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ADY ENDRE: KARÁCSONY - 
HARANG CSENDÜL... 

/részlet/ 
Harang csendül,  

Ének zendül,  
Messze zsong a hálaének  
Az én kedves kis falumban  

Karácsonykor  
Magába száll minden lélek. 

Minden ember  
Szeretettel  

Borul földre imádkozni,  
Az én kedves kis falumban  

A Messiás  
Boldogságot szokott hozni. 

A templomba  
Hosszú sorba'  

Indulnak el ifjak, vének,  
Az én kedves kis falumban  

Hálát adnak  
A magasság Istenének.  

Mintha itt lenn  
A nagy Isten  

Szent kegyelme súgna, szállna,  
Az én kedves kis falumban  

Minden szívben  
Csak szeretet lakik máma. 

 

CSAK AZ, AMI SZÁMÍT 
Postaládám elmúlt néhány heti tartalmát nézegetem… 
szórólapok, reklámok, akciók és ajánlatok – mind ugyanazt súg-
ják, közlik, szinte ordítják: ÚJRA ITT A KARÁCSONY! 
…S igazuk van. Mégis, lapozgatva az újságokat, nézegetve az 
utcán a karácsonyi díszekben tündöklő kirakatokat, valahogy úgy 
érzem, hogy mindez egyeltalán nem számít. Vajon mit tennének 
a kereskedők karácsony nélkül? Vajon mire jutnánk életünk so-
rán az ún. ünnepek nélkül? Hisz mi is így cselekszünk. Adventi 
hangversenyeket hírdetünk, karácsonyi összejöveteleket szer-
vezünk, valamennyien közösségi életet élünk. 
Az ünnep csak közösségben jöhet létre - s ahogy ezt egyszer 
egy kedves tanáromtól hallottam -, egy közösség pedig csak a 
közös ünneplésekben jöhet létre. Újra meg újra, évről évre. 
Gráci magyar közösségeink 2007-ben számos alkalommal ünne-
peltek együtt, formálták és óvták magyar érzelmeinket, múltunkat 
és jövőnket. Ezt érzem fontosnak igazán, s csak azt próbáljuk 
megvalósítani az előttünk álló új esztendőben is, ami igazán szá-
mít. 
A Gráci Magyar Újság szerkesztőségének nevében kívánok vala-
mennyi Olvasónknak és gráci magyar Családnak és Diáknak ál-
dott, békés karácsonyi ünnepeket! 
Találkozzunk 2008-ban is! Fülep Benedek 

 
2007. december 9-én, 

vasárnap délelőtt 11 órakor 
a szentmise után! 

Helyszín: Welsche-Kirche /Gries-Platz/ 
Szeretettel várjuk Önt és kedves Családját! 

 

Hangversenyünkön a Művészeti Egyetem hallgatói 
valamint kis növendékeik lépnek fel. 

Rendező: MKK  Támogatónk: BKA 

a 2007-b
és Olvas

Kérjük
jövőben i
közösség

Támoga
Die St

KNr: 95 7
IBAN: 

 

KÖSZÖNJÜK 
en felajánlott adományokat 
óink egész éves figyelmét! 

 
, lehetőségeihez mérten a 
s támogassa a gráci magyar 
ek kulturális tevékenységét 

és programjait! 
 

tásaikat hálásan fogadjuk! 
eiermärkische BLZ 20815 
9 85     -      BIC: STSPAT2G 
AT232081500000957985 
KÖVETKEZŐ SZÁMUNK 2008 FEBRUÁR ELEJÉN JELENIK MEG! 
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ARCKÉPCSARNOK 

