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Így emlékeztünk ’56-ra 

 
Freilandi kirándulás 

Bővebben a 2. oldalon 

 
Elismerő oklevelek 

Bővebben a 6. oldalon  

Grácban, 1957 óta minden évben, 

megemlékezünk az 1956-os forrada-

lom és szabadságharc hőseiről. A Ma-

gyar Egyetemisták és Öregdiákok 

Klubja, valamint a Magyar Katolikus 

Közösség október 22-én a dómhoz 

hívta az itt élő honfitársakat a hagyo-

mányos koszorú letételre. Idén a temp-

lom restaurálása miatt építődaru állt a 

koszorúzás megszokott helyén, azért a 

dóm plébánosa Dr. Schnuderl Hein-

rich ajánlatára, a „Landplagenbild” 

alatt került sor a kegyeleti aktusra. 

Másként dobogott a tizenhat részvevő 

szíve, amikor Ugri Mihály emlékezte-

tő beszédében felidézte ’56 jelentősé-

gét: „A Kelettől letiport,- önfiától el-

árult és a Nyugattól cserbenhagyott 

Szabadságharc gyümölcse csak évtize-

dek múltán érett meg. Meghozta nem 

csak hazánknak, hanem az egykori 

szovjet „béketábor“ hatalmi zónájában 

sínylődő népeknek, sőt személy sze-

rint nekünk is a SZABADSÁGOT 

amelyben mi ma élhetünk.” Megemlí-

tette, hogy az ’56-ot megélők koruknál 

fogva egyre kevesebben tudnak részt 

venni a megemlékezéseken. Köszöne-

tet mondott Mag. Kovács Dénesnek a 

MEÖK elnökének és munkatársainak, 

hogy elvállalták megemlékező hagyo-

mányunk jövőbeli ápolását. Beszéde 

után tettük le „Ungarn 1956” feliratú 

virágcsokrunkat és gyújtottuk meg 

gyertyáinkat, amely lélekben egyesí-

tett minket az otthon és az egész vilá-

gon ’56-ra emlékezőkkel. Majd az ima 

csendjéből Mag. Holló István lelké-

szünk hangja vezette gondolatainkat 

elesett hőseinkre, a sortüzek áldozatai-

ra, a megtorlás éveiben elítélt kivég-

zett szabadságharcosok életáldozatára. 

A közösen elmondott imák után a 

Himnusz hangjával zárult a kegyeleti 

aktus. 

Ezután a MEÖK elnöke közös agapéra 

hívta a megjelenteket, ahol ’56-os tár-

saink emlékeztek a rövid szabadság 

napjaira. Október 27-én vasárnap, a 

lyukas zászlóval díszített oltárnál, 

imádkoztunk hazánkért. Megemlékező 

rendezvényeink november 17-én zá-

rultak PhD. Soós Viktor Attila: A ka-

tolikus Egyház ’56-ban és a Kádár 

diktatúrában című előadásával. 

egy ’56-os 

2020. január 19-én vasárnap 

16 órakor 

ÖKUMENIKUS 

ISTENTISZTELET 

a Graz Kalvarienbergstrasse 155 

szám alatti plébániatemplomban 

 

Igét hirdet: 

Dr. Wagner Szilárd 

evangélikus lelkész 
istentisztelet után szeretetvendégség 

Új főszerkesztőt keres 

a Gráci Magyar Újság! 

Bővebben a 4. oldalon. 

http://www.gracimagyarujsag.at
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Az egyesületek életerejének egyik 

mércéje a régi hagyományok ápolása 

és újak létrehozása. Katolikus közös-

ségünk évtizedes hagyományaihoz 

tartozik a Mindszenty-Vadon gyalogos 

zarándoklat Máriacellbe és ’56 szelle-

mi örökségének ápolása mellett az 

évente megrendezésre kerülő tanulmá-

nyi kirándulás magyar, vagy stájer 

földre. Szinte hagyomány már, hogy 

lelkészünk Mag. Holló István, de-

utschlandsbergi plébános, október 8-

hoz közel eső szombaton meghív min-

ket, hogy plébániája szövetségébe tar-

tozó, egy-egy templomát bemutassa és 

ott üljük meg a Magyarok Nagyasszo-

nya ünnepét. 

