
Így, advent táján megindul a 
készülődés. Készülünk a 
szeretet ünnepére, a kará-
csonyra, díszbe öltöztetjük a 
szívünket. 

De az év vége a számvetés 
időszaka is. Összegezzük 
az év jó és rossz történéseit. 
Mindig a jobbra törekszünk. 

Így van ez szerkesztősé-
günkben is. Idén is egy na-
gyon lelkes csapat dolgozott 
azon, hogy kéthavonta tar-
talmas és szép olvasnivalót 
nyújthasson át Önöknek. 

Az idősebbektől sokat tanul-
hatunk. Nekünk ajándékoz-
zák tapasztalataikat, kap-
csolataikat, jó tanácsokkal 
látnak el. De vannak köz-
tünk fiatalok is, akik nem 
csak új ötletekkel frissítik az 
újság szellemét, hanem aktí-
van dolgoznak a gráci ma-
gyar közösség programjai-
nak szervezésén.  

Mindannyiunk munkája aján-
dék az olvasóknak és a 
programokat látogató gráci-
aknak. Hiszen önként tesz-
szük ezt, szeretettel, nyel-
vünk ápolása és a közösség 
tartós fenntartása, sőt, lét-
számának gyarapítása érde-
kében.  

Az újság közelgő tízéves 
„születésnapja” alkalmából a 

ADVENTI GONDOLATOK 

2008. december — 2009. január 9. évfolyam 6. szám 

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK 2009. FEBRUÁR ELEJÉN JELENIK MEG!  

Változások a gráci Magyar 
Katolikus Közösség 
miserendjében. 

Bővebben a 10. oldalon 

Nagy sikerrel indult október-
ben a gráci Magyar Ovi. 

Bővebben a 9. oldalon 

Szebbnél szebb helyekre 
hívja túrázni a gráciakat  
Horváth Csaba. 

Bővebben az 5. oldalon 

csomagoláson is változtat-
tunk egy keveset.  

Fogadják örömmel ezt az új 
díszbe öltöztetett Gráci Ma-
gyar Újságot szerkesztősé-
günk karácsonyi ajándéka-
ként! Támogassák aktív köz-
reműködésükkel 2009-ben 

is legnagyobb összetartó 
erőnket: a gráci magyarok 
közösségét. 

Kellemes karácsonyi ün-
nepeket és boldog új esz-
tendőt kívánok a GMÚ 
szerkeszt ősége nevében! 

Petritz Judit 

Arcképcsarnokunkban Ráth-
Végh Tímeával beszélgetett 
Szabó Melinda. 

Bővebben a 2. oldalon 

A TARTALOMBÓL 
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Sokszor nehéz ám ki-
választani, kit is mu-
tassunk be az újság 
hasábjain. Túlkínálat 
van ugyanis. A törté-
netek, –ki, hogyan, mi-
ért került ide–, nagyon 
változatosak. Egyszer 
ezen lepődünk meg, 
másszor azon. Ráth-
Végh Tímea esetében 
én például tényleg na-
gyon meglep ődtem. 
Ez a lány nem Ma-
gyarországról jött? 
Na, tessék. A beszél-
getések alapján nem 
feltételeztem ezt, csal-
hatatlannak gondol-
tam magam ebben a 
tekintetben. Ugyan az 
némileg vigasztal, 
hogy egy jósn ő sem 
jövendölte volna meg 
neki, hogy „jogász lé-
tére“ a Magyar Ovi fe-
lelőse, egyik szervez ő
-je lesz. Nyitott, hatá-
rozott, jól mozog eb-
ben az új szerepben 
is.  

ki. Szeretem a várost, bár 
ilyen speciális képzéssel va-
lószínűleg nehéz lesz meg-
felelő munkát találnom. De 
jelenleg nem is ez van ná-
lunk napirenden, mivel má-
sodik kislányomat márciusra 
várom. 

- Hogyan kerültél kapcso-
latba az itteni magyarok-
kal? 

- Németországban még nem 
kerestem tudatosan a ma-
gyar kapcsolatokat, hiszen 
elég volt a baráti, családi 
kör. Baráti kapcsolatokat itt 
is hamar kialakítottunk, 
hiszen férjem Stájerország-
ból származik, voltak isme-
rősei, gyorsan ment a dolog, 
de nem ismertem magyaro-
kat. Léni kislányom miatt 
kezdtem el ezt tudatosan is 
alakítani, keresni a progra-
mokat. Szeretnék neki lehe-
tőséget biztosítani ahhoz, 
hogy jól megtanuljon ma-
gyarul. Az internet segítsé-
gével jutottam el a Baba-
klubba, ekkor Léni három 
hónapos volt. Még kevés 
család járt rendszeresen, jó 
kapcsolatot sikerült kialakí-
tanunk egymással. 

- A családi délután prog-
ram még nem létezett ek-
kor. 

- Nem, nem is létezhetett, 
hiszen férjem a program ki-
ötlője. Azért javasolta, hogy 
az egész család eljárhasson 
a rendezvényre. Itt kezdtek 
„megfőzni” a Gráci Magyar 
Újságnak is. 

- Rovatod, a stájer-magyar 
kapcsolatok azért szakmá-
ba vág. Újabban viszont 
mondókákat tanítasz, raj-

zolsz, barkácsolsz a gye-
rekekkel a Magyar Oviban. 
Hogyan is kapcsolódtál be 
ebbe a programba? 

- Nagyon jó ötletnek tartot-
tam, szerettem volna, ha 
mindenképpen realizálódik a 
terv, ezért vállaltam el. Sike-
resen is indult, jelenleg hu-
szonkét család jelentkezett 
be. Sajnos –bár igény lenne 
rá–, idén már nem tudunk 
újabb jelentkezőket fogadni. 
A terem nagysága határokat 
szab. Jönnek a kisebb és a 
nagyobb testvérek is, na-
gyon családias a hangulat. 
December 17-ig lehet a ja-
nuár/február/márciusi cso-
portba beiratkozni.  

- Akkor most az új család-
tag „érkezése” miatt kivo-
nod magad a közösségi 
életből egy ideig? 

- Remélem, nem maradok ki 
sokáig. Januártól átadom a 
helyemet Fritz Eszternek, de 
ha már módom lesz rá, újra 
bekapcsolódom a szerve-
zésbe. Egy dolgot minden-
képpen szeretnék realizálni, 
ez a Kolompos együttes 
koncertje lenne, 2009-re ter-
vezem. Nagyon dallamos, 
magyaros, igényes szövegű 
dalokat énekelnek, árad be-
lőlük a gyerekszeretet. Léni-
nek is, de nekem is nagyon 
tetszik. Már fel is vettem ve-
lük a kapcsolatot, szívesen 
jönnének ide hozzánk, kül-
földre is. Szeretném, ha má-
sok is megismernék őket, 
érdemesek rá. 

