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RADNÓTI MIKLÓS 

FEBRUÁR  

Újra lebeg, majd letelepszik a földre,  
végül elolvad a hó:  
csordul, utat váj.  
Megvillan a nap. Megvillan az ég.  
Megvillan a nap, hunyorint. 
S íme fehér hangján  
rábéget a nyáj odakint,  
tollát rázza felé s cserren már a veréb. 

MÁRCIUS 

Lúdbőrzik nézd a tócsa, vad, 
vidám, kamaszfiús 
szellőkkel jár a fák alatt 
s zajong a március. 
A fázós rügy nem bujt ki még, 
hálót se sző a pók, 
de futnak már a kiscsibék, 
sárgás aranygolyók. 

Kellemes húsvéti ünnepeket kíván 
kedves Olvasóinak 

a GMÚ szerkesztősége. 

SZERKESZTŐSÉGI HÍREK 
Kedves Olvasóink! Engedjék meg, hogy mint a GMÚ főszer-

kesztője bemutassam csapatunkat és idei terveinket! 
Gráci Mozaik rovatunkban folytatjuk a tavaly újraindított Arc-

képcsarnokot, amelyben itt élő magyarokról írunk. Aktuális számunk-
ban Winkler Georgot és családját mutatjuk be. Itt kap helyet Ronacher-
Nyitrai Gabi Könyvajánlója is, Magyarországon megjelent újdonsá-
gokra hívja fel figyelmünket. Aktuális rovatunkban Ráth-Végh Tímea 
számol be a Stájer-magyar kapcsolatokról.  

Azért, hogy újságunkat minél inkább az Önök igényei szerint 
alakíthassuk, várjuk visszajelzéseiket. Olvasóink írták rovatunkban 
szívesen közöljük írásaikat, véleményüket.  

Az Öregdiákok oldalát a MEÖK elnökének, Páll Sándornak és 
a MEÖK titkárának, Ugri Mihálynak tollából és/vagy koordinálásában 
olvashatjuk. Változik a Diákok oldala, mely színvonalas szerkesztését 
Fülep Benedek sajnos már nem vállalja, hiszen a nyáron befejezte ta-
nulmányait a KUG-on. Benedek egyelőre ellát még bennünket egyete-
mistákat (is) érintő információkkal, de a továbbiakban kulturális prog-
ramok, elsősorban hangversenyek szervezésével veszi ki a részét a kö-
zösségi munkából.  

A legkisebbeknek szól a Kuckó, melyet továbbra is jómagam 
szerkesztek. Szívesen díszíteném rovatomat gráci gyermekek illuszt-
rációival, melyeket újságunk e-mail címére várok. A Gyermekprogra-
mok oldal beszámol az új néven futó Babaklub (Ferenczi Judit), a Ze-
nés foglalkozás (Tarjányi Eszter), az Anyanyelvi oktatás (Gombos 
Ildikó) és más gyermekeket érintő programok eseményeiről.  

Az újság vége felé a Programajánlóban tájékozódhatnak ál-
landó – pl. Tervezett kirándulások Horváth Csaba tollából - és új prog-
ramjainkról (előadások, hangversenyek, kiállítások, stb.). A Gráci 
Magyar Műsorismertetőben megtalálják az aktuális időszak prog-
ramjait, időrendi sorrendben.  

Információs oldalunkon szívesen adunk hírt családi esemé-
nyekről, évfordulókról, szakmai sikerekről, és közöljük a gráci magyar 
lakosságot érintő felhívásokat. Helyet adunk a Magyar Katolikus  
Közösség és a Magyar Evangélikus Gyülekezet felhívásainak is. 
Magánszemélyek vagy non-profit szervezetek közösségünket érintő 
apróhirdetéseit térítésmentesen, cégek hirdetéseit -egyedi elbírálás 
mellett- a szerkesztési költségek fedezésére felajánlott anyagi 
hozzájárulás ellenében tesszük közzé.  

Külön köszönet jár Ferenczi Dávidnak, aki honlapunkat 
(www.gmuonline.net) nem csak elkészítette, műszakilag karbantartja, 
hanem fenntartását harmadik éve szponzorálja is. Nagy öröm számunk-
ra, hogy egy lelkes olvasónk, Szabó Melinda elvállalta a lektorálási 
feladatokat. Köszöntünk szerkesztőségünkben! Nem utolsósorban pe-
dig essék szó Veit Zitáról is, aki doktori disszertációjának befejezése 
mellett konstruktív kritikával és lektorálással segíti munkánkat. 

Kellemes olvasgatást kívánok: Petritz Judit 
A TARTALOMBÓL 
ARCKÉPCSARNOK 2 
STÁJER-MAGYAR KAPCSOLATOK 3 
KÖSZÖNTJÜK A GRÁCI MAGYAR 
EGYESÜLETET 3 
KUCKÓ 4 
GYERMEKPROGRAMOK 5 
PROGRAMAJÁNLÓ 6 
DIÁKOK OLDALA 7 
HÍREK, INFORMÁCIÓK  8 
MELLÉKLET: 
GRÁCI MAGYAR MŰSORISMERTETŐ 
KÖVETKEZŐ SZÁMUNK 2008 ÁPRILIS ELEJÉN JELENIK MEG! 

http://www.gmuonline.net/


  GRÁCI MAGYAR ÚJSÁG 
  2008. február – március GRÁCI MOZAIK 
ARCKÉPCSARNOK:  IGAZI UNIKUM 
A BABA-MAMA KLUBBAN 

Vajon hogyan kerül egy magyarul 
nem tudó osztrák anyuka a Baba-mama 
klubba? Ezt a kérdést a bájosan mosoly-
gó Winkler Inesnek 2006 őszén gyakran 
kellett megválaszolnia. Kisfia Samuel, a 
„narancs-elefánt” (erről majd később), ak-
kor még nem volt féléves. Ines türelme-
sen mesélte el újra és újra, hogy férje, 
Winkler Georg, magyar származású és 
mindketten fontosnak tartják, hogy Sa-
muel ne csak otthon hallja a magyar szót, 
hanem házon kívül is legyen magyar kör-
nyezetben. Miután ő volt akkor otthon 
kisfiával, örömmel vállalta, hogy hetente 
eljárjon vele a magyar Baba-mama 
klubba, ahol lelkesen beállt Samuellel 
mondókázni, és a nyelvi akadály ellenére 
aktív és mindenki által kedvelt tagja lett a 
kis csoportnak. 