Idén tizenketten találkoztunk a de-

utschlandsbergi plébánián. Onnan kö-

vettük István atya autóját a kanyargós, 

egyre magasabbra vezető, erdőkkel 

övezett hegyi úton, célunk felé. A 

nagy távolság miatt nem kis időbe telt, 

amíg feltűnt előttünk a Koralpe kis 

települése Freiland, a román stílus je-

gyeit őrző 800 éves Szent Jakab temp-

lommal. 

Harangzúgás hívott a misére, amelyet 

István atya anyanyelvünkön végzett. 

Ennek ellenére több helybeli hívő is 

jelen volt a szentmisén. Ebben a temp-

lomban első alkalommal hangzott ma-

gyar ének és csendült fel himnuszunk 

dallama. A mise utáni vezetésen meg-

ismertük, hogy jött létre az egykori 

érseki erdő helyén a mai Freiland a 12. 

századi, török és tűzvész pusztította 

templomával. Említésre került Mátyás 

királynak, a salzburgi érsek és lll. Fri-

gyes császár konfliktusából eredő itte-

ni uralma is. 

A templom berendezése, az oltárok 

képei és szobrai híven tükrözik az idő-

sebb Jakab apostol, Szt. Lénárd és a 

Szűzanya tiszteletét. Örömmel fedez-

tük fel Giovanni Pietro de Pomis gráci 

Mariahilf képének másolatát.  

A templomból kilépve a helybeliek 

agapera hívtak minket. Ismerkedés 

közben többször próbálkoztak egy-egy 

magyar szóval. Nagy érdeklődéssel 

hallgattuk egymást. A déli harangszó 

vetett véget a szívélyes együttlétnek. A 

helybelieket otthon, minket De-

utschlandsbergben várt az ebéd. 

Köszönet István atyának a jövőbe mu-

tató új hagyományért. 

egy résztvevő 
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Jövőbe mutató új hagyomány 

MEGHÍVÓ ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELETRE 

2020. január 19. vasárnap 16 órára  

szeretettel hívjuk és várjuk a Magyar Katolikus Közösség, mint „idei házigazda“ nevében  

protestáns testvéreinket és egyházainkhoz közel álló barátainkat 

a gráci Kálváriahegyi templomba (Kalvarienbergstr.155) 

 

ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELETRE ÉS UTÁNA A SZERETETVENDÉGSÉGRE 

A Krisztus-hívők 1968 óta minden év januárjában, az Egység-imahét alkalmából szerte a világon, közös istentiszteletre 
gyűlnek össze Isten dicsőítésére, a megbékélés és az egység ajándékát kérve Krisztus egyházára. Mi grácban élő magyarok 

1991-ben tértünk az egységhez vezető útra. 

Hívunk, jöjj velünk! 

http://www.gracimagyarujsag.at
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Protestáns gyülekezet 
Kedves Magyar Testvéreim! 

Mivel is tudnék szeretteimnek örömet szerezni? Petőfi Sán-

dor „FÜSTBE MENT TERV” című versében egész úton 

hazafelé azon töprengett, miként szólíthatná meg rég nem 

látott anyját. Ilyen vagy ehhez hasonló helyzetbe mindenki 

kerülhet. A megszokott karácsony előtti stressz mellett gon-

dot jelenthet például, hogy kinek mit ajándékozzak. Ilyenkor 

ne feledkezzünk meg a legnagyobb ajándékról, amit maga a 

jó Isten ad nekünk karácsony üzenetében: „Ne féljetek! 

Nagy örömet hirdetek nektek és az egész népnek: ma szüle-

tett az Üdvözítő Dávid városában. Ő a Messiás és az Úr. Ez 

lesz a jele: kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba fek-

tetve.”(Lk 2,10-12) 

A pásztorok, a háromkirályok, az apostolok, az evangélisták, 

majd őseink ezt az örömhírt azért tudták továbbadni, mert ők 

maguk Isten ajándékaként fogadták szívükbe. Végsősoron 

mi is csak azt adhatunk, amit magunk is kaptunk és értéke-

lünk. Újévi kívánságom: legyen karácsony örömhíre életünk 

legszebb ajándéka. 

Prel. Molnár Ottó 

magyar lelkész 

Minden vasárnap 17 órakor magyar nyelvű szentmise. 

Utána közös beszélgetés, ismerkedés a plébánia díszter-

mében. 

