyar Gyermekklub 
Horváth Zuzana 0699 1852 6726 

Komon Erika 0699 1901 6763 
Salvator plébánia 

Robert- Stolz-Gasse 3.  
16:00 

  10   24 31 

keddenként 

SZENTMISE 
utána agapé a plébánián 

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

Kálvária templom 
Kalvarienbergstr. 155. 

17:00 
1 8 15 22 29 

vasárnaponként 

QuizNight Wiltner László 0660 37 99 358 
Café d`ART 

Zinzendorfgasse 1 
19:30 

2 9   23 30 

hétfőnként 

Felhívás! Kedves Gráci Magyarok! 

Az utóbbi években egyre több olyan 

személlyel ismerkedhettem meg, akik 

nemrég költöztek Grácba. A munka-

vállalás, az egyetem vagy éppen a sze-

relem hozta őket ebbe a kedves, barát-

ságos kis városba. Beszélgetéseink 

során úgy tűnt, hogy sokan szeretné-

nek itt letelepedni és tudatosan keres-

ték az itt élő magyarokkal a kapcsola-

tot. A Grácban működő egyesületek és 

klubok örömmel fogadják mindazokat, 

akik szeretnének bekapcsolódni az 

itteni magyar programok szervezésébe. 

A Magyar Egyetemisták és Öregdiá-

kok Klubjában tavaly megtörtént a 

generációváltás. Az alapító „öregek“ a 

háttérben még mindig nagy segítséget 

nyújtanak azzal, hogy ők végzik a 

munka java részét. Köszönet érte!  

Lassan fel kell készülnünk arra, hogy 

megálljunk a saját lábunkon, ezért 

örülnénk, ha minél többen aktívan be-

kapcsolódnának a közösségi munkába. 

Örömmel látjuk a MEÖK 2016. évi 

közgyűlésén mindazokat, akik szeret-

nének aktívan részt venni a gráci ma-

gyar programok szervezésében. 

A közgyűlést április 13-án szerdán 

19:30 órakor tartjuk a Café D´Art-

ban (8010 Graz, Zinzendorfgasse 1).  

A közgyűlésen beszámolunk az elmúlt 

évről és megbeszéljük 2016-2017 kul-

turális rendezvényeit.  

A közgyűlés nyilvános, ötleteket, ja-

vaslatokat szívesen fogadunk. Minden 

magyart szeretettel várunk. 

Kovács Dénes, MEÖK elnök 

MEÖK HÍREK—KÖZGYŰLÉS 

Dátum Idő Hely Rendezvény Rendező 

5. - 8. 18:00 Temesvár és környéke 
KIRÁNDULÁS TEMESVÁRRA ÉS KÖRNYÉKÉRE: Grác - Arad - Déva vára - Temesvár - 
Grác Info: Winkler Eszter 0650 69 13 220 

MKK 

11. 
szerda 

20:00 
Kath. Hochsch.Gem. 

Leechgasse 24 
TÁNCHÁZ, kezdők is bármikor csatlakozhatnak. 
Info: Mag. Kovács Dénes 0650 831 2624 

MEÖK 

16:00 
Heiland-templom 

Kaiser Josef-Platz 9. 
PROTESTÁNS ISTENTISZTELET utána agapé a gyülekezeti teremben. 
Info: Tel: 0650 5877712, E-Mail:evang-ungarisch@aon.at 

AMEgy 
15. 

vasárnap  
17:00 

Kálvária templom 
Kalvarienbergstr. 155. 

PÜNKÖSDI SZENTMISE 
Info: Prel. Molnár Ottó 0316 682 124 21 és Mag. Holló István 0676 874 267 11 

MKK 

20. 
péntek 

20:00 
ECLM nagyterem 

Nikolaiplatz 4. 
MAGYAR FILMKLUB - A Grand Budapest Hotel 
Info: Komon Erika 0699 1901 6763 

MEÖK 

22. 
vasárnap 

18:00 
Kálvária plébánia 

Kalvarienbergstr. 155. 

DR. DŐRY ISTVÁN, geofizikus előadása: „A fenntarthatóság ára.“ A fenntartható 
életmód kiszámítható, megvalósítható. Gyakorlati példákkal, megoldásokkal, fo-
tókkal kísért előadás – bővebb megbeszélési lehetőséggel. 
Info: Gjecajné Solymos Erzsébet 0681/10-67-93-51 

MKK 

25. 
szerda 

20:00 
Kath. Hochsch.Gem. 