Az atlétikus Ines, aki 2003-ban 
osztrák országos squash bajnok is volt, 
Grácban született. Itt végezte az orvosi 
egyetemet, majd Németországban 
kezdte a szakorvosi továbbképzést mint 
gyermek- és ifjuságpszichiáter, melyet 
időközben a gráci Sigmund Freud 
Idegklinikán mint asszisztens orvos 
folytat. Elfoglaltsága miatt tavaly ősz óta 
már sajnos csak a Baba-mama klub 
családi délutánjaira tud ellátogatni. 

Ennek ellenére az időközben 
majd másfél éves Samuel vátozatlanul 
hetente jár kis magyar pajtásaival ját-
szani, tavaly szeptember óta apukájával, 
Winkler Georggal. Erre persze megint rá-
csodálkozott az összes babaklubbos 
anyuka, hiszen liberális társadalmunk el-
lenére még mindig fehér holló a karrierjét 
„babaszabadsággal” megszakító apuka. 
Georg, aki végzett mérnök-közgazdász 
és építőmérnök, elmesélte, hogy miután 
Ines tanulmányai nagyon hosszaldalma-
sak, ezért a családtervezésnél kezdettől 
fogva úgy döntöttek, hogy megosztják 
Inessel a „babaszabadságot”. 
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Winkler Eszter 
2008. február 5-én, 26-án és március 11-én 

időpont: 16-18 óra 
helyszín: Carnerigasse 34 

Érdeklődni lehet: 0316/69-13-22 

Georg már Grácban született, 
édesanyja magyar, édesapja gráci. A 
szülei Magyarországon ismerkedtek meg 
és ott is házasodtak össze. Édesanyja, 
Winkler Eszter, hosszú évek óta aktív a 
magyar közösségben, pillanatnyilag a 
gyermekprogramok keretén belül óvodá-
soknak tart festő foglalkozást. Georg 
gyermekkorában otthon általában ma-
gyarul beszélt, a nyarakat Magyarorszá-
gon töltötte a nagymamánál és az akkor 
még létező cserkészfoglalkozásokon is 
rendszeresen részt vett. Mióta elkerült 
otthonról, anyanyelve – magyar baráti kör 
hiányában – kicsit berozsdásodott. Ezért 

a Baba-mama klubbot (ami főként Georg miatt februártól BABAKLUB 
név alatt, de változatlan tartalommal fut tovább) nemcsak Samuel 
nyelvtanulása, hanem saját nyelvgyakorlata miatt is látogatja rend-
szeresen. 

Ines és Georg még egyetemi tanulmányaik alatt találtak egy-
másra egy külföldi csereprogram keretén belül, aminek a megszervezé-
sében mindketten részt vettek. 2005 nyarán házasodtak össze és né-
hány hónappal később indult útnak a „narancs-elefánt” – Samuel. Mint 
a büszke apuka elmesélte, ez a vicces név úgy keletkezett, hogy Georg 
semmiképpen nem akarta előre tudni, kisfiút várnak-e vagy kislányt. Vi-
szont valahogy mégiscsak meg kellett nevezni a kisbabát ha beszéltek 
róla, így egy semleges elnevezés után kutatva a „narancs-elefántnál” 
lyukadtak ki, ami „se nem rózsaszín, se nem kék, se nem virág”. Persze 
a kismama nem állta meg, hogy ne tudja meg a baba nemét az első le-
hetséges alkalommal, de férje kérését tisztelve hősiesen megőrizte a 
titkot Samuel születéséig. Jutalma ezek után az lett, hogy a szülés után 
lelkileg teljesen lenyűgözött és ezáltal dönteni nem tudó apa közremű-
ködése nélkül, egyedül választhatta meg öt név közül a „narancs-ele-
fánt” végső nevét, Samuelt. 

Köszönjük a Winkler családnak a beszélgetést és az utánzásra 
ösztökélő példát, mellyel megmutatják, hogy kitartással és motivációval 
a harmadik generáció is ajándékba kaphat egy második (apa)nyelvet és 
egy kultúrát, akkor is, ha a szülők nem, avagy nem tökéletesen beszél-
nek magyarul. 

Ráth-Végh Tímea  
 

www.gmuonline.net



GRÁCI MAGYAR ÚJSÁG 
2008. február – március AKTUÁLIS 
STÁJER-MAGYAR KAPCSOLATOK 
JAVUL A RÁBA VÍZMINŐSÉGE, DE... 
   Magyarország és Ausztria diplomáciai kapcsolatát hosszú évek 
óta terheli a Rába illetve a Lapincs folyók Stájerországból eredő szeny-
nyezése, melynek megszüntetésére múlt év májusa és szeptembere 
között egy közös oszták-magyar akcióprogramot hajtottak végre. Ennek 
eredményeképpen múlt év október 1-jén egymillió-ötvenezer euró 
állami támogatást ítélt a stájer vezetés a Rába vízminőségének 
helyreállításához, ezen belül 350 000 eurót a bőrgyárak okozta 
szennyezés megállítása érdekében szükséges fejlesztésekre. 
 A Rába Ausztriában, a Stájer-Alpok keleti oldalán ered, majd 
Stájerországot és Burgenlandot átszelve, Szentgotthárdtól mintegy 
nyolc kilométerre nyugatra lépi át a magyar határt. Körmenden és 
Sárváron keresztül Győrnél torkollik a Dunába. A szennyeződés víz-
felületi habképződés formájában 2003-ban jelent meg első ízben. Oko-
zója a bőrgyártás folyamatában használt naftalin-1,5-diszulfanát kon-
centrációja volt. Vízminták kimutatták, hogy a szennyezésért három 
bőrgyár felelős: a feldbachi és jennersdorfi Boxmark és a wollsdorfi 
Wollsdorf Leder cégek. Az osztrák hatóságok kezdetben csupán eszté-
tikai problémának tudták be a habképződést. A 2004 júliusában Szent-
gotthárdon tartott Magyar-Osztrák Határvízi Bizottság rendkívüli ülésén 
Varga Miklós vízügyi helyettes államtitkár is rámutatott a naftalin-1,5-
diszulfanát sem emberre, sem a folyó élővilágára nem mérgező mivol-
tára. A továbbiakban azonban a Greenpeace Magyarország és a 
Greenpeace Ausztria közös akciójuk alkalmából a stájer Boxmark 
Feldbach bőrgyár szennyvízkivezető csövéből olyan fokú 
szennyezéssel terhelt vízmintát vett, „amelyhez hasonlóval az utóbbi 
években csak Romániában találkoztak” (Greenpeace Ausztria). Mint 
kiderült, a feldbachi Boxmark bőrgyár törvényes működésének alapja 
egy 1994-ből származó vízjogi engedély, mely 1999-ben lejárt és 
aminek újabb megkérelmezéséről a hatóságok addig még nem 
döntöttek. 1999-ben új, a bőrgyárakra nézve szigorúbb szabályozás 
lépett érvénybe. A gyenge engedélyezésnek köszönhetően a feldbachi 
gyár a szerves szennyező anyagok között eddig évi 7000 tonna sót 
juttatott a Rába folyóba, mely lehetetlenné tette a biológiai tisztítást.  