Kivétel: 

Vasárnap, 2019 január 19-én 16 órakor 

ökumenikus istentisztelet 

Dr. Wagner Szilárd tiszteletes úrral 

Meghívó 

„Jöjj, népek Megváltója! Így kér a föld lakója, 

Jöjj, lelkünk drága fénye, Szívünk édes reménye!“ 

(Evangélikus énekeskönyv 131,1) 

Szeretettel hívunk és várunk minden Testvérünket 

2019. december 8-án,  

ÁDVENT 2. vasárnapján 

16 órára  

 úrvacsorás istentiszteletünkre a gráci Heilandskirchébe, 

melye követően ádventi zenélést és szeretetvendégséget tar-

tunk.  

(8010 Graz, Kaiser-Josef-Platz 9.) 

Külön hívjuk a gyermekeket is, akik az istentisztelettel pár-

huzamosan gyermekfoglalkozásban vehetnek részt Tóth 

Zsuzsanna Napsugár vezetésével. 

Istentől áldott ünnepi időszakot kívánunk! 

Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet 

www.evangelikus-at.com 

Következő istentiszteleteink mindig 16 órai kezdettel 

a gráci Heilandskirchében: 

Dec. 8. Jan. 16. Febr. 9. 

Köszönettel és üdvözlettel: Zita 

Katolikus közösség 

Népek vasárnapja 
A katolikus egyház Ausztria egyház-

megyéiben is szeptember utolsó vasár-

napján ünnepli a népek vasárnapját. A 

Graz-Seckaui Egyházmegye is már 

évtizedek óta erre a találkozóra hívja 

az itt élő más anyanyelvű közössége-

ket közöttük minket, magyarokat is. A 

szentmisén hallhatóvá és láthatóvá 

válik egyházunk nyelvi-néprajzi-

nemzeti hagyományokból táplálkozó 

sokszínűsége, egyetemessége. A cso-

portok anyanyelven mondott imáin, 

hazájukból magukkal hozott, hűen 

őrzött énekein keresztül Pünkösd él-

ménye hatja át az ünneplőket. A mise 

utáni szeretetvendégség a nemzeti 

ínyencségeken keresztül a barátság 

szivárványhídjával köti össze az egy-

másnak addig idegen, ismeretlen em-

bereket. 

Foto: Gy.Erdei 

http://www.gracimagyarujsag.at
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2019. December 

 Rövidítések:  MEÖK: Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja, MKK: Magyar Katolikus Közösség,  

GYT: Gyermektáncház, GME: Gráci Magyar Egyesület, AMEGY: Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet 4  www.gracimagyarujsag.at 

Minden kedves Olvasónknak áldott karácsonyt 

és boldog új évet kívánunk 

További rendezvényeink decemberben 

  Rendezvény Információ Hely Idő Dátumok 

D
e

ce
m

b
e

r 

QuizNight 
(privát) 

Takács Pálma 
Facebook: Gráci QuizNight 

Coffeeshop Barista's 
Tummelplatz 7 

19:45 
2 9 16     

hétfőnként 

Táncház 
(GME) 

Mag. Kovács Dénes 0650 831 2624 
Hauslabgasse 7, 

földszint  
19:30 

  10      

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 

1. 
vasárnap 

17:00 
Kálvária templom 

Kalvarienbergstr. 155. 
Szentmise ünnepélyes gyertyagyújtással és az egyéni adventi koszorúk megáldá-
sával, utána agape a plébánián. 

MKK 

7. 
szombat 

15:00 
Kálvária plébánia 

Kalvarienbergstr. 155. 
JÖN A MIKULÁS: Gondoltuk, hogy újból elhívnánk… és igent mondott! 
Info: Tüchler Tünde Tel: 0699 19078 481481 

GME 
MEÖK 

8. 
vasárnap 

11:00 
- 

17:00 

Kálvária plébánia 
Kalvarienbergstr. 155. 

LELKINAP: vezeti Dr. Márffy Gyula ny. Veszprémi Érsek. Elmélkedés, beszélgetés, 
közös ebéd, utána a lelkinap folytatása, gyónási lehetőség.  
17 órakor ÉRSEKI SZENTMISE, utána agape 
Info és jelentkezés: Gjecajné Solymos Erzsébet: 0681 1067 9351 

MKK 

8. 
vasárnap 

16:00 
Heilandskirche 

Kaiser Josef-Platz 9. 
PROTESTÁNS ISTENTISZTELET úrvacsoraosztással, utána agapé 
Info: Dr. Wagner Szilárd 0650 5877 712 email: maegy.austria@gmail.com 

AMEGy 

14. 
szombat 

18:00 
ECLM nagyterem 

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

MEÖK 

29. 
vasárnap 

17:00 
Kálvária plébánia 

Kalvarienbergstr. 155. 