Szabó Melinda 

- Nagy utat tettek meg a 
konyha falán függ ő ma-
gyar tányérok. 

- Igen, így van. Még nagy-
anyai hagyaték Erdélyből és 
Budapestről. Tizenegy éves 
voltam ugyanis, amikor Ma-
gyarországról Németország-
ba kerültem édesanyámmal 
és testvéremmel. A jogi dip-
lomát Konstanzban szerez-
tem, a német-svájci határon, 
utána Drezdában vettem 
részt egy posztgraduális 
képzésen, európai jogra 
specializálódtam. Ott ismer-
tem meg egy osztrák fiút, aki 
azóta már a férjem. Több le-
hetőség is felmerült, hogy 
melyik országban éljünk. Azt 
beszéltük meg, aki hama-
rabb talál állást, azt követi a 
másik... így kerültem öt év-
vel ezelőtt Bécsbe, mivel ott 
találtam munkát. A régi tár-
gyak egy része helyhiány 
miatt még ládában van, de 
ide is követtek, nem szeret-
nék tőlük megválni. Időköz-
ben egy véletlen folytán Ste-
fan Grácban kapott egy na-
gyon kedvező munkaaján-
latot, így az esküvőnk után 
mégis itt Grácban kötöttünk 

www.gmuonline.net 



Dr. Horváth István nagykö-
vet október 6-án a bécsi ma-
gyar nagykövetségen, ünne-
pi vacsorán mondott köszö-
netet Franz Voves tartomá-
nyi főnöknek és Manfred 
Wegscheider környezetvé-
delmi főtanácsosnak (Um-
weltlandesrat) Stájerország 

Rába szennyeződése ellen 
tett lépéseiért. A tartomány 
600.000 eurós támo-atása 
lehetővé teszi a fürstenfeldi 
geotermikus és távfűtő erő-
mű oly irányú adaptálását, 
mely megszünteti a Rábába 
történő sótartalmú szenny-
víz további kibocsátását. Vo-

ves elmondta, hogy Stájer-
ország felelősnek érzi magát 
a bőripar munkahelyeinek 
biztosításáért is, és ezért kü-
lön köszönetet mondott a 
magyar szomszédok eddig 
bizonyított türelméért. Be-
szédeik során Horváth és 
Voves hangsúlyozták a két 
ország közötti szoros kötelé-
ket. Horváth dicsérő szavai 
szerint Vovesnek köszönhe-
tően a stájer Rába-program 
különösen hozzájárult a ba-
ráti kapcsolat elmélyítésé-
hez. Voves köszönetet mon-
dott és biztosította, hogy 
Stájerország továbbra is le-
hetőségei szerint támogatni 
fogja magyar barátait.  

A magyar nagykövet és 
stábja örömmel fogadták el 
Voves tartományi főnök Stá-
jerországba szóló meghívá-
sát. 

Ráth-Végh Tímea 

STÁJER-MAGYAR KAPCSOLATOK 

KÖNYVAJÁNLÓ 

„Az utolsó ablakzsiráf a het-
venes és nyolcvanas évek 
világát mutatja be játékos 
formában. Zilahy az ismert 
gyermeklexikon formai vilá-
gát követve: a gyerek sze-
mével néz a diktatúrára. A 
kelet-európai rendszerváltó 
tüntetéseket végigjárva, az 
időben visszafelé haladva 
próbálja felidézni a puha dik-
tatúrát, amely egybeesett a 
gyerekkorával, és szerte-
foszlott az érettségin.”  

„Egy lexikon, amelyben ben-
ne van, ami kimaradt.“ 

www.zilahy.net 
Ronacher-Nyitrai Gabi 

ZILAHY PÉTER: AZ 
UTOLSÓ 
ABLAKZSIRÁF 
Ab Ovo Kiadó 1998 

A könyvet mindeddig 18 
nyelvre fordították le, a né-
met média legnevesebbjei 
(Frankfurter Allgemeine Zei-
tungtól kezdve a Berliner 
Zeitungig) méltatták, Ukraj-
nában pedig a „narancssár-
ga forradalom“ idején a poli-
tikai engedetlenség kézi-
könyveként tartották szá-
mon.  
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AKTUÁLIS 

A magyar nagykövetségen járt Franz Voves tartományi főnök 

DSIDA JENŐ: 

ITT VAN A SZÉP 
KARÁCSONY 
Itt van a szép, víg karácsony,  
Élünk dión, friss kalácson:  
mennyi fínom csemege! 
Kicsi szíved remeg-e? 
 
Karácsonyfa minden ága  
csillog-villog: csupa drága,  
szép mennyei üzenet:  
Kis Jézuska született. 
 
Jó gyermekek mind örülnek,  
kályha mellett körben ülnek,  
aranymese, áhitat  
minden szívet átitat. 
 
Pásztorjátszók be-bejönnek  
és kántálva ráköszönnek  
a családra. Fura nép,  
de énekük csudaszép. 
 
Tiszta öröm tüze átég  
a szemeken, a harangjáték  
szól, éjféli üzenet:  
Kis Jézuska született! 
 

1929 

www.gmuonline.net 

Mag. Franz Voves és dr. Horváth István 

MEGHÍVÓ 
ADVENTI LELKI-
GYAKORLATRA , 

melyet 

a Leechgasse 34. alatt 
tartunk 

a Segítőnővéreknél 
(Helferinnen), 

2008. december  
12-én és 13-án 

Időpont: 

12-én pénteken  
18-20 óráig, 

13-án szombaton  
9-12 óráig 

Vezeti: 

Ft. Kolbert Mátyás  
németkéri 

esperesplébános 

Mindenkit szeretettel 
hív: az MKK PT  
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A gráci dóm hősi emlékmű-
vénél október 20. körül évti-
zedek óta 1956-ra emlékez-
tet a MEÖK és az MKK ma-
gyar nemzetiszalagos ko-
szorúja. Az 52. évforduló 
előestéjén Ugri Mihály kö-
szöntötte a mintegy húsz 
megjelentet. Rövid beszédé-
ben Tamási Lajos sorait 
idézte: „úgy született a sza-
badság, hogy pesti utcán 
hullt a vér”, amely szabad-
ságunk ára. Albert Camus 

ma is időtálló szavaival fi-
gyelmeztetett: „Ne engedjük, 
hogy az 56-ban kiömlött vér-
folyam megalvadjon emléke-
zetünkben!” Együtt gondolt a 
jelenlévőkkel Budapest ifjú 
hőseire, a „Pesti Srácra” a 
Gérec Atillákra, a névtelen 
hősökre, a sortüzek áldoza-
taira és mindazokra, akik 
életüket vesztették a sza-
badságharc alatt. Rövid 
csend után így folytatta: Ne 
feledkezzünk meg a megtor-

lások áldozatairól. Gondol-
junk a népbíróságok által ki-
végeztetett szabadsághar-
cosokra, a Tóth Ilonákra és 
Mansfeld Péterekre, a tőrbe 
csalt kormány tagjaira, Nagy 
Imrére, Maléter Pálra és a 
jogtiprás fegyverével kioltott 
minden életre. 