Leechgasse 24 
TÁNCHÁZ, kezdők is bármikor csatlakozhatnak. 
Info: Mag. Kovács Dénes 0650 831 2624 

MEÖK 

31. 
kedd 

16:00 
 Lindenwirt vendéglő 

Wetzelsdorf 
Peter-Roseggerstr. 125 

9. ÖREGDIÁK TALÁLKOZÓ: A MEÖK 9. Öregdiák találkozójára hívjuk volt diáktársa-
inkat. Kérjük azokat, akik csak a GMÚ-ban, vagy a honlapon olvasnak a találkozó-
ról, mert címváltozás miatt nem tudtuk őket értesíteni, jelentkezzenek mielőbb 
Ugri Mihálynál. A részletes programról és a találkozó helyeiről értesítést kapnak a 
jelentkezők. Info: Ugri Mihály 0316 68 35 08 

MEÖK 

http://www.gracimagyarujsag.at
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A Karl Franzens Egyetem másodéves 

BA hallgatója vagyok transzkulturális 

kommunikáció (német, angol) szakon. 

2014 október óta élek Grácban. A vá-

rost még általános iskolás koromban 

kedveltem meg, amikor is egy adventi 

kirándulás alkalmából volt lehetősé-

gem ellátogatni a hadtörténeti múze-

umba valamint a Murinsel is nagyon 

megtetszett. Az egyik földrajztanárom 

is javasolta a várost. Szerintem Grác 

még Bécsnél is szebb, hiszen az órato-

rony a Schlossbergen, az Eggenberg-

kastély, valamint a göstingi várrom 

páratlan külsővel ruházzák fel a várost. 

Egyedül azt sajnálom, hogy nincs ál-

latkert. 

Pályázáskor be kellett adni egy önélet-

rajzot, valamint legalább egy tanári 

ajánlást. Előnyben részesítették azokat 

a pályázókat, akik saját maguk finan-

szírozzák tanulmányaikat. Az ösztön-

díjról egyébként én két helyről is érte-

sültem. Mindenkinek kiküldték körle-

vélben a KFU-n, de már előtte Bálint 

Zoltántól is lehetett hallani a Café 

D’Art quiz estjein, hogy lesz egy ilyen 

ösztöndíj és szabadon pályázható a 

gráci diákoknak. Az ösztöndíjat az 

idei, már 11. alkalommal megrendezett 

jótékonysági koncerten adták át 12 

szerencsés pályázónak.  

 

A koncerten a KUG nyertes pályázói, 

valamint Dalma Viczina díszvendég 

léptek fel. 

Az ösztöndíjak átadása előtt mindenki-

vel egyeztettek, hogy mit fognak róla 

mondani, illetve, hogy van-e valakinek 

külön kívánsága, amit szeretne hozzá-

tenni a bemutató szövegéhez. Majd 

ABC sorrendben felhívtak minket a 

színpadra és a bemutató után átadták 

az ösztöndíjat igazoló oklevelet, vala-

mint a fiúk egy üveg bort, a lányok 

virágcsokrot kaptak. Az átadáson Mag. 

Siegfried Nagl polgármester úr is be-

szédet mondott. 

Károlyi Dóra 

11. BENEFIZKONZERT - ÉLMÉNYEK 

A Forum Hungaricum ösztöndíj átadó-

ja, a Művészeti Egyetem előadótermé-

ben, egy igazán különleges alkalom 

marad számomra. Ezen a kiváló ren-

dezvényen nem csak különböző nem-

zetek tehetséges művészeinek lélegzet-

elállító előadását csodálhattam meg, 

hanem többi magyar diáktársammal is 

részem volt megismerkedni és tapasz-

talatot cserélni. Sok szó esett az egye-

temi élet apró bonyodalmairól, így 

mindannyian hálásak vagyunk a Fo-

rum Hungaricum ösztöndíj adta lehe-

tőségért, ami nagyban hozzájárul hét-

köznapjaink megkönnyítéséhez. Az 

este, a tökéletes szervezésnek és a ki-

fogástalan hangulatnak köszönhetően, 

többek közt arra is ráébresztett, hogy 

gyakrabban látogassak el hasonló ese-

ményekre és ápoljam a kapcsolatot a 

Grácban élő magyar diákokkal. Ezúton 

is szeretném megköszönni, hogy ezen 

páratlan rendezvény részese lehettem, 

illetve gratulálok minden díjazottnak 

és további sok sikert kívánok tanulmá-

nyaik során! 