Szent Család ünnepe, szentmise után évvégi hálaadást tartunk, agape a pébánián. 
Info: Prelat. Molnár Ottó: 0316 682 124 21 

MKK 

Új főszerkesztőt keres a Gráci Magyar Újság 
Búcsúzunk Almási Dávidtól, a GMÚ főszerkesztőjétől, a filmklub egyik szervezőjétől 

A GMÚ és MEÖK nevében ezúton szeretnénk Almási Dávidnak köszönetet mondani a gráci magyar közöségért kifejtett 

áldozatos munkájáért. Dávid az újság főszerkesztőjeként, technikai operatőreként és a filmkulb szervezőjeként sokat tett 

közösségünkért. A programok és az újság elismert minőségén keresztül felismerhetjük, hogy sok időt, energiát fektet be, és 

mindezt fizetés nélkül teszi hivatalos munkája mellett. Mivel Dávid sajnos 2020-ban elhagyja Grácot említett tevékenységét 

is fel kell adnia, ezért az újság számára új főszerkesztőt kell keresnünk. 

Feladatköre: 

 Az újság tartalmának szerkesztése és válogatása, valamint együttműködés a szerkesztőkkel. Kontakttartás a cikkírók-

kal és a rendezvényszervezőkkel, valamint egyéb szervezetekkel. 

 Az újsághoz tartozó adatbázis karbantartása (pl. Új olvasók regisztrálása) az új címlista rendszeres generálása min-

den második hónapban a lap megjelenése előtt. 

 Érdeklődni telefonon Kovács Dénesnél: 0650 8312 2624 lehet 

 Mint minden munkatársunk, a főszerkesztő is, fizetés nélkül a közösség javára dolgozik. 

Kedves Dávid az egész gráci magyar közösség nevében megköszönjük eddigi munkádat, hálánk és áldásunk kövesse továb-

bi életutadat! Erőt és egészséget kívánunk! 

Kovács Dénes, MEÖK elnök 

http://www.gracimagyarujsag.at
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További rendezvényeink januárban 
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2020. Janua r 

  Rendezvény Információ Hely Idő Dátumok 

Jan
u

ár 

QuizNight 
(privát) 

Takács Pálma 
Facebook: Gráci QuizNight 

Coffeeshop Barista's 
Tummelplatz 7 

19:45 
  6 13 20 27 

hétfőnként 

Táncház 
(GME) 

Mag. Kovács Dénes 0650 831 2624 
Hauslabgasse 7, 

földszint  
19:30 

  7   21   

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 
5 12   26   

vasárnaponként 

2020. január 11-én kerül sor 132-dik alkalommal  

egyesületünk hagyományos báljára. 

A rendezvény a Brauhaus Puntigam nagy termében lesz tartva. 

19:00 órai kezdettel, magyar táncházzal várunk  

minden kedves táncra vágyó vendéget. 

20:00 órakor a Himnusz közös eléneklésével  

nyitjuk hivatalosan rendezvényünket. 

A zenét a Szombathelyi Spektrum együttes biztosítja,  

az est folyamán egyesületünk néptánccsoportja  

a linzi tánccsoporttal közösen is fellép. 

További információt a www.grazimagyaregyesuelet.at weboldalon találnak. 

Asztalfoglalást a következő emailen lehet tenni 

reservierung-ball@gmx.at. 

Erdei Beáta 

5. 
vasárnap 

17:00 
Kálvária plébánia 

Kalvarienbergstr. 155. 
Első szentmisénk 2020-ban, karácsonyi és újévi énekekkel. Mise után agape, az 
újév köszöntése. Info: Prelat. Molnár Ottó: 0316 682 124 21 

MKK 

11. 
szombat 

19:00 
Brauhaus Puntigam 

Triester Str. 361 
132.  GRÁCI MAGYAR BÁL a Gráci Magyar Egyesület rendezésében 
info: www.grazimagyaregyesulet.at 

GME 

19. 
vasárnap 

16:00 
Kálvária plébánia 

Kalvarienbergstr. 155. 
ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET Dr. Wagner Szilárd tiszteletes úrral, utána szeretet-
vendégség a plébánián. Info: Prelat. Molnár Ottó: 0316 682 124 21 

MKK 
AMEGy 

18. 
szombat 

18:00 
ECLM nagyterem 

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

MEÖK 

Grazi Magyar Bál 2020 

http://www.gracimagyarujsag.at
http://www.grazimagyaregyesuelet.at
mailto:reservierung-ball@gmx.at
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A stájer diákokkal újra magyar földön 
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Minden év augusztusában utazunk. 