Utolsó cseppként a pohárban azután 2005 nyarán vita tárgyává 
vált Burgenland és Stájerország között a fürstenfeldi geotermikus és 
távfűtő erőmű, mivel mérések szerint – érvényes stájer engedéllyel – 
napi 40 tonna oldott állapotú sót bocsát a Feistritzbe, mely onnan a La-
pincsba és Szentgotthárd mellett a Rábába ömlik... 

Miután a Rába szennyezése az évek során úgy Magyarorszá-
gon, mint Ausztriában lokális környezetvédelmi problémából belpolitikai 
kérdéssé nőtte ki magát, hosszú féktávolsággal ugyan, de diplomáciai 
szinten is megindultak a tárgyalások a két ország között. 2007 május 
16-án Fodor Gábor magyar és Josef Pröll osztrák környezetvédelmi mi-
niszter közös Rába akcióprogramról írt alá szerződést, mely mindkét or-
szág szakértőiből ún. task forceot állított össze, mely múlt év szep-
temberében ért véget. A Greenpeace Magyarország 2007 október 18-ai 
sajtótájékoztatójából, mely a „Megnyugtató részeredmények” címet vi-
seli, megtudhatjuk, hogy nem csak a fent említett stájer állami támoga-
tás vált valósággá, hanem „a Boxmark ígéretéhez hűen valóban csök-
kentette a Rába habzásáért felelős Naftalin 1.5 Diszulfanát felhasználá-
sát, ezért úgy gondoljuk, egyelőre nem lesz szükség további akciókra”. 
 Viszont eddig még nyitott a kérdés, hogy mekkora lesz a ká-
rosodás a Rába növény-  és állatvilágában 2009-ig, amikorra, mint a 
task force végső beszámolójából kitűnik, az osztrák oldal a 
geotermikából történő kilépését tervezi. 

Ráth-Végh Tímea 

KÖSZÖNTJÜK A  
GRÁCI MAGYAR EGYESÜLETET 

a Magyar Egyetemisták és Öreg-
diákok Klubjának vezetősége, az újság 
szerkesztősége és olvasóink nevében!  

Az egyesület két okból is érde-
mes a méltányolásra. 

Megint nagy sikere volt a már 
második alkalommal a Franz vendéglő 
termében megrendezett tradicionális 
Magyar Bálnak. Telt ház volt. Fer-
geteges ütemű csárdásokkal és a még 
alig felejtett nosztalgikus dalokkal meg-
szokott vidám hangulatot keltett a kedvelt 
magyar tánczenekar. Láthatólag jól szó-
rakoztak a szép számban megjelenő 
osztrák vendégek is, közöttük a polgár-
mester, a tiszteletbeli konzul és a gráci 
közélet több más képviselője is. Némelyi-
küket nem első alkalommal láthattuk a 
táncparketten, ami a Magyar Bál népsze-
rűségét tanúsítja. 

A Gráci Magyar Egyesület titkára 
egy örömteljes hírrel lepte meg a közön-
séget: az öt évvel ezelőtt rákos betegsé-
gével reménytelen állapotban a Gráci 
Tartományi Kórházba került magyar fiú 
teljesen meggyógyult. Tulacs László kö-
szönetet mondott egy akkor indított gyűj-
tés támogatóinak, ami hozzájárult az 
odaadó orvosi kezelés eredményes meg-
valósításához.  

Az ez évi bál egy említésre méltó 
rendkívüli alkalom jegyében is történt. Az 
egyesület fennállásának 120 éves jubi-
leumát ünnepli. Ehhez írásában Grác 
városának polgármestere is gratulált. 
Szerinte a Magyar Egyesület nem csak 
Ausztria, hanem Európa egyik 
legnagyobb múltú egyesülete.  

Mi is szívesen csatlakozunk a 
gráci polgármester jókívánságaihoz és 
bízunk az elkövetkező 120 év sikereiben, 
akkor is, ha tudatában vagyunk szerve-
zeteink megmaradásának és jövőjének 
bizonytalanságában. S ezért ne hagyjuk 
a remény parazsát soha kialudni! Össze-
fogással, közös erővel elérhető ez a cél. 

Páll Sándor 

www.gmuonline.net  3 
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Kedves Gyerekek! Ugyan Grácban még 
igazából nem is hullott a hó, lassan már 
várjuk a tavasz érkezését. A találós 
kérdésekre a válaszokat keressétek 
még a „tél” témakörben! A farsangi ké-
szülődéshez Gazdag Erzsi verséből is 
meríthettek ötletet. Olvasgatás köz-
ben pedig kiszínezhettek néhány hús-
véti tojást. Ne feledjétek: idén már 
március végén jön a nyuszi. A koratava-
szi gyermekprogramokról a következő 
oldalon olvashattok. Jó böngészést kí-
vánok és szeretettel várunk Bennete-
ket! Petritz Judit 

 
 

Gazdag Erzsi 
Itt a farsang 
Itt a farsang, áll a bál, 
keringőzik a kanál, 
Csárdást jár a habverő, 
bokázik a máktörő. 
Dirreg, durrog a mozsár, 
táncosra vár a kosár, 
A kávészem int neki, 
míg az őrlő pergeti. 
Heje-huja vigalom! 
habos fánk a jutalom. 
Mákos patkó, babkávé, 
értünk van a parádé. 

 

TALÁLÓS KÉRDÉSEK 
1. Nappal lefekszenek, 

éjjel álldogálnak. 
2. Télen szalad sebesen, 

nyáron pihen csendesen. 
3. Tó hátán hinta, 

gyémánttakaró, 
Vascsikókkal siklani rajta, 
Jaj de, jaj de jó! 

4. Olyan fényes, olyan sima, 
mintha üvegablak volna. 
Táncol rajta Peti lába, 
ugye, hogy ez a …? 

5. Van nekem egy emberem, 
nem sír, hogyha megverem, 
nem fáj neki soha semmi, 
és nem szokott soha enni. 
Egy helyben áll, nem tud menni, 
s nem szeret melegben lenni, 
behozni hát nem merem, 
mert nem lenne emberem. 

Buta varróesz
Meztelen fona
Hosszú hangsz
Bánatos ruha 
Molett módi 
Zeneszerszám
Kerékpár kolib
Vidéki gyufa 
Veszekedős po

OLVASÓNAPLÓ 
BÁLINT ÁGNES: SZELEBURDI CSALÁD 
Megjelent a Móra Könyvkiadó gondozásában. 