Hegyi Lili 

http://www.gracimagyarujsag.at
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KIRÁNDULÁS ARADRA ÉS TEMESVÁRRA 
A magyar katolikus közösség május 5-6-7-8-án autóbusz kirándulást tervez Grác 

- Arad - Déva vára - Temesvár - Grác vonalon. Kérjük minél hamarabb jelent-

kezzenek, a busz megrendelése miatt.  

Tel 0650 6913220, vagy személyesen Winkler Eszternél. Köszönöm és várom az 

érdeklődőket. 

Eseménydúsan indult az idei év a gye-

rekklub életében. Január 31-én 

Zorkóczy Zenóbia székelyföldi mű-

vésznő adta elő a „Rosszcsont Zénó jó 

akar lenni” kisiskolásoknak szóló da-

rabját. A kisebbek és persze a felnőt-

tek is nagyon élvezték az izgalmas 

előadást. 

Február 7-én csángó táncházzal egybe-

kötött farsangi délutánt tartottunk. 

Voltak katicák, jégkirálynők, pókem-

berek, bohócok, Piroska nagymamája 

és sok más érdekes jelmez. Köszönjük 

Dénesnek a táncházat, a gyerekeknek 

és a szülőknek pedig az ötletes jelme-

zeket és persze a részvételt! Igazán jól 

szórakoztunk! Március 15-éről is meg-

emlékeztünk, a zenebonás gyerekek-

nek Bogi néni megtanította a „Kossuth 

Lajos azt üzente” című dalt. Most már 

tudják, mi az a regiment. Az óra végén 

csákót hajtogattak, színeztek és persze 

kapott mindenki 

kokárdát is. 

Következő gye-

rekprogramunk 

a Tarisznyások 

zenekar „Zenélő 

tavasz” koncert-

je lesz április 9-

én szombat dél-

után  négy órától 

a kálváriahegyi-

plébánia közös-

ségi termében a 

Kalvarienbergstrasse 155-ben. Várunk 

szeretettel minden korosztályt, bizto-

san idén is nagyon jól fogunk szóra-

kozni! 

A kedd délutáni foglalkozások, azaz a 

mondókáscsoport, zenebona ovisok-

nak és a kézműves foglalkozás június 

21-ig folytatódnak a Robert-Stolz 

Gasseban. Háromnegyed öttől diavetí-

tést szoktunk tartani a zeneovis gyere-

kek és a kicsik részére. Közben a kéz-

műves gyerekek szorgalmasan dolgoz-

nak fél hatig a másik teremben. Ezek-

hez a foglalkozásokhoz bármikor lehet 

csatlakozni, mindig örülünk az új gye-

rekeknek! 

Kézművesfoglalkozás: Tóth Zsuzsan-

na Napsugár Tel: 0664 3642546 

Zenebona ovisoknak: Orgován Boglár-

ka Tel: 0681 81848483 

Horváth Zuzana tel: 069918526726 és 

Komon Erika 

Email: erika.komon@gmail.com 

Köszönjük a fotókat Balog Ádámnak. 

A GYERMEKKLUB HÍREI 

Április 9. szombat 16 ó. 

„ZENÉLŐ TAVASZ” 

Tarisznyások zenekar 

hangversenye 

http://www.gracimagyarujsag.at
mailto:erika.komon@gmail.com


 GRÁCI MAGYAR ÚJSÁG 
 2016. április — 2016. május 

 8 KÖVETKEZŐ SZÁMUNK 2016 JÚNIUS ELEJÉN JELENIK MEG! www.gracimagyarujsag.at 

CSALÁDI ÉS EGYESÜLETI HÍREK ÉS GRATULÁCIÓK 

Absender: 

Club ungarischer Studenten und Akademiker in Graz, 

Ziegelstraße 11/c/10, 8045 Graz  

Österreichische Post AG Info.Mail Entgelt bezahlt 

Impressum: Grazer Ungarische Zeitung 17. Jahrgang 2. Ausgabe / Gráci Magyar Újság 17. évfolyam 2. szám 

Herausgegeben von /  Kiadja: Club Ungarischer Studenten und Akademiker in Graz / Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja 

Redaktion / Szerkesztőség: Dávid Zsolt Almási (Chefredakteur/főszerkesztő), és a szerkesztőbizottság: Ágnes Budai, Klára Osváth és Viktória Bognár 

Redaktion / Szerkesztőségi cím: 8045 Graz, Ziegelstraße 11/c/10 Lapzárta: 2016.05.23. 