EGY HÁROMGENERÁCIÓS GRÁCI 
MAGYAR CSALÁD TÖRTÉNETE  

2004 őszén, amikor először kap-
tam meghívást a Gráci Magyar Újság ki-
bővített szerkesztőségi ülésére a Car-
nerigasse 34 földszinti folyosójának fél-
homályában találkoztam Páll Sándorral, 
a MEÖK elnökével. Röviddel később 
megérkezett egy néni (na ezt a „nénit“ is-
meretlenül biztosan nem vette volna jó 
néven). Mindenki bemutatkozott egymás-
nak. „Maurer Ildikó” – mondta. Sándor 
csodálkozva kérdezte: „Talán a Maurer 
Villi felesége?” Az igenlő válasz után a 
„kapcsolat“ ennyiben is maradt. 
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Közben telt-múlt az idő és elérke-
zett életem első anyák napi miséje, amit 
anyaként ünnepeltem. Kisfiammal és fér-
jemmel a templomba lépve egy ismerős 
arcra bukkantam. Nahát, őt ismerem va-
lahonnan! Nagy valószínűséggel a Karl-
Franzes Egyetem üzemgazdászainak 
névtelenségében jártunk együtt valami-
lyen előadásra. Csodálkozva üdvözöltük 
egymást. De mint azonnal kiderült, nem 
Markus magyar, hanem a felesége, Kata-
lin révén volt a Welsche-templomban 
János atya miséjén. 

Aztán kezdett összeállni a kép: 
Ildikó néni olvasta fel az anyák napi ol-
vasmányt. Az agapén pedig tisztáztuk, 
hogy Katalinnak és kislányának, a fiam-
nál néhány hónappal idősebb Noeminek 
feltétlenül a beindulófélben lévő gráci 
magyar Baba-mama klubban a helye. 
Jöttek is, és jönnek is rendszeresen. 

Ennyit bevezetőül a 3 generációs 
Maurer lányok történetéből, igaz, azóta a 
két fiatalabbat Cresnarnak hívják. Húz-
tam is eleget Katalint, amikor az esküvő 
után még mindig rendszerint Maurerként 
mutatkozott be.  

Ildikó néniről megtudtam, hogy a 
hetvenes évek elején került Grácba. Né-
metül tudott valamennyit, és itt élt már 
magyar barátnője, Winkler Eszter. Úgy 
döntött, hogy ő is itt szeretne élni. Aztán 
megismerkedett Nyers atyával, aki sokat 
segített neki, majd rajta keresztül a gráci 
magyar közösséggel, tagja lett a gráci 
Magyar Katolikus Közösségnek és segít, 
ahol tud. 1973-ban férjhez ment, aztán 
megszülettek gyerekei, Katalin és Mar-
kus.  

A gyerekekkel rendszeresen járt a 
cserkészfoglalkozásokra, ahol Maurerék 
megismerkedtek hasonló családokkal. 
Mivel a foglalkozások magyar nyelven 
folytak, így a gyerekek nagyon sokat ta-
nultak.  

Különben Ildikó néni is járt már a Baba-mama klubban, hiszen 
az épp elfoglalt anyukát akár a nagymama is helyettesítheti. A lényeg, 
hogy elérjük klubunk célját: a legapróbbak a német nyelvű közegben 
minél több magyar szót halljanak. Ildikó néni is nagyon fontosnak tartja 
a magyar nyelv ápolását, ezért is igyekezett gyermekeit megtanítani 
magyarul, és azt is szeretné, ha az unokája is tudná, értené a (nagy-
mama) anyanyelvét. Ildikó néni még mesélt is a gyerekeknek. 

Mindenesetre 
Katalin tényleg jó példa 
arra, hogy a sok német 
szó - nem akarom mon-
dani stájer nyelvjárás el-
lenére - egy kis akarattal 
szépen meg lehet tanul-
ni itt is magyarul. Katalin 
megdöbbentően nagy 
szókinccsel rendelkezik, 
választékosan beszél. A 
Gráci Karl-Franzens 
Egyetem Pszichológia 
Szakán végzett. Most 

posztgraduális képzésen az klinikai és egészségpszichológusi képesí-
tés megszerzésén fáradozik. Nyelvtudását Budapesten csiszolta egy 
vendég félév keretében az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Büsz-
ke arra, hogy nagy kitartással és szorgalommal sikerült magyar nyelven 
vizsgáznia. Budapesti tartózkodása alatt nagyon élvezte, hogy rengete-
get tudott színházba és moziba járni. A magyar nyelvű közeg sokat len-
dített nyelvtudásán, ezért most sajnálja is, hogy a gráci hétköznapok-
ban olyan kevés lehetősége van a magyar társalgásra.  