Megbeszéltük a Radóval, hogy naplót fogunk í
ha öregek leszünk, jót derülünk rajta - így ke
tizenkét éves Laci, becsületesen bevallva, hog
szót Radótól gyűjtötte, akinek nyelvész a pap
igen gazdag a szókincse. Laci hűségesen besz
gyermekes Faragó család eseménydús hétköz
lekvő részt is vállal abban, hogy ezek a hétkö
legyenek. Az olvasó - akinek szerencsére ne
Laci naplóján jót derüljön - biztosan a szívébe
családot, amely kissé zsúfolt lakásába ör
jövevényt, legyen az aranyhörcsög, cincér vag
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Weöres Sándor 
Tavaszköszöntő 
Sándor napján megszakad a tél, 
József napján eltünik a szél, 
zsákban Benedek 
hoz majd meleget, 
nincs több fázás, boldog, aki él. 
Már közhírré szétdoboltatik: 
minden kislány férjhez adatik, 
szőkék legelébb, 
aztán feketék, 
végül barnák és a maradék. 
m
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GYERMEKPROGRAMOK 
A BABAKLUB HÍREI 

Új év, új korszak a gráci babák és szüleik életében, amit egy kis 
névváltozás is jelez. Kis csapatunkban egyre többször és egyre rend-
szeresebben tűnnek fel csemeték, akiket nem édesanyjuk, hanem 
édesapjuk vagy akár valamelyik nagyszülő kísér el a pénteki találkozók-
ra. Ezért úgy gondolom, hogy klubunk nevéből a „mama” nyugodtan el-
maradhat.  

A lényeg természetesen változatlan, továbbra is szeretettel vá-
runk minden érdeklődő csemetét és kísérőjét péntekenként 9-11-ig a 
Carnerigasse 34 alagsori játszótermében! FIGYELEM: február 1-jén 
délután 16-kor találkozunk! Ezen a farsangi összejövetelen a gyerekek 
jelmezt ölthetnek! Időpontokat lásd a műsorismertetőben. Érdeklődni 
Ferenczi Juditnál a 0650/26-38-374-es telefonszámon, vagy az 
info@gmuonline.net címen lehet.  Ferenczi Judit 

ZENÉS FOGLALKOZÁS 
Kedves Szülők és Kedves Gyerekek! 

 
 
 

 

 

 

A legutóbbi alkalommal sajnos az én hibámból kifolyólag kima-
radt az év eleji zenés foglalkozások időpontja az újságban meghirdetett  
programból, de természetesen 2008-ban is lesz zenés foglalkozás a 
megszokott helyen a műsorismertetőben olvasható időpontokban. 

Minden kis óvodást szeretettel várok, aki szívesen tanulna ve-
lünk magyar dalokat és játékokat. Amint azt már egy korábbi cikkemben 
is írtam, szívesen foglalkozom az óvodásnál kisebb korú gyerekekkel is, 
amennyiben igény van rá, de mindenképpen kérem a szülőket, hogy 
feltétlenül jelezzék előre részvételi szándékukat, mert a szokásos prog-
ram az óvodás korú gyerekeknek szól. A foglalkozás egy időben lenne, 
de az óra elején mutatnék egy pár játékot, mely fejleszti a gyerekek rit-
musérzékét és zenei hallását. Aztán akinek kedve van, az természete-
sen végignézheti az ovisok óráját és a gyerekekkel együtt részt vehet a 
foglalkozásokon. A gyerekek utánzás után tanulnak, tehát ha a kiseb-
bek nem is tudják még olyan ügyesen megcsinálni a feladatot, nagyon 
sokat tanulnak abból, ha nézik a nagyobbakat, vagy ami ennél is hasz-
nosabb, együtt próbálják csinálni a mamákkal, papákkal. 

A legközelebbi zenés foglalkozás február 9-én lesz 16 órakor 
a Carnerigasse 34 szám alatt. Jelentkezni Tarjányi Eszternél a 
0650/72-71-787-es telefonszámon lehet! Tarjányi Eszter 

BÁBSZÍNHÁZBAN JÁRT A 
MIKULÁS 

Igazán büszkék lehetünk ma-
gunkra és a közösségünkre. December 
7-én több, mint 40 magyar és osztrák 
gyermek várta szüleivel, nagyszüleivel a 
Carnerigassen a Mikulást. A délután 
nagyszerűen sikerült, köszönhetően Se-
res Anita és Obernoster Péter fantasz-
tikus bábelőadásának; a kedves Mikulás-
nak, aki elkápráztatta a sok lelkes gyer-
meket; a közösen összerakott büféasztal-
nak, ahol folyamatos volt a "forgalom". A 
programot magyarul tanuló, nem magyar 
anyanyelvű gyerekek lenyűgöző verselő-
adása egészítette ki, amit a jelenlévő 
közönség nagy tapssal fogadott. A dél-
után zárásaképp még sok család maradt 
a táncházban is, de ez már egy másik 
cikk témája... 

Reményeim szerint 2008-ban 
sok hasonlóan sikeres programot sikerül 
szervezni a gráci magyar családok lelkes 
részvételével. 

Ferenczi Judit 
FARSANG ÓVODÁSOKNAK ÉS 
KISISKOLÁSOKNAK 
Kedves Gyerekek, kedves Szülők! 

Szeretettel meghívunk bennete-
ket az idei farsangra, amelyet február  
2-án, 15.30-kor kezdünk a Carneriegasse 
34-ben. Lesz idén is sok-sok játék, ének, 
süti és jutalom. Öltözzetek jelmezbe és 
hozzátok el szüleiteket is! Érdeklődni 
Németh Gabriellánál a 0316/22-67-32-es 
telefonszámon lehet. 

Tarcsay Tünde és Németh Gabi  
GYEREKSZÁJ 
Daniel (29 hónapos) lépcsőzőtt az
utcán, amikor nekiesett az egyik
lépcsőfoknak. Sírt, mire mondtam
neki, hogy figyelmesen, megfontol-
tan kell közlekedni. Visszament lép-
csőzni és a következőt mondta:
„fontosan jövök”.  
Vasárnap este lefekvés előtt meg-
tárgyaltuk nagyfiammal (26 hóna-
pos) az aznapi eseményeket. „Mit
csináltunk ma, Florian?” „Templom-
ban voltunk. János atyánál.” „És ki-
vel találkoztál?” (Cresnar Noemire
gondoltam.) „Misi bácsival beszél-
gettem.” Majd csodálkozva megkér-
deztem tőle: „És mit beszélgette-
tek?” Mire Florian: „Alles gut.”  
5 
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PROGRAMAJÁNLÓ 
TERVEZETT KIRÁNDULÁSOK 

Legutóbbi számunkban kirándu-
lás helyett korcsolyázást és sífutást hir-
dettünk meg. Ezek természetesen csak 
megfelelő időjárás esetén lehetségesek. 