Hihetetlen, de már 13 éve...! Ezennel 

Kőszegre terveztem az idei 6 napos 

nyelvtábort. Tudatosan megválasztva 

az időpontot, hiszen augusztus 20-án 

számíthatunk sok-sok rendezvényre. 

Mi külön ajándéknak fogjuk fel a szí-

nes programokat. Márcsak "nem hagy-

juk ki" a Fő téren adott térzenét, ahol 

én néha eltűnődtem, Istenem, mi is 

ennek a dalnak a címe? 

Tanulóim érdeklődve követték az 

„István, a király” című musicalt, me-

lyet a várudvarban rendeztek meg. 

Nagyon tetszett mindenkinek. Azon is 

csodálkoztak, hogy mindez ingyen 

volt. Másnap aztán elmélyedtünk a vár 

történelmében. A Jurisics nevet az 

1532-ben Bécs felé nyomuló oszmán 

hadak elleni védekezést vezető várka-

pitányról kapta. Jurisics Miklós ma-

roknyi védőserege 19 ostromot vert 

vissza, az ő győzelmeikre emlékeztet-

nek a Kőszegen minden nap 11 órakor 

megszólaló harangok. 

Délelőtt tanítás folyt. Hál ´Istennek 

megkaptuk a könyvtártermet, díjmen-

tesen! A délutáni órákban közösen 

barangoltunk, figyelembe véve az 

egyéni kívánságokat is. Az egyik ilyen 

barangolásunk nagyon félresikerült! 

Célunk egy szomszédos falu volt, ahol 

- úgy mondták - érdekes FALUNAPot 

ünnepelnek. No, elbuszoztunk. Igen 

ám, de nyoma sem volt semmiféle ün-

nepnek, sehol senki!  Jaj, elnéztem a 

dátumot! Előtte való nap volt ott nagy 

buli. Mit tehettünk mást, vártunk a 

kocsmában, hogy jöjjön a busz s me-

hessünk haza. A SORS ezek szerint 

úgy akarta, hogy emberkéim megis-

merjék, milyen is az a magyar kocsma. 

Nem vették zokon a hibámat. Én pedig 

egy ismert mondással zártam le ré-

szemről az „ügyet”:  "Több is veszett 

Mohácsnál!". Ez pedig alkalmat adott 

Alajosnak, hogy csilloghasson törté-

nelmi tudásával; elmagyarázhatta, 

honnan is jön ez a mondás. 

Nem hagyhatom említés nélkül az ut-

cabált sem. Jött néhány táncoslábú, 

táncra kerekedtünk s élveztük az eny-

he nyárestét. Szép volt a hét, hálásan 

utaztunk vissza Grazba. 

Tünde 

2019. október 18-án ünnepi rendez-

vény keretén belül Magyarország bé-

csi nagykövetségén Dr. Nagy Andor 

nagykövet kezdeményezésére dicsérő 

oklevelek átadására került sor. A díja-

zottak között van két, jelenleg is Grác-

ban élő és egy hajdan ott tanuló sze-

mély. 

Sas János építészmérnök és Horváth 

Csaba gépészmérnök mellett Dr. So-

mogyi László (Boxos) történész, - aki 

Grácban szerezte meg diplomáját - 

vehette át a dicsérő oklevelet és a hoz-

zá tartozó ajándékot. 

 

Mind a hárman a magyarság érdeké-

ben tett munkájukért, a fiatalok támo-

gatásáért és áldozathozatalukért kap-

ták a magas elismerést. 

Sas János, akit leginkább Papi bácsi-

ként ismerünk, az átadáskor kórházban 

volt, így nem tudott az ünnepségen 

részt venni. 

A díjazottaknak szívből gratulálunk, 

és további tevékenységükhöz jó 

egészséget kívánunk! 