Katalin elmondta, hogy nála a magyar nyelv egyszerűen gyer-
mekkori élményeket idéz fel, hiszen édesanyjával, nagymamájával ma-
gyarul társalgott, és a magyar szó még mindig hat az érzelemvilágára.  

Noémi a nyáron már második születésnapját ünnepelte, Katalin 
ismét munkába állt. Ez persze nagy kihívás az egész családnak. Ildikó 
nagymama nagy lelkesedéssel és szeretettel segít, ahol csak tud, első-
sorban a kisunokára szokott vigyázni, míg a szülők dolgoznak. 

A hosszú nyári szünet után, mindenki nagyon örült Katalinnak 
és Noéminek a Baba-mama klub első összejövetelén. Katalin nagyon 
fontosnak tartja, hogy így sikerül az éppen nyelvet tanuló babákat fog-
lalkoztatni, szép anyanyelvünkkel megismertetni, nem is azért, hogy 
majd felnőtt korukban hasznát vegyék, hanem hogy már most meg-tud-
ják: vannak más nyelvek, más nemzetek, más mentalitások. Ezen kívül 
Katalin is jól érzi magát a kisgyermekes anyukák társaságában. Már 
gyermekkorából ismeri az “egyetlen apukánkat”, Winkler Georgot, 
(akiről - terveink szerint - a következő kiadásunkban készítünk portrét). 
Katalin nagyon fontosnak tartja, hogy ez a kis közösség megmaradjon, 
bővüljön. S majd ahogy a gyermekek cseperednek, a klubba járó szülők 
segítségével sikerüljön koruknak megfelelően új impulzusokat adni en-
nek a gyerekközösségnek. Ahogy Katalin is annak idején a cserkész-
csapatban magyar anyanyelvű barátokra talált, megismerkedett azzal a 
kultúrával, ahonnan édesanyja származik. Addig is reméljük, hogy ide-
jük engedtével édesanyja vagy nagymamája rendszeresen elkíséri éne-
kelni, mondókázni, játszani ezt a tüneményes, törékeny legkisebb 
Maurer-leányt.  

Köszönöm Ildikó néninek az információkat, Katalinnak a kelle-
mes beszélgetést és, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy megvalósítsuk 
János atya ötletét, aki felvetette, hogy mutassunk be egy háromgenerá-
ciós gráci magyar családot. Ezzel a történettel kívánok minden kedves 
Olvasónknak békés adventot! 

Petritz Judit  
 

www.gmuonline.net
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STÁJER-MAGYAR KAPCSOLATOK 
Egy őszi brüsszeli tartózkodás alkalmából 

személyesen győzödhettem meg az Európai Unió 
szintjén történő sikeres stájer-magyar együttmű-
ködésről. Kiss Judittal, a Nyugat-dunántúli Regio-
nális Fejlesztési Ügynökség brüsszeli képviselet-
vezetőjével folytatott beszélgetésem alatt megtud-
hattam, hogy 2005 júliusa óta található egy fedél 
alatt a Nyugat-dunántúli régió és Stájerország 
képviselete (Avenue de Tervueren 82-84). „Nem 
csak közös bérlőtársak vagyunk, hanem érdekek 
közös képviselete, amelyben a hagyományos jó 
együttműködést szeretnénk tovább erősíteni az Alpok-Adria Munkakö-
zösségben, a Jövőrégió területén és konkrét Interreg projektek megvaló-

sításában” - mondta el Kiss Judit. A Nyugat-
dunántúli régió, mely Győr-Moson-Sopron, Vas és 
Zala megyéket illetve Győr, Sopron, Szombat-
hely, Zalaegerszeg valamint Nagykanizsa megyei 
jogú városokat foglalja magába, a magyarországi 
régiók közül elsőként nyitott önálló képviseletet 
Brüsszelben. A képviselet a folyamatos informá-
cióáramlás biztosítását és az erős régiós érdek-
képviseletet tűzte ki legfontosabb céljaiként. Emel-
lett szintén feladatának tekinti a kapcsolat alakítást 
más régiókkal avégett, hogy a megyei és városi 

projektekhez és programokhoz hasznos partnerekre és forrásokra 
találjon. 