Grác környékén sajnos nem volt 
sífutáshoz megfelelő hó. De a karácsony 
utáni többhetes hideg idő lehetővé tette a 
korcsolyázást. Ezt sikerült kétszer is ki-
használnunk. Egy, a Mura melletti szép 
fekvésű, ugyan nem nagy, de kellemes 
hangulatú jégpályán szép zene mellett 
próbálhattuk ki tudásunkat. Mindkét alka-
lommal sajnos csak kevesen voltunk. 

De reméljük, lesz még megfelelő 
hideg és hull még elég hó, hogy még me-
hessünk korcsolyázni és síelni is. Mint 
már említettem, korcsolyát és futólécet 
cipővel olcsón lehet kölcsönözni. Sajnos 
sem a korcsolyázást, sem a sífutást nem 
lehet előre megtervezni, úgyhogy dátu-
mot nem tudok mondani. Ha lesz még 
jég és  megfelelő mennyiségű hó, értesít-
jük az ismert érdeklődőket. Jó lenne, ha 
minél többen jeleznék érdeklődésüket, 
akik velünk szeretnének tartani. Kezdő-
ket is szívesen látunk. Telefonszámaink: 
Horváth Csaba (0316/69-30-64) vagy 
Robert (0676/38-72-925) 
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Szép idő reményében: Csaba

MAGYAR TÁNCHÁZ GRÁCBAN 
Röviden szólva egyszerűen szuper volt a decemberi táncház! 

Eszter és Kiki a beígért valóban fergeteges táncházzal búcsúzott, sze-
rencsére végül nem tőlünk, hanem csak a táncházas évtől.  

A program elején még szép számban ott voltak az előtte 
ugyanott mikulásozó kicsik is, akik szemmel láthatólag szintén élvezték 
a táncot, ez eleve megadott egy alaphangot. A zenét és a felfokozott 
hangulatot ez alkalommal a négytagú veszprémi Kőris zenekar bizto-
sította. Valóban más egy élő zenekar, élvezet volt látni a lelkesedé-
süket. A táncrepertoár ez alkalommal dunántúli dudálós, csárdások és 
ugrós, a széki táncrendből lassú, csárdás és magyar (más néven = 
négyes), Mezőségről csárdás, szökő és friss, Szatmáriból pedig ver-
bunk, csárdás és friss csárdás volt. Ismét nagy örömet szerzett otthon-
ról jövő élményekkel gazgagodni, no és persze ismét jól kifáradtunk! 

Remélem, hogy tavasszal ismét találkozunk Kikiékkel és a ze-
nekarral is! Legyünk minél többen, tényleg megéri! Hátha egyszer 
Kikiék sem sietnek vissza, és utána nem kellene rögtön befejezni az 
estét.  Komon Erika 

HAGYOMÁNYOS TOJÁSDÍSZÍTÉSI TECHNIKÁK 
A tojás a termékenység és az élet újjászületésének egyik

ősi jelképe. Színezése, díszítése régi korokra nyúlik vissza. A leg-
gyakrabban használt szín a piros, melynek védő erőt tulajdonította,
de „Krisztus vérét is jelképezi“. (Tészabó Júlia: Nagy húsvéti képes-
könyv, Móra Könyvkiadó, 1990). A díszített tojás a hímes tojás, s a
tojásfestést tojáshímzésnek is nevezik. Az egyik gyakori díszítési
technika a viaszolás, írókázás volt. Az írott tojáshoz kifújt tojást
használtak. Az íróka egy 10-15 cm hosszú ceruzavékony fadarab,
melynek végére egy 15-20 mm hosszú, 4-5 mm széles fémlemezt
csavartak. A felolvasztott méhviszba mártogatva írták a tojásokra a
mintát, majd hideg festéklébe téve pirosra színezték. A viaszt gyer-
tya fölött olvasztották le vagy meleg, vizes kendővel törölték le. 

Az előre megfestett tojásokat karcolással is díszítették.
Mindkét díszítésnél gyakran geometrikus mintát írtak, karcoltak a
tojásra. Hosszanti illetve keresztvonalakkal mezőket alakítottak ki,
ezt a műveletet rámázásnak nevezik. 

A festést természetes alapanyagokkal végezték, leggyak-
rabban vöröshagyma vagy lilahagyma külső, elszáradt leveleivel. A
berzselt tojás (levélrátétes technika) is így készült, a letisztított héj-
ra rátapasztjuk a vízbe vagy tojásfehérjébe mártott leveleket, (petre-
zselyem- vagy pitypang levelet) erezettel a héj fele. Gézlapba vagy
harisnyába kötve a forrásban lévő hagymalében főzzük.  

KIPRÓBÁLÁSRA AJÁNLOTT NÉPI JÁTÉKOK 
Mit kezdhetünk a temérdek tojással később? Például fel-

használhatjuk a ma már kissé feledésbe merült tojásjátékokhoz. A
legények a locsolkodást követő játékok miatt is igyekeztek minél
több tojáshoz jutni. Az ismertebbek közé tartozott: 

Tojásütés vagy tojáskoccintás: Ketten ütögetik össze a
tojásokat, egyre erősebben, míg az egyik el nem törik. Az győz, akié
épen marad. Régen a ravaszabbak fatojással kókányótak s ha kide-
rült, egy kis birkózással hamar elrendezték a dolgot s az eltört
tojásokat közösen ették meg- a fatojás kivételével.  

Tojásba dobálás: A földre letett tojást pénzérmékkel dobál-
ták, az nyert, akinek az érméje élével belállt a tojásba. 

Ha valaki a fenti témákról többet szeretne megtudni, akkor
ajánlom elolvasásra a forrásul megjelölt könyvet, illetve a játékokhoz
a http://www.valtozovilag.hu/t365/tux0408.htm oldalt. 