Csété 

Elismerő oklevelek 

http://www.gracimagyarujsag.at
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Mikulásünnepség 

2019. október 19-én élőzenés táncház 

került megrendezésre. A Húzdrá ze-

nekar és a Kenderice néptánccsoport 

táncosai tanévnyitó táncházat tartottak 

a Salvator plébánia nagytermében. A 

rendezvényen fából készült, közép-

kort idéző hangszerek szólaltatták 

meg a melódiákat.  

Az egykori dallamok varázslatos lég-

kört teremtettek. A gyerekek ismét 

kipróbálhatták a pásztorkürtöket is... 

A néphagyományokat felelevenítő 

táncok különleges nevűek: Virágtánc, 

Öves, Kezes, Ördög útja, A tűz láng-

ja.  

Ezeket a táncokat eljárni azok tudják, 

akik magukkal hozzák a vitalitásukat. 

A lépéskombinációk felérnek egy 

agytréninggel. Mégis a gyerekek és az 

idősebb korosztály is kedvét leli a 

körtáncokban.  

A gyakorlott zenészek és táncosok 

megadták a nagyszerű hangulatot a 

táncok elsajátításához, vendégeink 

pedig a közös táncolás nagy-nagy 

örömét a nagyszerű együtt eltöltött 

időhöz. Köszönjük a MEÖK támoga-

tását. 

Tóth Zsuzsanna Napsugár, MA 

A karácsony közeledtével szeretettel 

hívjuk és várjuk a kisiskolás korú 

gyermekeket, hogy családias és vidám 

hangulatban együtt hangolódjunk  

az ünnepre! 

Amivel várunk Benneteket:  

 hagyományos karácsonyi kézműves 
foglalkozás, 

 mézeskalács díszítés, 

 közös karácsonyi meseírás, 

 közös éneklés és még sok más. 

 

Időpont:  

2019. December 14. (Szombat) 9:00 

Helyszín:  

Robert-Stolz-Gasse 3, 8010 Graz,  

a plébánia közösségi nagytermében. 

Bejelentkezés szükséges: hogy meg-

felelően felkészülhessünk az alkalom-

ra, kérjük a részvételi szándékok elő-

zetes jelzését az alábbi email címen:  

dorina.karoly16@gmail.com 

Köszönettel és üdvözlettel: 

Károly Dorina  

és Tóth Zsuzsanna Napsugár 

Karácsonyvárás 
Idén is megrendezésre kerül a Mikulásünnepség. December 7-én 15 órától szere-

tettel várunk minden kedves ünnepvárót a kalvarienbergi plébánia nagytermé-

ben, ahol 16 órától csomagokat oszt a „pirosruhás” Mikulás. Utána zenével, 

tánccal, büfével, barkácsolással fogadunk minden kedves családot. 

A mikuláscsomag ára: 5€, amit a következő számlaszámra tudtok csatolmányban 

a gyermek nevével ellátva átutalni, november 30-ig! 

AT08 2081 5000 4008 8734 

St.Sparkasse. 

Kérek ismét mindenkit, hogy névvel jelezze az utalást, mert ezt írjuk a csoma-

gokra. 

Mindenki, aki csatlakozni szeretne, írja meg a nevét privát üzenetben is 

(Facebook), vagy telefonon beszéljük meg, hány gyermekre készüljünk! 

Érdeklődni lehet: Tüchler Tündénél: 0043 69919078481 

http://www.gracimagyarujsag.at
mailto:dorina.karoly16@gmail.com


Gráci Magyar Újság 
2019. december - 2020. január 

8 KÖVETKEZŐ SZÁMUNK 2020 FEBRUÁR ELEJÉN JELENIK MEG! www.gracimagyarujsag.at 

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 20. Jahrgang 6. Ausgabe / Gráci Magyar Újság 20. évfolyam 6. 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: Klára Osváth és Mihály Ugri 

Redaktion / Szerkesztőségi cím: 8045 Graz, Ziegelstraße 11/c/10 Redaktionsschluß / Lapzárta: 2020.1.19. 

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 Verwendungszweck: „Spende” 

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

GEFÖRDERT AUS MITTELN DER VOLKSGRUPPENFÖRDERUNG  

DES BUNDESKANZLERAMTES 

Lapzárta: 2020. 1. 19. 

Képek a közösségI életből 2019 

http://www.gracimagyarujsag.at