A Miatyánk és a Himnusz 
hangját a dóm harangzúgá-
sa vette szárnyra. 

Ugri Mihály 

ÍGY EMLÉKEZTÜNK MEG GRÁCBAN 1956-RÓL ÉS 1958-RÓL 

November 8-án a Bécsben 
töltött két fárasztó nap után 
és a szokatlan esős őszi 
autózástól láthatóan meg-
gyötörve érkezett meg férjé-
vel Jánosi Katalin, Nagy Im-
re unokája, hogy az 50. év-
forduló alkalmából hallhas-
suk vallomását nagyapjáról. 
Körülményeinket nem ismer-
ve csalódásának adott kife-
jezést. Letörtségéből csak a 
megemlékezést kezdő csel-
lószóló hangja és kérésére a 

párbeszéd formában lefolyt 
program élénksége váltotta 
meg. Az egymás után feltett 
kérdések, valamint férje be-
kapcsolódása hatására 
megnyílt szíve, és szavai 
alapján új vonásokkal gaz-
dagodott a kivégzett minisz-
terelnökről alkotott kép. A 
beszélgetés folyamán vilá-
gossá vált, hogy az előadók 
és hallgatók véleménye nem 
fedi egymást az értékválság-
ban sínylődő magyar élet 

megítélésében. A gyors 
csellószóló reményeket tol-
mácsoló hangja mégis meg-
elégedettséget váltott ki úgy 
a hallgatókban, mint a Jáno-
si házaspárban. Ezt érezte a 
krónikás az estet követő kö-
zös vacsora hangulatában 
is. 

A rendezők ezúttal monda-
nak köszönetet kiadásokra 
befolyt adományokért. 

Ugri Mihály 

VENDÉGÜNK VOLT JÁNOSI KATALIN 

MAGYAR 
TÁNCHÁZ 
GRÁCBAN 
A legutóbbi táncházra 
2008. november 7-én 
Kikiék helyett Szabó 
Csaba jött el Tapolcá-
ról, aki szintén felejthe-
tetlen táncházat tartott. 
Mezőségi táncot tanul-
tunk és gyakoroltunk.  

Szabó Csaba táncol 

Csodás ez a tánc, a 
kedvencem. Amikor 
már jól elszédültünk, 
akkor leültünk egy kicsit 
énekelni. Megtanultunk 
egy vidám kis nótát és 
jókat csujogattunk, 
eközben nagyon jól 
szórakoztunk.  

Csabi néprajzzal is fog-
lalkozik, így sok érde-
kes dolgot mesélt a ré-
gi, illetve még ma is élő 
erdélyi és Szekszárd 
környéki szokásokról. 
Feltöltődve fejeztük be 
az estét. 

Komon Erika 

November 16-án a mise 
után kávé helyett szellemi 
táplálékot kaptak a résztve-
vők. Varga Gabriella újság-
író a csíkszeredai Státus ki-
adónál megjelent „Itthon és 
otthon Vencser László 60 
éve” című könyve ismerteté-
sén a szentmisét bemutató 
jubilánssal beszélgetve fed-
te fel az itthon és otthon két 
pólusa között tudatosan 
megélt emberi és papi élet 
csúcsait. Ebből megtanul-
hatjuk, hogyan tudjuk itthon, 
az idegenben szolgálni az 
elhagyott otthont.  

A két vendég dia-
lógus át  m eg-
szakította egy-egy, 
az otthont idéző 
ének, vers, bűvö-
letbe ejtő furulya-
szó, az itthoniak 
ajkán felcsendülő 
ének és a scola ál-
tal énekelt Erdélyi 
Himnusz.  

A programért kö-
szönet a Fülep há-
zaspárnak. 

Ugri Mihály 

GRÁCBAN JÁRT VARGA GABRIELLA 
MEGHÍVÓ 

A Magyar Katolikus Közösség  
Pasztorális Tanácsa 

és az 

Ausztriai Magyar Evangélikus 
Gyülekezet lelkésze 

szeretettel hívja az egység-imahét 
keretében tartandó 

ÖKUMENIKUS 
ISTENTISZTELETRE  

és azt követően szeretetvendégségre 

2009. január 18-án 17.00 órakor a 

Welsche-templomba 
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A napok nagyon lerövidül-
tek, az idő nyirkos, ködös, 
úgyhogy most várjuk a ha-
vat. Tervezünk egy sídél-
utánt a kivilágított Heb-
almra , sífutást egy Grác 

TERVEZETT KIRÁNDULÁSOK 

Az utolsó számunkban meg-
hirdetett két kirándulásunk 
közül az első a Rába-völgy-
be vezetett. Gyönyörű na-
pos időben, a frissen kiszí-
nezett kora őszi, tarka, kelet
-stájerországi lankás dom-
bok között érkeztünk két ko-
csival célunk közelébe. 
Eddigi túráinktól eltérően 
most „hegyezés” helyett 
„völgyeztünk”. A négyéves 
Boldizsár jelenlétével felállí-
tottuk az ifjúsági rekordot, és 
ennek következtében a rö-
vidségi rekordot is. Talán 
csak száz métert mentünk a 
romantikus patak mellett a 
Gutenberg-kastély alatt. 

Második túránk sem volt 
igazi „hegyezés”, ugyanis a 
sűrű ködben nem találtuk 
meg a Rote Wand napsütöt-
te csúcsát. De megtaláltuk a 
Tyrnauer Hütte turistaházat, 
ami kárpótolt érte. Jó be-
szélgetés és uzsonázás 
után indultunk vissza. Már 
sötét volt, mikor a kocsihoz 
érkeztünk. Úgy beszéltük 
meg, hogy megérné tavasz-
szal mindkét túránkat meg-
ismételni. 