Kellemes húsvét ünnepeket kívánok! Szabó Melinda

MEGHÍVÓ 
NAGYBÖJTI LELKINAP 

2008. március 8-án (szombaton) 9-18 
Leechgasse 34 sz. (Helferinnen) 

Vezeti: 
P. Mészáros Domonkos O.P  

Domonkos atya/Sopron 
Grácban magyar novíciusmester volt 

Napirend: 
09.00 órakor Közös zsolozsma 
de. 09.30 és 10.45, du. 14.00 és 16.00 
bevezetők az elmélkedésekhez  
12.00-14.00 ebédszünet 
15.30 Keresztúti ájtatosság 
17.15 szentmise 
18.00 Pasztorális tanácsülés 
Egész nap gyónási lehetőség! 
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk! 
 MKK 

Az Ausztriai Magyar Evangélikus
Gyülekezet magyar nyelvű protestáns
istentiszteleteit Grazban a Heilandskir-
che gyülekezeti termében (8010 Graz,
Kaiser-Josef Platz 9. bejárat az udvar
felől) a következő időpontokban tartja:
2008. március 2. vasárnap 16 óra,
2008. április 20. vasárnap 16 óra,
2008. június 8. vasárnap 16 óra
Szeretettel várunk mindenkit istentisz-
teleti alkalmunkra és az azt követő be-
szélgetésekre. MEGY 

www.gmuonline.net 
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DIÁKOK OLDALA 
KÖZÖS ÜNNEP A ZENE NYELVÉN 

FIGYELEM:  
A GRÁCI MAGYAR ÚJSÁG ÚJ CSAPATTAGOKAT KERES! 

 
Keresünk új fiatal szerkesztő munkatársakat a Diákok oldalának
szerkesztésére! Örömmel fogadjuk a gráci magyar közösségek
programjait szívesen figyelemmel kísérő diákok jelentkezését az
info@gmuonline.net e-mail címen.  
Keresünk szoftverfejlesztés iránt érdeklődő, lelkes munkatársat,
aki szívesen részt venne egy programozási feladat megoldásában.
A részletekért forduljon Ferenczi Dávidhoz, a 0650/675-08-46-as
telefonszámon vagy az info@gmuonline.net e-mail címen. Díjazás:
baráti hátbaveregetés + 1 korsó sör a Gösserben ;-) 
Keresünk folyamatszervezés iránt érdeklődő munkatársat, aki szí-
vesen részt venne a szerkesztőségi és újságkiadási folyamatok
dokumentációjának elkészítésében. Érdeklődni lehet Petritz
Juditnál, a 0650/24-56-442-es telefonszámon vagy az
info@gmuonline.net e-mail címen. Díjazás: egy nagy doboz csoki.  
Egyetemisták esetén megoldható az elvégzett feladat féléves
feladatként történő beadása is. Mindkét utóbbi feladatot az adott
területen praktizáló szakember koordinálja. 

Advent második vasárnapja volt. A gráci magyar közönség ez 
alkalommal egy igazán szép emlékkel gazdagodhatott, amikor 2007. 
december 9-én megrendezésre került a Magyar Adventi Hangverseny. 
A hagyományosnak nevezhető koncert azonban ez alkalommal több 
meglepetést tartogatott számunkra, mint ahogy azt vártuk. 

A koncertet rendhagyó módon a Welsche-templomban hallhat-
tuk, közvetlenül a 10 órakor kezdődő szentmise után. Jó volt látni a grá-
ci magyar családok érdeklődését, különösen a kisgyermekekkel érkező-
ket. A misét követően templomunk 60-70 fős közönséget számolt, ami 
valószínűleg a fiatal előadók szívét is alaposan megdobogtatta – jóma-
gam is örültem a nagyszámú közönségnek. 

A hangversenyt a Magyar Katolikus Közösség nevében szer-
veztem, ám köszönetemet és hálámat a résztvevő diákoknak és gyere-
keknek leginkább a jelen lévő vendégeink, a közönség nevében te-
szem. Számos telefon és előzetes egyeztetés után ugyanis ez alkalom-
mal nem csupán zeneművészeti hallgatókat kértem fel a közreműkö-
désre, hanem kerestük és hívtuk azokat az érdeklődőket, akiknek Grác-
ban magyar kisdiákjuk van, vagy akik esetleg épp magyar tanártól kap-
ják zenei ismeretüket. 

Szorgalmas felkészülésükkel és szép muzsikájukkal Bischof 
Lea, Obernoster Anna, Veit Thomas Florian, Veit Monika, Putz 
Thomas és Putz Erik ajándékozott meg bennünket, akik felkészítő ta-
nára többek között Tarjányi Eszter és Szegedi Márton voltak. Közremű-
ködött továbbá Bartis Ildikó, Medve Anita, Koroknai Anita és Ko-
vács Katalin, a Gráci Művészeti Egyetem hallgatói. 

Sajnos rossz meglepetés is ért bennünket – a meghirdetett, va-
sárnaponként szokásos közös agapét hangversenyünk után az MKK il-
letékes tagjai elfelejtették. Vendégeinktől ezúton is elnézést kérünk, biz-
tos vagyok benne, a gyermekek kellemes muzsikája kárpótolt bennün-
ket a mulasztásért. 

Mint ahogy azt a műsor kommentárjában is említettem: az igazi 
ünnep a közösségi élet, ahol több generáció egymásra figyelve él, al-
kot, s ünnepel - akár a zene nyelvén. 

Fülep Benedek 

MEGY A KOCSI, FUT A KOCSI, 
ISMÉT ITT A TELEKOCSI 

A Telekocsi Gráctól Grácig leve-
lezőlista immáron negyedik hónapja segí-
ti a Grácból induló vagy Grácba igyekvő 
autós Olvasóinkat. Bár tény: az üzem-
anyag drága, az autózás veszélyes, az 
autót mégis egyre többen választják uta-
zási eszközként, hallgatók és családos 
emberek egyaránt. Ez azonban lehetővé 
teszi, hogy kihasználjuk az alkalmat és 
megpróbáljunk minél gazdaságosabban, 
biztonságosabban közlekedni. Levelező-
listánkon már több autós jelezte, hogy 
rendszeres utazásakor szívesen vállal 
útitársakat, amely nemcsak a költségek 
kedvezőbb eloszlását, hanem akár új is-
mereteket, kapcsolatokat eredményez-
het. Gyakran segít diákokon is, hisz nekik 
autójuk nincs, vagy épp a vonatjegyek 
nehéz, gyakran kiszámíthatatlan megren-
delése miatt nem tudnak hazautazni. 

Szerintem ez jó, aki szintén így 
gondolja, írjon bizalommal, várom jelent-
kezését! 
E-mail cím: telekocsi.grac@freemail.hu 

A rendszer baráti alapon műkö-
dik, így az infók gyors és pontos továbbí-
tását nem ígérhetem. Telefonszámok és 
utazási időpontok egyeztetése levélben 
zajlik. 

Minden jót és kellemes, baleset-
mentes utakat kívánok! 