A Gráci Magyar Újságban megjelent cikkek és írások a mindenkori szerzők magánvéleményét képviselik, és nem fedik szükségszerűen a szerkesztők véleményét, így 

azok tartalmáért sem a szerkesztőség, sem az újság kiadója felelősséget nem vállal. E-mail: office@meoek.net 

Auf Ihre Spenden sind wir auch künftig angewiesen! / Kérjük, hogy felajánlásukkal a jövőben is segítsék munkánkat!  

Kontonummer / Számlaszám: Club Ungarischer Studenten und Akademiker in Graz Vervendungszweck: „Spende” 

IBAN: AT23 2081 5000 0095 7985   BLZ 20815  BIC: STSPAT2G 

GEFÖRDERT AUS MITTELN DER VOLKSGRUPPENFÖRDERUNG DES BUNDESKANZLERAMTES 

Ismét fellép Grácban a szombathelyi 

TARISZNYÁSOK zenekar , ez al-

kalommal "Zenélő tavasz" műsorukat 

hozzák nekünk. Vidám hangulatú, 

interaktív műsor, kicsiknek, nagyok-

nak, minden korosztálynak. 

 

ÁPRILIS 9., szombat du. 16 óra 

 

Helyszín: Kalvarienbergstrasse 

155, a Kalvarienberg-plébánia kö-

zösségi terme. 

 

Belépő: önkéntes adományok, hely-

foglalás nem szükséges 

 

http://www.tarisznyasok.hu/

musorajanlo/gyerek.htm 

 

Várunk szeretettel mindenkit! 

Erika és Zsuzsi 

Varga Ilonka néni 100. születésnapján 

közösségünk ajándékaként virágcsok-

rot kapott és Ottó atya misézett az 

öregotthon kápolnájában. 

Kedves Grácban és környékén élő 

magyarok! 

Idén megint megrendezzük a 

Gráci Magyar Napot 
június 25-én a 

Heilandskirche udvarában, 

Kaiser-Josef-Platz 9, 8010 Graz. 

Számos felnőtt és gyerekprogrammal, 

táncházzal és magyaros ételekkel vá-

runk minden érdeklődőt! 

Női törzsasztal 

Havonta egyszer traccsparti a 

Café d'Artban. 

Ha szeretnél értesítést kapni az idő-

pontokról,  

itt iratkozhatsz fel a listára: 

v.kati@utanet.at 

1848-ra és Petőfire emlékeztünk 

Nemzeti ünnepünk alkalmával, márci-

us 20-án a magyar mise után, színvo-

nalas emlékműsorral emlékeztünk 

1848-ra és Petőfire. Miután Winkler 

Eszter üdvözölte a plébánián össze-

gyűlteket és bemutatta a szereplőket, 

a két iskolás Cresnar Noemi és Szege-

di Brigitta nyerték meg a hallgatóság 

tetszését Füstbe ment terv és Mi kék 

az ég Petőfi versekkel. A versmondó-

ként eddig ismeretlen György Ador-

ján a Nemzeti Dal és több, további 

Petőfi verssel idézte fel bennünk diák-

korunk márciusi ünnepségeit. Wass 

Albert és Juhász Gyula márciusi üze-

neteivel magyarországi vendégünk 

Csurkáné O. Terézia figyelmeztetett 

minket magyarságunk megőrzésére. 

Az irodalmi műsorszámok között 

Csurka Anita operaénekes hangja töl-

tötte be a termet, Tóth Lajos 

(zongora) és Dankó Balázs (hegedű) 

kíséretével. A résztvevők szívverése 

meggyorsult a negyvennyolcas és pe-

tőfis dalok hallatára. A sikeres estet a 

Bánk Bán opera: Hazám hazám, te 

mindenem áriája elhangzása után a 

közönség tapsvihara zárta le. Köszö-

net a szereplőknek és Eszternek. 

Krónikás 

http://www.gracimagyarujsag.at
http://www.tarisznyasok.hu/musorajanlo/gyerek.htm
http://www.tarisznyasok.hu/musorajanlo/gyerek.htm