Robert, Johanna, Sándor, Csaba és Erika  
a Tyrnauer Hütte turistaházban 

környéki sífutópályán  és 
korcsolyázást .  

Felszerelést szükség ese-
tén a helyszínen is kölcsö-
nözni lehet. Azonkívül meg-
ismételhetnénk az egyszer 
már jól sikerült telihold-
ródlizást a Schöcklr ől.  

Tekintve, hogy a hó és a jég 
kiszámíthatatlan, időpontot 
előre nem merek ajánlani. 
Kérem az érdeklődők előze-
tes jelentkezését, hogy meg-
felelő alkalom adtán tudjam 
őket értesíteni.  

Telefonszámaink: Horváth 
Csaba 0316/69-30-64 vagy 
Robert  0676/38-72-925. 

 

Szép idő reményében, 

Horváth Csaba és Robert 

FILMKLUB 
Örömmel tájékoztatunk 
mindenkit, hogy novem-
bertől filmklubot indí-
tunk. Helyszíne: Grác, 
Nikolaiplatz 4., az Euro-
päisches Fremdspra-
chenzentrum földszinti 
terme.  

December 13. 
szombat, 19.00 - 
Magyar vándor (2004) 

Rendezte: Herendi 
Gábor. Szereplők: 
Reviczky Gábor, Hau-
mann Péter, Básti Juli 
és még sokan mások.  

2009. január 9. péntek, 
19.00 - A tanú , 104 
perc (angol felirat) 

Bacsó Péter filmje. 
Főszereplők: Kállai Fe-
renc, Monori Lili, Őze 
Lajos, Both Béla.  

Az első alkalmakkal 
magyar filmeket vetí-
tünk, utána pedig meg-
látjuk, hogy mi az ér-
deklődők igénye. Ter-
mészetesen nem csak 
magyarokat várunk, 
mindig jelezni fogjuk, ha 
a film angol vagy német 
feliratos. További infor-
mációért Komon Eriká-
hoz lehet fordulni: Tel: 
0699/190-167-63 vagy 
hétköznap napközben: 
0316/32-35-54-14. 

Szeretettel várunk min-
denkit! 

Komon Erika 
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DÁTUM IDŐ HELY RENDEZVÉNY RENDEZŐ 

01. hétfő 18.00 Gösser KEREKASZTAL-TÁRSALGÁS  inf.: Páll, 0316/46-56-36 MEÖK 

05. péntek 18.30 Radetzkystraße 16. KLUBEST/sakkozás  inf.: Tulacs, 0316/82-41-75 GME 

06. szombat  16.00 Carnerigasse 34. CSALÁDI DÉLUTÁNRA JÖN A MIKULÁS!  
inf.: Ferenczi, 0650/263-83-74 

MEÖK/MKK 

18.00 Carnerigasse 34. MAGYAR TÁNCHÁZ él őzenével  
inf.: Petritz, 0650/24-56-442 • 

MEÖK 

07. vasárnap  10.00 Welsche-templom SZENTMISE, utána agapé inf.: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 

16.00 Heilandskiche ÁDVENTI ISTENTISZTELET ÚRVACSORAOSZTÁSSAL   
inf.: +43/650-587-7712, 0316/304602 

AMEGY 

10. szerda 16.30 Carnerigasse 34. MAGYAR OVI inf.: Ráth-Végh, 0650/53-05-692 MEÖK/MKK 

12. péntek  09-11 Carnerigasse 34. BABAKLUB inf.: Ferenczi, 0650/263-83-74 MEÖK/MKK 

18-20 Leechgasse 34. ADVENTI LELKIGYAKORLAT I. rész, gyónási lehetőség 
inf.: Ugri, 0316/68-35-08 

MKK 

18.30 Radetzkystraße 16. KLUBEST/sakkozás  inf.: Tulacs, 0316/82-41-75 GME 

13. szombat  09-12 Leechgasse 34. ADVENTI LELKIGYAKORLAT II. rész, gyónási lehetőség 
inf.: Ugri, 0316/68-35-08 

MKK 

17.00 Carnerigasse 34. ADVENTI HANGVERSENY inf.: Fülep, 0650/31-00-495 MKK 

19.00 Nikolaiplatz 4. FILMKLUB inf.: Komon, 0699/190-167-63  MEÖK 

14. vasárnap 14.00 Gráci Dóm DIAKÓNUS SZENTELÉS , a magyar szentmise helyett 
Mag. Holló István diakónussá szentelésére hívjuk a híveket 
inf.: Ugri, 0316/68-35-08 

MKK 

17. szerda 16.30 Carnerigasse 34. MAGYAR OVI inf.: Ráth-Végh, 0650/53-05-692 MEÖK/MKK 

09-11 Carnerigasse 34. BABAKLUB inf.: Ferenczi, 0650/263-83-74 MEÖK/MKK 

15.00 Radetzkystraße 16. TEADÉLUTÁN (Karácsonyi ünnepség)   
inf.: Tulacs, 0316/82-41-75 

GME 

21. vasárnap 17.00 Welsche-templom SZENTMISE, utána agapé, inf.: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 

26. péntek 17.00 Welsche-templom ÜNNEPI SZENTMISE, utána agapé,  
inf.: Ugri, 0316/68-35-08 

MKK 

28. vasárnap 17.00 Welsche-templom SZENTMISE, utána agapé, inf.: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 

19. péntek   

2008. DECEMBER 

DÁTUM IDŐ HELY RENDEZVÉNY RENDEZŐ 

04. vasárnap 10.00 Welsche-templom SZENTMISE, utána agapé inf.: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 

05. hétfő 18.00 Gösser KEREKASZTAL-TÁRSALGÁS  inf.: Páll, 0316/46-56-36 MEÖK 

07. szerda 16.30 Carnerigasse 34. MAGYAR OVI inf.: Ráth-Végh, 0650/53-05-692 MEÖK/MKK 

08. csütörtök 15.00 Radetzkystraße 16. TEADÉLUTÁN (bálelőkészület) inf.: Tulacs, 0316/82-41-75 GME 

09. péntek   09-11 Carnerigasse 34. BABAKLUB inf.: Ferenczi, 0650/263-83-74 MEÖK/MKK 

18.30 Radetzkystraße 16. KLUBEST/sakkozás  inf.: Tulacs, 0316/82-41-75 GME 

19.00 Nikolaiplatz 4. FILMKLUB inf.: Komon, 0699/190-167-63  MEÖK 

2009. JANUÁR 
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Röviditések : MEÖK-Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja, MKK -Magyar Katolikus Közösség, GME-Gráci Magyar Egyesület, AMEGY-Ausztriai Magyar Evangéli-

kus Gyülekezet • Gefördert aus Mitteln der Volksgruppenförderung  (Támogatónk még a Szülőföld Alap)  