Hasonlóképpen tekinti magát a stá-
jer képviselet is kapocsnak Stájeror-
szág és az európai intézmények kö-
zött. Fő célja a brüsszeli politikai fej-
leményekről történő gyors és egy-
szerű információ továbbítás, vala-
mint magán, politikai vagy gazdasá-
gi vonatkozású Európai Uniós ösz-
szefüggésű kérdések megválaszo-
lása. 

Mindkét képviselet egyhangúan értékeli a közös fellépés fontossá-gát. 
„A közel 300 brüsszeli régiós képviselet között akkor számolnak igazán 
velünk, ha bekerülünk a brüsszeli vérkeringésbe, ami közösen 
sikeresebb” hangsúlyozta Kiss Judit. Ráth-Végh Tímea 

linkek: http://www.westpa.hu, http://www.europa.steiermark.at 

A GRÁCI ÖNKORMÁNYZATI 
VÁLASZTÁSOKRÓL 

2008 január 20-án önkormányza-
ti választásokra (Gemeinderatswahlen) 
kerül sor Grácban. Felhívjuk tisztelt Olva-
sóink figyelmét arra, hogy ez alkalommal 
először rendelkeznek választójoggal a 
Grácban élő magyar állampolgárok is az 
esetben, ha 2007. november 9-én Grác-
ban volt a bejelentett állandó lakhelyük 
(Hauptwohnsitz) és betöltötték a 16. élet-
évüket. A választópolgárok az önkor-
mányzat által automatikusan regisztrálva 
vannak egy névjegyzékben (Wählerver-
zeichnis), amelyre nem kell külön felirat-
kozni. Az önkormányzat minden gráci 
házban legkésőbb 2007 november 29-ig 
egy névsort függeszt ki, amelyen az 
egyes házakban lakó és a névjegyzékbe 
bejegyzett választópolgárok családi és 
utóneve szerepel majd (Hauskundma-
chung). Kérjük, vegyék figyelembe, hogy 
név szerint mindenki annak a háznak a 
névsorán szerepel majd, amelyben ez év 
november 9-én állandó bejelentett lakhe-
lye volt. Hibásan feltüntettet név esetén 
november 30. és december 6. 13 óra kö-
zött kifogást kell a gráci BürgerInnenamt-
nál (Schmiedgasse 26, 3. emelet, 358-as 
szoba, tel.: 0316/872/5151, nyitvatartás: 
hétfő-kedd 8-13, szombat-vasárnap 8-12) 
beterjeszteni. A szavazás részleteiről 
(időpontok, helyszín stb.) az önkormány-
zat minden választópolgárnak 2-3 héttel 
a választás előtt részletes felvilágosítást 
kézbesít majd. Akinek a választás napján 
nincs lehetősége személyesen megjelen-
ni, annak postai vagy előzetes szavazás-
ra van lehetősége. Erről a fenti címen 
adnak felvilágosítást.  

Ráth-Végh Tímea 
http://www.graz.at/cms/ziel/1563049/DE/ 

SCHENGEN, AZ EURÓPAI UNIÓ KARÁCSONYI CSOMAGJA 
Ez év december 21-től Magyarország a schengeni övezet teljes jogú tagjává válik, ami az Európai Unióval közös határain 
a személyforgalom ellenőrzésének beszüntetését vonja maga után. Március 28-tól a légi határ ellenőrzése szűnik majd 
meg. Ezzel egy időben megszűnik a magyar vízum, helyét a schengeni övezetre érvényes vízum veszi át. A bonyolultabb 
vízumrendszer miatt hosszabb lesz majd a vízumügyintézés. A legnagyobb változás a szlovén, az osztrák és a szlovák 
határokon lesz majd érezhető, ahol megszűnik a személyi utasellenőrzés, bár az első időszakban Ausztriában várhatóan 
fokozott ún. mélységi ellenőrzések lesznek a határ menti térségben. Ezeknél elég a személyi igazolvány felmutatása, út-
levélre nem lesz szükség. Ukrajna, Szerbia és Horvátország felé a magyar határ egyben az Európai Unió külső határát is 
jelenti. Ezzel Magyarország felel a schengeni övezet közép-keleti határának mintegy 15 százalékáért. Horvátország ese-
tében a határátlépéshez változatlanul elég lesz a személyi igazolvány. Ukrajna és Szerbia vonatkozásában megszűnik a 
vízummentesség. Ukrajna és Magyaroszág között az EU-ukrán vízumkönnyítési szerződés illetve a magyar-ukrán kis-
határforgalmi megállapodás szabályozza a határforgalmat. A kishatárforgalmi engedély 20 Euróba kerül majd és 5 évre is 
érvényes lehet. Ukrajna többi részéről és Szerbiából 35 Eurós vízummal lehet majd Magyarországra utazni, de a díjfize-
tés alól mentesülnek pl. a nyugdíjasok, gyermekek, diákok. Románia felé ún. könnyített határellenőrzés működik majd, 
olyan lesz a helyzet, mint jelenleg a magyar-osztrák határon, tehát útlevél vagy személyi igazolvány felmutatása szüksé-
ges. Ráth-Végh Tímea 