Fülep Benedek 

FELLÉPNÉL? JELENTKEZZ! 
2008-ban reményeim szerint ismét
megrendezésre kerül a Magyar Tava-
szi Hangverseny. Ha kedved van bár-
milyen zenei produkciókhoz, vers és
prózamondáshoz vagy más művésze-
ti előadás bemutatásához, szeretettel
várom jelentkezésedet!  
Kisebb növendékek és kezdő hang-
szeresek is bátran jelentkezhetnek!
Fellépési lehetőségek és kulturális
programok szervezését egyéb alkal-
makkor is vállalom, így az év folya-
mán többször is adódhat lehetőség
műsorod megjelenésére. 

E-mail címem: 
Benedek.Fuelep@gmx.net 

Baráti üdvözlettel: Fülep Benedek
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OLVASÓINK ÍRTÁK 
Kedves Barátaim! Ezúton mondok szívélyes köszönetet a gráci önkor-
mányzati választások kampányában nyújtott támogatásukért. Segítsé-
gükkel több, mint 190 egyéni szavazatot kaptam. Ezáltal egyike vagyok 
az Osztrák Néppárt (ÖVP) 21 legtöbb szavazatot elért jelöltjének és 
nagy valószínűséggel képviselői mandátumot kapok a gráci testületben. 
(A hivatalos eredmény kihirdetésére február első hetében kerül sor.) 
Mindenek előtt szeretném megköszönni azt az emocionális támogatást, 
melyet a választási kampány alatt a gráci magyar közösségtől kaptam. 
Remélem, hogy a Gráci Magyar Újság következő kiadásában részlete-
sen beszámolhatok terveimről és a választási kampányban szerzett él-
ményeimről. Köszönöm szépen!!!  Mag. Molnár András 

Üdvözletem a gráci magyar közösségnek és családoknak! Ma fedez-
tem fel ezt az oldalt a Vienna.hu oldalról. Eddig azt hittem, hogy Auszt-
riában nem összetartók a magyarok, de a honlap alapján kellemes csa-
lódás ért. Másfél évtizede Ausztriában dolgozom, úgy, hogy naponta a 
25 km-re levő otthonomba hazatérek. (Sopronban lakom.) A hozzám 
hasonló magyar dolgozók között ugyanis nincs összetartás. De hát ne 
csodálkozzunk, hiszen Magyarországon a magyarok széthúznak, iri-
gyek egymásra, nem segítik egymást. Szomorú, de ez van. Na, de félre 
ezekkel a gondolatokkal, szeretnék gratulálni az újsághoz és a tartal-
mas programokhoz. Az új évben adjon erőt, egészséget Isten a további 
munkájukhoz. A jövőben továbbra is olvasójuk maradok az online újsá-
guknak, és honlapjukat látogatom. Nagyon szívesen felajánlom segítsé-
gemet, ha valamiben esetleg tudok. Üdvözlettel, Simon Zsolt 
Kedves Ferenczi Dávid Úr, ... Beleolvastam az eddig megjelent lapok-
ba, és nagyon meglepődtem. Meghatott az ahogy Önök ott Grazban 
összetartanak, az igyekezet, hogy magyarságukat megőrízzék, a törő-
dés a rászorulóval , a meleg, családias hang, ami szinte minden cikkből 
érezhető. Ezenkívül, önzetlenül, szabadidejük egyrészét feláldozva 
végzik ezt a tevékenységet. Bárcsak ilyen nemes gondolkozás jelle-
mezné az itthoni magyar emberek egy részét is. Nem lenne akkor ez az 
ország két részre szakadva. A sok marakodás mellett inkább a fejlő-
désre és a továbblépésre lenne szükség. Ezt mindenfajta politikától 
mentesen írom. Irigylem az Önök közösségét, amiben a másik megér-
tése, egymás tiszteletete felfedezhető az újság olvasása közben. ... 
Munkájukhoz további sikert, kitartást kívánok, hogy ez a kis közösség 
még nagyon sokáig egyben legyen.  Üdvözlettel: Puskás Katalin 

GÓLYAHÍREK  
Röviddel előző számunk postázása után, 
december 3-án megszületett Petritz Judit 
és Peter kisfia Paul. Szerkesztőségünk 
nagyon sok örömet kíván a kisbabához, 
és szeretettel várjuk őket a Babaklubban!  
HALÁLESETEK 
Január 8-án 81. életévében elhunyt 
Padányi Erzséber SJC cscst a bécsi 7-
es számú Széchenyi István cserkészcsa-
pat volt parancsnoka. Az egykori gráci 
cserkészek is osztoznak a gyászolók 
fájdalmában. R.i.P. 
INNEN-ONNAN 
Valószínűleg sokan nem tudják, hogy 
egy temesvári férfi működteti a Jakomini 
platzon lévő lángos- és kürtőskalácssü-
tőt. Nagyon finomakat árul, viszont az üz-
let mégsem megy annyira jól. Próbáljuk 
ki minél többen, mit is süt! 
APRÓHIRDETÉSEK 
Hiteles fordítások készítése! Ronacher–Nyitrai 
Gabi Tel: (0316) 913-084 / 06991 911-0052 E-mail: 
gabi.ronacher@chello.at 
Vidám hangulatú zeneórák kicsiknek és nagyok-
nak egyaránt! Furulya, zongora, ének magánórák, 
házhoz megyek (Grác környéke is lehetséges!) 
Tel.: 0650/31-00-495 Mag. art. Fülep Benedek 
A következő tavalyi magyar nyelvű újságokat szí-
vesen odaadom azoknak, akiket érdekel: Heti vá-
lasz, Demokrata, Nők Lapja, Képmás Magazin 
Komon Erika Tel: 0699/81-22-66-82 

A szerkesztőség felhívása   
Szerkesztőségünk szívesen ad hírt személyes és családi eseményekről (esküvő, születés, évforduló, stb.), szakmai eredményekről, stb. „Olvasóink ír-
ták“ című rovatunkban szívesen közöljük hozzászólásaikat, véleményüket bármilyen, a magyar közösségünket érintő témában. Újságunkban a szer-
kesztési költségek fedezésére felajánlott anyagi hozzájárulás ellenében hirdethet. Az értesítéseket, hozzászólásokat és apróhirdetéseket a szer-
kesztőség címére, illetve e-mail címünkre várjuk. (8011 Graz, Pf. 295 vagy info@gmuonline.net)  Lapzárta: 2008. március 13. 12 óra 
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GRÁCI MAGYAR ÚJSÁG 
2008. február – március 

 

2008. FEBRUÁR  
DÁTUM IDŐ HELY RENDEZVÉNY RENDEZŐ 

16-18 Carnerigasse 34 
Nagyterem 

FARSANGI CSALÁDI DÉLUTÁN A BABA KLUBBAN 
infó: Ferenczi, 0650/263-83-74 

MEÖK 01. péntek 

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

02. szombat 15.30 Carnerigasse 34 
Nagyterem 

JELMEZES FARSANGI DÉLUTÁN óvodásoknak, iskolásoknak 
infó: Németh 0316/22-67-32 

MKK 

03. vasárnap 10.00 Welsche-templom SZENTMISE, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 
04. hétfő 18.00 Gösser KEREKASZTAL-TÁRSALGÁS infó: Páll, 0316/46-56-36 MEÖK 