DÁTUM IDŐ HELY RENDEZVÉNY RENDEZŐ 

14. szerda 16.30 Carnerigasse 34. MAGYAR OVI inf.: Ráth-Végh, 0650/53-05-692 MEÖK/MKK 

15. csütörtök 15.00 Radetzkystraße TEADÉLUTÁN (bálelőkészület) inf.: Tulacs, 0316/82-41-75 GME 

16. péntek  09-11 Carnerigasse 34. BABAKLUB inf.: Ferenczi, 0650/263-83-74 MEÖK/MKK 

18.00  GMÚ LAPZÁRTA inf.: info@gmuonline.net  MEÖK 

18.30 Radetzkystraße KLUBEST/sakkozás  inf.: Tulacs, 0316/82-41-75 GME 

18. vasárnap 17.00 Welsche-templom ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET  inf.: Ugri, 0316/68-35-08 MKK/AMEGY 

21. szerda 16.30 Carnerigasse 34. MAGYAR OVI inf.: Ráth-Végh, 0650/53-05-692 MEÖK/MKK 

22. csütörtök 15.00 Radetzkystraße TEADÉLUTÁN (bálelőkészület) inf.: Tulacs, 0316/82-41-75 GME 

23. péntek  09-11 Carnerigasse 34. BABAKLUB inf.: Ferenczi, 0650/263-83-74 MEÖK/MKK 

18.30 Radetzkystraße KLUBEST/sakkozás  inf.: Tulacs, 0316/82-41-75 GME 

25. vasárnap 17.00 Welsche-templom SZENTMISE, utána agapé inf.: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 

26. hétfő 19.00  A GMÚ szerkeszt őségi ülése inf.: Petritz, 0650/24-56-442  MEÖK 

28. szerda 16.30 Carnerigasse 34. MAGYAR OVI inf.: Ráth-Végh, 0650/53-05-692 MEÖK/MKK 

09-11 Carnerigasse 34. BABAKLUB inf.: Ferenczi, 0650/263-83-74 MEÖK/MKK 

18.30 Radetzkystraße KLUBEST/sakkozás  inf.: Tulacs, 0316/82-41-75 GME 

31. szombat 20.00 FRANZ étterem MAGYAR BÁL  inf.: Tulacs, 0316/82-41-75 GME 

30. péntek  

11. vasárnap 17.00 Welsche-templom SZENTMISE, utána agapé inf.: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 

2009. JANUÁR (FOLYTATÁS) 

DÁTUM IDŐ HELY RENDEZVÉNY RENDEZŐ 

01. vasárnap 10.00 Welsche-templom SZENTMISE, utána agapé inf.: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 

02. hétfő 18.00 Gösser KEREKASZTAL-TÁRSALGÁS  inf.: Páll, 0316/46-56-36 MEÖK 

04. szerda 16.30 Carnerigasse 34. MAGYAR OVI inf.: Ráth-Végh, 0650/53-05-692 MEÖK/MKK 

06. péntek 09-11 Carnerigasse 34. BABAKLUB inf.: Ferenczi, 0650/263-83-74 MEÖK/MKK 

2009. FEBRUÁR (ELŐZETES) 

Újságunk, a GMÚ 2009 januári számával a 10. évfolyamába lép. Kiadja a Magyar Egyetemisták és Öregdiákok 
Klubja (MEÖK). Mint a Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége tagegyesülete az Osztrák Kan-
cellári Hivataltól (Bundeskanzleramt) kapunk támogatást. Az évente előre nem látható drágulásokból keletkező 
esetleges hiányokat a MEÖK pótolja. 

“Takarónk” nagysága az anyagiakon kívül a szerkesztők felbecsülhetetlen, önként vállalt, áldozatos munkájától 
függ. Mindez határt szab az újság tartalmának, terjedelmének és példányszámának. Köszönjük a 2008-ban fel-
ajánlott adományokat és Olvasóink egész éves figyelmét! Kérjük, lehetőségeihez mérten a jövőben is támogassa a 
gráci magyar közösségek kulturális tevékenységét és programjait! Támogatásaikat hálásan fogadjuk! Die Steier-
märkische BLZ 20815 KNr: 95 79 85 BIC: STSPAT2G IBAN: AT232081500000957985 

Ugri Mihály 

CSAK ADDIG NYÚJTÓZKODUNK, AMEDDIG A TAKARÓNK ÉR 
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Varga Ferencné:  

Karácsonyi angyal 

Égi küldött, angyal vagyok, 
a világnak békét hozok. 
Békességet, szeretetet, 
karácsonyi szent ünnepet. 
Azt kívánom, nemcsak este, 
legyen béke a szívekbe‘. 
Mindörökre legyen béke, 
győlöletnek legyen vége! 
Jóság, béke, szeretet, 
töltse be a szíveket! 
Karácsony szép üzenetét 
mindörökre megırizzék! 

Balogh József: Hónaphajsza 

Január: szalutál, 
február: hót szitál, 
március: fényre fuss, 
április túl hamis, 
május: jó cseresznyeárus, 
június: nyár-kapus, 
július: Napra juss, 
augusztus: ısz-gyanús, 
szeptember: szüretel, 
október: 31 nap menetel, 
november: lesz belıle hóember, 
december: a szívünknek meleg kell, 
Karácsony-fény, te hozd el! 

GYEREKSZÁJ 

Ferencziék vacsorájánál hangzott el a következı 
párbeszéd:  
-Apa mit eszel, fagyit? -kérdi Daniel (3 éves).  
-Nem, nem fagyit kaptam. 
-Miért nem kaptál fagyit? 
-Nem tudom. 
-Szerinted?• 

Florian (3 éves) a Stadtparkból hazafelé menet 
közölte kívánságát:  
-Anya, én elmennék a csigaházba.  
Aki nem jönne rá a rejtély megoldására: kisfiam 
a várban lévı dupla csigalépcsıre (Doppelwendel-
treppe) gondolt. • 

Fo
rr

ás
: w

ww
.m

or
a.

hu
, N

ég
y 

év
sz

ak
, G

ry
llu

s 
Vi

lm
os

: K
ar

ác
so

ny
i a

ng
ya

lo
k 
Olvasnapló 

Szó-beszéd Beszédjavító mondókák 

Megjelent a Móra kiadó  gondozásában. 