www.gmuonline.net  3 
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A MEÖK-OLDALA 

ÖTVEN ÉVES A MAGYAR 
EGYETEMISTÁK ÉS 
ÖREGDIÁKOK KLUBJA 

A gráci magyarok Ünnepi Akadé-
mia keretében tartottak kettős megemlé-
kezést az 1956-os Forradalom és Sza-
badságharc 51. és a Diákszövetség meg-
alapításának 50. évfordulója alkalmából, 
amelyre a magyar emlékeket rejtő épület-
ben, az egykori Jezsuita egyetem és kol-
légium Barokk Termében került sor. 

Az ünnepség előtt a gráci ma-
gyar egyesületek képviselői koszorút he-
lyeztek el a Dómnál. Ft. Fodor János ér-
tékeink megbecsülésére figyelmeztető 
szavait csend, ökumenikus ima és a Him-
nusz követte. Pislákoló mécsesek lángja 
világította meg a koszorú feliratát: Emlé-
kezz 1956-ra! 

A Barokk Teremben Páll Sándor 
a Klub elnöke köszöntötte Prof. Dr. Zin-
ner Tibort, a Magyar Köztársaság Legfel-
sőbb Bírósága Tudományos Kabinetiro-
dája főnökét, az est előadóját és a meg-
jelenteket. Ugri Mihály tekintett vissza az 
1957-ben megalakult Diákszövetség, ma 
Magyar Egyetemisták és Öregdiákok 
Klubja öt évtizedére. 

Röviden lepergette az egyesület 
legjelentősebb eseményeit. Köszönetet 
mondott a mindenkori vezetőknek, meg-
emlékezett az időközben elhunyt 31 diák-
társról. Kiemelte az egyesület életképes-
ségét, a baráti kapcsolatok időt és távol-
ságot legyőző összekötő erejét. Ezt bizo-
nyítja a tavalyi évforduló alkalmából szü-
letett és idén a 6. Öregdiák Találkozón 
megvalósult gyűjtés. Az egykori diákok 
ezzel nyilvánították ki hálájukat a stájer 
nép felé, az öt évtizeddel ezelőtti nagy-
lelkűségükért. A gyűjtés eredményét, a 
6.000,- Eurót egy négygyermekes stájer 
kisgazda család kapta*, a beteg édesapa 
hirtelen halála után. 

Az ünnepség második részében 
Prof. Dr. Zinner Tibor** „Árulás – megtor-
lás – feledtetés” című előadását a tör-
vénysértő perek tényfeltáró kutatásaira 
alapozta. `56 őszéhez vezető utat 1949-