16-18 Carnerigasse 34 FESTŐKURZUS GYERMEKEKNEK  
infó: Winkler, 0316/69-13-22 

MKK 05. kedd 

14.00 Radetzkystraße 16 Farsangi délután infó: Tulacs, 0316/82-41-75 GME 
09-11 Carnerigasse 34 BABAKLUB infó: Ferenczi, 0650/263-83-74 MEÖK 08. péntek 
18.30 Radetzkystraße 16 KLUBEST/sakkozás infó: Tulacs, 0316/82-41-75 GME 

09. szombat 16.00 Carnerigasse 34 ZENÉS FOGLALKOZÁS infó: Tarjányi 0650/72-71-787 • MKK 

10. vasárnap 10.00 Welsche-templom SZENTMISE, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 
09-11 Carnerigasse 34 BABAKLUB infó: Ferenczi, 0650/263-83-74 MEÖK 15. péntek 
18.30 Radetzkystraße 16 KLUBEST/sakkozás infó: Tulacs, 0316/82-41-75 GME 

16. szombat 18.00 Carnerigasse 34 ELŐADÁS: Újkori kerámia a hódoltság területén  
(virtuális kiállítással)  
Dr. Vida Gabriella muzeológus, Néprajzi Múzeum Budapest 
infó: Ugri, 0316/68-35-08 

MKK 
MEÖK 

10.00 Welsche-templom SZENTMISE, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 17. vasárnap 
15.00 Carnerigasse 34 Teadélután infó: Tarcsay 0316/69-53-23 MEÖK 
09-11 Carnerigasse 34 BABAKLUB infó: Ferenczi, 0650/263-83-74 MEÖK 22. péntek 
18.30 Radetzkystraße 16 KLUBEST/sakkozás infó: Tulacs, 0316/82-41-75 GME 

24. vasárnap 10.00 Welsche-templom SZENTMISE, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 
26. kedd 16-18 Carnerigasse 34 FESTŐKURZUS GYERMEKEKNEK  

infó: Winkler, 0316/69-13-22 
MKK 

28. csütörtök 15.00 Radetzkystraße 16 Teadélután infó: Tulacs, 0316/82-41-75 GME 
09-11 Carnerigasse 34 BABAKLUB infó: Ferenczi, 0650/263-83-74 MEÖK 29. péntek 
18.30 Radetzkystraße 16 KLUBEST/sakkozás infó: Tulacs, 0316/82-41-75 GME 

 

Röviditések: MEÖK-Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja, MKK-Magyar Katolikus Közösség, GME-Gráci Magyar Egyesület, MEGY-Magyar 
Evangélikus Gyülekezet • Gefördert aus Mitteln der Volksgruppenförderung (Támogatónk még a Szülőföld Alap) 



GRÁCI MAGYAR ÚJSÁG 
2008. február – március 

 

2008. MÁRCIUS  
DÁTUM IDŐ HELY RENDEZVÉNY RENDEZŐ 
01. szombat 16.00 Carnerigasse 34 ZENÉS FOGLALKOZÁS infó: Tarjányi 0650/72-71-787 • MKK 

10.00 Welsche-templom SZENTMISE, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 02. vasárnap 
16.00 Heilandskirche EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET infó: 0316/82-75-28 MEGY 

03. hétfő 18.00 Gösser KEREKASZTAL-TÁRSALGÁS infó: Páll, 0316/46-56-36 MEÖK 
09-11 Carnerigasse 34 BABAKLUB infó: Ferenczi, 0650/263-83-74 MEÖK 07. péntek 
18.30 Radetzkystraße 16 KLUBEST/sakkozás infó: Tulacs, 0316/82-41-75 GME 

08. szombat 09-12 
14-18 

Leechgasse 34 NAGYBÖJTI LELKINAP 
Vezeti: P. Mészáros Domonkos O.P. Sopron/Budapest 
Napirend a 6. oldalon infó: Ugri, 0316/68-35-08 

MKK 

09. vasárnap 10.00 Welsche-templom SZENTMISE, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 
11. kedd 16-18 Carnerigasse 34 FESTŐKURZUS GYERMEKEKNEK  

infó: Winkler, 0316/69-13-22 
MKK 

13. csütörtök 12.00  GMÚ LAPZÁRTA infó: info@gmuonline.net MEÖK 
09-11 Carnerigasse 34 BABAKLUB infó: Ferenczi, 0650/263-83-74 MEÖK 14. péntek 
18.30 Radetzkystraße 16 KLUBEST/sakkozás infó: Tulacs, 0316/82-41-75 GME 

16. Virágvasárnap 10.00 Welsche-templom SZENTMISE barkaszenteléssel, passióval, utána agapé infó: 
Ugri, 0316/68-35-08 

MKK 

17. hétfő 19.00  A GMÚ szerkesztőségi ülése infó: Petritz, 0650/24-56-442 MEÖK 
23. Húsvétvasárnap 10.00 Welsche-templom SZENTMISE, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 
27. csütörtök 15.00 Radetzkystraße 16 Teadélután infó: Tulacs, 0316/82-41-75 GME 

09-11 Carnerigasse 34 BABAKLUB infó: Ferenczi, 0650/263-83-74 MEÖK 28. péntek 
18.30 Radetzkystraße 16 KLUBEST/sakkozás infó: Tulacs, 0316/82-41-75 GME 

29. szombat 16.00 Carnerigasse 34 ZENÉS FOGLALKOZÁS infó: Tarjányi 0650/72-71-787 • MKK 

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

 
2008. ÁPRILIS (ELŐZETES) 
DÁTUM IDŐ HELY RENDEZVÉNY RENDEZŐ 
04. péntek 09-11 Carnerigasse 34 BABA KLUB infó: Ferenczi, 0650/263-83-74 MEÖK 
06. vasárnap 10.00 Welsche-templom SZENTMISE, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 
07. hétfő 18.00 Gösser KEREKASZTAL-TÁRSALGÁS infó: Páll, 0316/46-56-36 MEÖK 
 

Röviditések: MEÖK-Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja, MKK-Magyar Katolikus Közösség, GME-Gráci Magyar Egyesület, MEGY-Magyar 
Evangélikus Gyülekezet • Gefördert aus Mitteln der Volksgruppenförderung (Támogatónk még a Szülőföld Alap) 
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