Nem pereg az r a szádból? Nehezedre 
esik kimondani az s-et? Bukdácsol a nyel-
ved az sz-nél? Semmi baj, lapozd fel bármelyik hangnál 
ezt a könyvet, a tréfás beszédjavító mondókák segítségé-
vel nem csak könnyen, játszva gyakorolhatod ıket, hanem 
minden hangról megtudhatod, hogyan képezd helyesen, és 
hogyan melegíts be a hangképzéshez. A győjtemény sorra 
veszi az ábécé hangjait és játékos rímekkel tanít a helyes 
kiejtésre. A beszédgyakorlatokhoz Sajdik Ferenc vicces 
rajzai csinálnak kedvet a gyerekeknek.  

Kedves Gyerekek! 

Az adventi várakozást 
megkönnyítendı szí-
neznivalóval kívánok 
kellemes karácsonyi 
ünnepeket és boldog új 
évet kis Olvasóinknak! 

Petritz Judit 

www.gmuonline.net 



A CSALÁDI 
DÉLUTÁNRA JÖN 
A MIKULÁS  
Kedves Gyerekek, Szü-
lők, Nagyszülők! 

Szeretettel meghívlak 
Benneteket december  
6-án 16 órától a Car-
nerigasse 34. földszin-
ti nagytermébe , ahol 
együtt várjuk a Miku-
lást. Mindenkit szívesen 
látunk, akinek kedve 
van jönni, legyen bár ki-
csi, óvodás vagy éppen 
iskolás. 

A Mikulás természete-
sen minden gyereknek 
hoz meglepetést! 

A délután során fellép-
nek Fülep Benedek ta-
nítványai. 

A szülőket arra kérem, 
hogy december 4-ig 
mindenképpen jelent-
kezzenek nálam tele-
fonon vagy e-mailben 
(0650/263-8374, ill. 
jud i t@ferenczi .net) , 
hogy a gyerekek szá-
mára elkészíthessem a 
mikuláscsomagokat. 
Szívesen vesszük, ha a 
büféhez hozzájárulnak 
étellel és itallal. 

Ferenczi Judit 

Ki hitte volna, hogy ennyi 
magyar nyelvű óvodás se-
reglik majd a nemrég indí-
tott Magyar Oviba? Csopor-
tunkba 22 gyermeket jelen-
tettek be szüleik, így a ját-
szótermünket minden foglal-
kozás alkalmával vidám de-
cibelek és piros arcok töltik 
be a nagy gyermekcsapat 
jóvoltából. Különösen örü-
lünk, hogy sok másod- illet-
ve harmadgenerációs gyer-
mek is gazdagítja a csopor-
tot, és a néha nem tökéletes 
nyelvtudás dacára is gátlá-
sok nélkül, örömmel vesz-
nek részt a foglalkozásokon. 
Hiszen célunk pontosan ez: 
a gyermekeknek vidám, já-
tékos és érdekes órákat 

GRÁCI MAGYAR ÚJSÁG 
9. évfolyam 6. szám 
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CSALÁDI PROGRAMOK 

Októberben a Babaklub éle-
tében új fejezet kezdődött, 
hiszen az eredeti induló csa-
pat ovis lett. Így hétről hétre 
péntekenként újra a kicsiké 
a játszószőnyeg, hogy kö-
zös mondókázással, ének-
léssel és —természetesen— 
önfeledt játszással töltsenek 
el két órát. Továbbra is nyi-
tott ajtóval és barátságos 

A BABAKLUB HÍREI 

A MAGYAR OVI HÍREI 

www.gmuonline.net 

9-11 óráig. 

Az időpontok megtalálhatók 
a Gráci Magyar Műsorismer-
tetőben.  
Érd.: Ferenczi Juditnál a 
0650/263-8374-es telefon-
s z á m o n  v a g y  a z 
info@gmuonline.net címen 
lehet. 

Ferenczi Judit 

légkörrel várunk minden ér-
deklődő 0-3 éves korú gyer-
meket és kísérőiket. 

December 19-én pénteken 
karácsonyi hangulatban zár-
juk az évet, majd az ünne-
pek után feltöltődve 2009. 
január 9-én találkozunk újra 
a Carnerigasse 34. alagso-
ri játszótermében  

nyújtani magyar nyelvű paj-
tások körében, ahol szinte 
észrevétlenül csiszolhatják 
ezt az ajándékba kapott 
nyelvet (második) anyanyel-
vüket. 

Szeretettel várunk minden 
óvodás korú gyermeket 
felnőtt kísérő társaságában, 
szerdánként 16.30-tól 
18.00 óráig a Carneri-gas-
se 34. alagsori játszóter-
mébe. Bár az idei csoport 
létszáma már betelt, szíve-
sen látunk minden további 
érdeklődőt, aki a január/feb-
ruár/márciusi csoportba sze-
retne beiratkozni. 
Jelentkezési határd ő:  
december 17. 
Érdek lődni  Ráth-Végh 
Tímeánál a 0650/5305692-
es telefon-számon, illetve a 
magyarovi@gmuonl ine.net 
címen lehet.  

Ráth-Végh Tímea 
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www.gmuonline.net 

Mi, gráci magyar katolikusok 
sokat köszönhetünk neki. 

Mint a bécsi Magyar Egy-
házszociológiai Intézet igaz-
gatója, a hatvanas évek óta 
többször tartott itt Grácban 
előadást a Magyar Katolikus 
Egyház helyzetéről. Mint 
pap lelkigyakorlatokat tartott, 
és amikor szükség volt mi-
sézőre, amikor csak tehette, 
eleget tett kérésünknek. 

Csíktapolcán született 1928. 
október 30-án. Csíkszere-
dán járt középiskolába. 1947 
után Budapesten jezsuita 
novícius. A szerzetesrendek 
feloszlatása után Szegeden 

szeminarista. Ott filozófiát, 
Budapesten teológiát tanul. 
1956-ban menekül, 1959-
ben Innsbruckban szentelik 
pappá. 1961-től Bécsben ta-
nul szociológiát. 1974-ben fi-
lozófiai doktorátust szerez, 
és a fent említett intézetet 
vezeti Bécsben, annak Ma-
gyarországra költözéséig. 
Fáradhatatlanul munkálko-
dott a KALOT felújításában. 
Rendszeresen jelentek meg 
szociológiai és történelmi 
írásai. 