től a rendszer igazságszolgáltatási terrorja fényjelezte (709.273 elma-
rasztalt személy). Az 1956 november 4-ét követő időt a szovjet „segít-
séggel” restaurált hatalom általi felelősségrevonás, a bűnössé tevés és 
a szocialista építés bebizonyítása idejének nevezte. Az előadó részlete-
sen foglalkozott a megtorlás során hozott elmarasztaló ítéletekkel kap-
csolatos jogszabályokkal, rendeletekkel (statárium, népbíróságok, stb.). 
Beszélt a jogpolitika, a kíméletlen büntetés elvéről, a „megnyerés” mód-
szeréről, a népbíróságok hatalmáról, az ítélkezés irányítottságáról, a 
végrehajtás mikéntjéről, a „politika szolgálólánya” a bírók és ügyvédek 
helyzetéről. Példákat, statisztikai adatokat hozott a megtorlási perekből. 
(A megtorlás során 1963 végéig az `56-tal összefüggésbe hozható vád 
alapján 225 személyt végeztek ki, több mint 26 ezer személyt ítéltek 
szabadságvesztésre.) Kimutatta, hogy az 1963-as amnesztia csupán a 
szovjet külpolitikát szolgáló intermezzo, állampolitikai mélypont volt a 
kádári diktatúra történetében, és nem konszolidáció. 1964-től ismét erő-
teljesen emelkedett a politikai perekben elmarasztalt személyek száma. 
Az 1989, 1992, 2000-es sem-
misségi törvények, (a „Lex Tóth 
Ilona...”) tették az 1956-1989 
között hozott ítéleteket, eljárási 
törvényszegéseket semmissé. 
Előadását Máray Sándor 1956 
karácsonyára írt „Mennyből az 
angyal” című versével fejezte 
be. A hallgatóság kérdésözöné-
re adott válaszok az előadó 
széleskörű ismeretét, szakmai tudását és az ügyhöz való felelős-
ségteljes hozzáállását bizonyították. Az est programjához Csonka Vince 
csellószólója és Fülep Benedek furulyaművész zenei előadása adta a 
méltó keretet. A nagyszámú hallgatóság hosszantartó tapssal fejezte ki 
köszönetét. 

*A család helyzetéről és az átadásról a Kleine Zeitung október 
21-i és 24-i számában olvashattunk. 

**Dr. Zinner Tibor összefoglalta előadását, amely honlapunkon 
is http://gmuonline.net/programok/eloadasok megjelent. 

Ugri Mihály 

AMI A TÖRTÉNELEMKÖNYVBŐL KIMARADT 
„Nun fand ein Experiment, das sieben Jahrzehnte lang mit zwei 

alternativen Wirtschaftsformen durchgeführt worden war, ein dramati-
sches Ende: staatliche Lenkung gegenüber dem Spiel der Marktkräfte, 
zentrale Planung gegenüber freien Märkten, kurz: Sozialismus gegen-
über Kapitalismus.“ 

Milton Friedman: Kapitalismus und Freiheit (Vorwort zur neuen 
deutschen Ausgabe, Stanford, Kalifornien, 25. März 2002. 

Ha figyelmesen végigolvassuk a fenti idézetet – mely szerintem 
egyben a globalizáció váza is – akkor újra kell gondolnunk a közelmúlt 
történelmének minden egyes mozzanatát, beleértve az 1956-os for-
radalom eseményeit, azok célját és értelmét, melyek az akkor Magyar-
országon élő emberek kívánságait tükrözik. 

A kísérlet két különböző gazdasági szisztémáról beszél; liberá-
lis piaci demokráciáról minimális állami részvétellel ellentétben egy dik-
tatórikus állam tervgazdálkodásával. 
De hová lett a „legfőbb érték; az ember“? Akinek a „felvilágosultak“ 
egyenlőséget, szabadságot és testvériséget ígértek? Akire liberalisták 
és szocialisták – később kommunisták – egyformán hivatkoztak, s 
abban a pillanatban, amikor a megtévesztett és jóhiszemű tömeg vállra 
emelte őket, erről már mind megfeledkeztek, s csakis a saját egoista 
hatalmi rendszerük megszilárdítására használták fel ezeket? S cserébe 
talmi dolgokkal kenyerezték le őket, hogy ne legyenek többé önálló 
gondolataik, s idegenek élhessék az életüket.  

4  www.gmuonline.net 



GRÁCI MAGYAR ÚJSÁG 
2007. december – 2008. január A MEÖK-OLDALA/ AZ EGYHÁZAK HÍREI

A következményeket ismerjük, hiszen magunk is részesei lehet-
tünk az éhbéres teljes foglalkoztatottság „áldásaiban“, melyek a családi 
fészkek szisztématikus szétrombolásával s helyettük a napközik, óvo-
dák, szemináriumok, közös foglalkozások, vezetékes falurádiók s ké-
sőbb a manipulált televíziós programok megjelenésében váltak való-
sággá. 