Csatlakozunk dr. Vencser 
László, az „Erdélyi Szem-
mel“ című lapban megjelent 

köszöntő jéhez: “Veled 
együtt hálát adunk Istennek. 
Imádkozunk Érted, hogy ad-
jon a Mindenható Neked jó 
egészséget, és tartson meg 
még sokáig körünkben, mert 
szükségünk van Rád, az 
emberre, a szerzetes-papra, 
András Imre atyára. Isten él-
tessen sokáig! Ad multos 
annos!”               Ugri Mihály 

80 ÉVES DR. ANDRÁS IMRE SJ. 

„Az idei év adventjében sze-
retnénk meghonosítani a 
gráci magyarok körében egy 
nagyon szép szokást.” Ezzel 
a mondattal kezdik felhívá-
sukat Szadetzky-Kardoss 
Géza és Vörös Boglárka fia-
tal egyetemisták, majd is-
mertetik a “Szállást Keres 
Szent Család” vallásos nép-
szokásnak itteni megvaló-
sításával kapcsolatos elgon-
dolásukat. Az érdeklődők 

megkaphatják a felhívás tel-
jes szövegét a Welsche-
templomban.  

A szervezők elérhetősége: 
0 6 8 1 / 1 1 - 0 0 - 7 6 - 1 4 ,  
vorbog@hotmail.com 

A Pasztorális Tanács örül a 
kezdeményezésnek és tá-
mogatja azt. Az újság hely-
szűke miatt nem tudja lehoz-
ni a teljes ismertetést.  

Rövid megjegyzés: A Ma-
gyar Népzene Tára Jeles 
Napok kötetében olvashat-
juk, hogy karácsony előtt a 
Szent-Család hordozás járja 
a betlehemezés helyett. 
Újabban csak Szent Család 
képük van. 

Ugri Mihály 

MAGYAR NÉPSZOKÁS MEGHONOSÍTÁSA GRÁCBAN 

ber 12-én , pénteken 18.00-
20.00 és szombaton 09.00-
12.00 között kerül sor a 
Leechgasse 34. szám alatt, 
a Segítőnővéreknél (Helfer-
innen). Többek kérésére 
Kolbert Mátyás németkéri 
esperesplébános vezeti. 

Ugri Mihály 

Közeleg a karácsony, min-
denki készül valamilyen for-
mában az ünnepekre. A hí-
vő ember tiszta lélekkel vár-
ja Jézus születésének ünne-
pét. A misék előtt vagy után 
kevés lehetőség van gyó-
násra. Azért idén különösen 
szeretettel hívunk mindenkit 
lelkigyakorlatra. Ott vissza-

húzódva a külvilág zajától, a 
bevezető előadások és el-
mélkedések ráhangolnak a 
„lelki nagytakarításra” és a 
gyónásban megtisztult lélek-
kel várhatjuk Jézus születé-
sének ünnepét. 

A lelkigyakorlatra az eddigi 
szokástól eltérően decem-

ADVENTI LELKIGYAKORLAT 

VÁLTOZÁSOK 
Felhívjuk a Graz-
Seckau egyházmegyé-
ben élő magyar katoli-
kusok figyelmét, hogy 
jelenleg nincs állandó 
lelkészünk. Kényszer-
helyzetben lévén meg-
változik Grácban a ma-
gyar nyelvű szentmisék 
időpontja.  

Mivel csak 2009 őszétől 
számíthatunk Grácban 
állandó magyar lelkész-
re, 2008 decemberét ől 
2009 szeptemberéig 
csak a hónap els ő va-
sárnapján tudjuk biz-
tosítani a délelőtti mi-
sét. A többi vasárnap 
délutánra kapunk kise-
gítőket. Miután a kise-
gítők távolról jönnek, és 
még aznap hazamen-
nek, a téli hónapokra a 
délutáni misék id ő-
pontját 17.00 órára t űz
-tük ki . 

Tudjuk, hogy ez a válto-
zás mindenkitől áldoza-
tot követel. Bízunk 
megértésükben. Győz-
zük le a nehézségeket 
jóakarattal és együttes 
erővel! Vegyünk részt a 
magyar miséken, hogy 
közösségünkben, anya-
nyelvünkön dicsőítve Is-
tent megerősödjünk hi-
tünkben, magyarsá-
gunkban. Erre kérünk 
mindenkit a gyakori ta-
lálkozás reményében!  

a Pasztorális Tanács 

December 14-én vasárnap 
testületileg veszünk részt 
Mag. Holló István diakó-
nussá szentelésén 14 óra-
kor a dómban. 

MKK PT 
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Kedves Szerkeszt őség! Bécs, 2008. X. 18. 

A napokban érkezett meg hozzám a Gráci Magyar Újság október-novemberi száma. 
Nemcsak a szokott örömet hozta, hanem könnyes boldogságot is. Hogy miért lehet egy 
újság fölött sírva örülni, mindjárt elmondom. 

Még „aprócska ember“ voltam, amikor édesanyám beíratott a szombathelyi keresztes 
nővérek óvodájába. Nagyon szerettem óvodába járni, mert ott verseket kellett tanulni. A 
versek, a csengő-bongó rímek úgy beleültek kis koponyámba, mintha egyenesen nekem 
írták volna őket. Minden verset szerettem, de egyszer jött egy, ami egész életemen át 
elkísért. 

Az, hogy „izzik a galagonya, izzik a galagonya ruhája“. A vers maga széjjelfoszlott az évek 
ködében, de az izzó galagonya, meg az ide-oda szaladó szél megmaradtak. Nekem a 
piros bogyócskák, a finoman csipkézett levelek mindig izzottak az őszi fényben. 

Aztán jött a gráci újság, és első lapján, a bal sarokban ott volt a vers teljes terjedelmében. 

Elolvastam egyszer-kétszer, és egy könnycsepp esett az újságlapra. 

Kedves szerkesztőség, köszönöm Nektek, hogy hosszú évek távlatából visszahoztátok 
nekem óvodáskorom “bababoldogságát”. 

Szeretettel: Anikó 

(Dipl. Dolm. Német Anna 1957-től tanult Grácban, 1961-ben fejezte be tanulmányait, 1964 
óta Bécsben él gráci öregdiák férjével, DDr. Németh Nándorral. — szerk.) 

www.gmuonline.net 

Csíki László erdélyi szüle-
tésű író, költő, műfordító, aki 
1990-ben a Bornemisza Pé-
ter Társaság rendezte romá-
niai magyar irodalmi estek 
alkalmával több írótársával 
együtt a MEÖK vendége 
volt, október 2-án, életének 
64. évében elhunyt. (Bécsi 
Posta) • 

Magyar az új gráci „Stadt-
schreiber”. A 38 éves Zilahy 
Péter a Schlossbergről fi-
gyelve írja a város kulturális 
életéről szerzett tapasztala-
tait. (Kleine Zeitung) • 

Az Ausztriai Magyar Egye-
sületek és Szervezetek 
Központi Szövetsége 
(KSZ) három évtizedes 

fennállása óta az ausztriai 
magyar egyesületi élet hom-
lokterében áll. A vezetőség 
szükségesnek tartja tagegye
-sületein kívül valamennyi 
érdeklődő tájékoztatását: Mi 
a KSZ rendeltetése, miben 
áll tevékenysége és miben 
segíti tagegyesületeit? 
Bővebb információt honla-
punkon találhatnak.• 

INNEN-ONNAN 

Szia Timi!  Grác, 2008. X. 22. 

Csak meg akartam, vagy pontosabban akartuk, köszönni a mai ovit. Az ötlet nagyon 
tetszett és hogy annyi mindent bevásároltál meg préseltél is aranyos volt. Sebastian 
büszkén mutogatta a művét itthon a papának, úgyhogy be is fogjuk keretezni!! 

Csak így tovább, már mint az ovit illetően, mert nagyon ügyesen csináljátok! 

Szeretettel: Fritzék, Grác 

OLVASÓINK ÍRTÁK 

APRÓHIRDETÉSEK 

Privát zenetanítás , 
szemeszter és éves zenei 
kurzusok magyar és német 
nyelven. Szeretettel várjuk a 
muzsikálni vágyó gyerekek és 
felnőttek jelentkezését! 
Zeneszoba: 
Sparbersbachgasse, igény 
szerint házhoz is megyünk. 
Tel.: 0650/31-00-495 e-mail: 
musik-herz@gmx.at Fülep 
Benedek és Fülep-Bartis 
Ildikó 

TELEKOCSI GRÁCTÓL 
GRÁCIG levelezőlista - 
útitárs- és autóskereső baráti 
kapcsolattartás, e-mailen, 
gyorsan. Együtt takarékosabb 
és kellemesebb az utazás! 
Cím: telekocsi.grac@freemail.hu 

Eladó Őriszentpétertől 5 km-
re egy 100 m2-es, ízlésesen 
renovált összkomfortos pa-
rasztház, egyholdas kerttel. 
Inf.: +43/650/79-59-443 
vagy 01/470-94-46 (Alberti) 

Zongora- és szolfézstaní-
tást vállalok Kodály-módszer 
és magyar népdalok alkalma-
zásával. Budapesti Zeneaka-
démián szerzett diplomával 
és kétéves szakmai gyakor-
lattal (a budapesti Kodály Zol-
tán Magyar Kórusiskola taná-
raként) rendelkező fiatal lány 
vagyok, aki szeretettel várja 
kicsik és nagyok jelentkezé-
sét! Telefon: 0668/110-76-16-
14, e-mail: vorbog@hotmail.com 

Karácsonyi kiállítás és vá-
sár magyar és más közép-
európai művészek alkotásai-
val a DNS Galériában (Zinzen
-dorfgasse 1). Megnyitó: de-
cember 3-án, 19.30 órakor. 
Inf.: Kovács Dénes 0650/83-
12-624. Mindenkit szeretettel 
várunk!  

Szekrényt keres a Magyar 
Ovi.  Kinek áll a pincéjében 
egy régi és mindenképpen 
zárható kisebb szekrényke 
vagy komód, melyet felaján-
lana adományként a Magyar 
Ovi szertára részére? Jelent-
kezésüket örömmel várjuk a 
Magyar Ovi e-mail címén, 
magyarovi@gmuonline.net, 
vagy a 0650/53-05-692-es 
telefonszámon.  

Hiteles fordítások 
készítése!  Ronacher–Nyitrai 
Gabi Tel.: 0316/913-084 / 
0699/19-11-00-52 e-mail: 
gabi.ronacher@chello.at 



GRÁCI HÍRADÓ 

GÓLYAHÍREK 
Szeptember 15-én megszületett Kiss Ildikó és Saruga Gábor harmadik gyermeke, Teodor 
Viktor . Iluska Kincső (6 éves) és Regina Gyöngyvér (2 éves) nagyon örül a kistestvérnek. 
Szeptember 28-án megszületett Rauch-Dampf Christina és Jürgen kisfia, Jan-Stefan . 
Babaklubunk is bővült: október 31-én megszületett Noémi (3) kishúga, azaz Cresnar 
(Maurer) Katalin és Cresnar Markus kisleánya, Mia. November 11-én kaptuk a hírt Zürich-
ből, hogy megszületett Bogardi (Harsányi) Eszter és Jean-Philippe kisleánya, Laura 
Noémi . Szerkesztőségünk nagyon sok örömet kíván a kisbabákhoz, és szeretettel várjuk 
őket a Babaklubban! 

GRATULÁLUNK 
Kneffel Józsefnek és Erzsébetnek 50. házassági évfordulója alkalmából. 
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A SZERKESZTŐSÉG FELHÍVÁSA  
Szerkesztőségünk szívesen ad hírt személyes és családi eseményekről (esküvő, születés, évforduló, 
stb.), szakmai eredményekről, stb. „Olvasóink írták“ című rovatunkban szívesen közöljük hozzá-
szólásaikat, véleményüket bármilyen, a magyar közösségünket érintő témában. Újságunkban a szer-
kesztési költségek fedezésére felajánlott anyagi hozzájárulás ellenében hirdethet. Az értesítéseket, 
hozzászólásokat és apróhirdetéseket a szerkesztőség címére, illetve e-mail címünkre várjuk. (8011 
Graz, Pf. 295 vagy info@gmuonline.net)  Lapzárta: 2009. január 16. 18 óra  
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DIPLOMA 
A következő magyar hallgatók fejezték be a Művészeti Egyetemen (KUG) sikeresen a 
tanulmányi évet: Figula János , Horváth Katalin , Kiss-Pista Levente , Mandulás Ágnes , 
Miklós Réka , Nagy Zoltán , Szadeczky-Kardoss Géza , Szarvas Veronika , Tóth 
Viktória . 

Diplomát szereztek: Gyükér László , Horváth Ádám Zsolt , Juhász Ildikó Orsolya , Kiss 
Katalin , Mitterwallner–Moravcsik Katalin , Nagy Margit Anna , Regős Ádám , Révész 
Eszter .  

Holló István befejezte teológiai tanulmányait. Minden végzős diáknak szeretettel 
gratulálunk! 

GYÁSZJELENTÉS 
Öregdiák társunk dr. Juhász László életének 75. évében november 22-én elhunyt. R.i.P. 