A szerkesztőség felhívása   
Szerkesztőségünk szívesen ad hírt személyes és családi eseményekről (esküvő, születés, évforduló, stb
írták“ című rovatunkban szívesen közöljük hozzászólásaikat, véleményüket bármilyen, a magyar közö
szerkesztési költségek fedezésére felajánlott anyagi hozzájárulás ellenében hirdethet. Az értesítéseke
szerkesztőség címére, illetve e-mail címünkre várjuk. (8011 Graz, Pf. 295 vagy info@gmuonline.net) Lapzár

A beígért és elvárt eredmény azonban várat magára. Sőt, ha 
körülnézünk az új igények listáján, akkor hihetetlen nagy a kereslet a 
szociális-, emocionális-, pszihoszomatikus- és még sok más intelli-
genciával rendelkező emberek után, akiknek vízióik vannak, erkölcsi ér-
tékrendjük van, kapcsolatokat tudnak kiépíteni és tartani, megbízhatók, 
meggyőződéssel rendelkeznek, toleránsok, de misszionárius vezető-
képességűek, transzcendes célokkal bírnak melyeket felelősségük tu-
datában, következetesen és hűen követnek egy egész életen át. 

De mindezt honnan, ha az egész jóléti társadalom alapja a ha-
rácsolók által diktált és pótcselekvésekre felépülő mind gyorsabban for-
gó konzum-cirkusz, s szereplői az öntudattal már alig rendelkező rek-
lám- és lobbyáldozatok, akikből már kihalt – vagy soha nem is rendel-
keztek vele, mert nem volt kitől megtanulni – a szociális együttérzés, 
akik ha néha-néha ráébrednek delíriumuk valóságtávlatára, akkor rög-
tön rémeket látva aggresszíven támadnak s keresik a hibásakat, az el-
lenségeket, akiket lehetőleg könyörtelenül meg kell semmisíteni (mert 
még van privát véleményük, meggyőződésük és azt meg is merik mon-
dani). 

Ha beleolvasunk egyik másik olvasói levélbe, ott többször is ta-
lálkozunk kritikával, nézetkülönbségekkel, de nagyon ritkán egyéni ja-
vaslatokkal, változatokkal egy témára. Vajon miért? Mert nincsen? Vagy 
nem merik olvasóink megmondani? Vagy csak zavar, hogy másoknak 
még van egy irányzatuk, céljuk, ami mellett kitartanak? Vagy már el-
avultnak tekintik azt, amit az újság kiadói – az 56-os eszmék alapján – 
még ma is képviselnek? Akik október 23-át még mindig a napján ünne-
pelik és szembe mernek nézni 51 év után is az akkor történtek realitá-
sával és nevén merik nevezni az áldozatokat, de a tetteseket is?  

Sajnos a mai aktív generáció a gulyáskommunizmus jobblétét a 
saját ügyeskedései eredményének értelmezte, mert elhallgatták előle, 
hogy Moszkva félt egy második budapesti forradalomtól, és ezért tuda-
tosan engedélyezte Magyarország akkori magasabb életszínvonalát.  

Most, mikor az egyedül üdvözítő gazdasági szisztéma egén 
megjelentek a vészjósló viharfelhők, vajon mi 56 értelmi üzenete ne-
künk, tanuknak, amit érdemes továbbadni és ápolni a még dinamikusan 
élő klubunknak, s ha van, utódainknak? 

J. Koos  
 

Az andaui emlékoszlop 
felállításánán tizenkét egykori gráci 
magyar diák is részt vett Grácból, 

Linzből és Burgenlandból. 
 

A GRÁCI MAGYAR KATOLIKUS 
KÖZÖSSÉG HÍRE 
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Adventi Lelkinapot tartunk 
2007. december 8. szombaton 
hgasse 34 alatt a Segítőnővéreknél,
melyet P. Papp Tihamér (OFM) 
zalaegerszegi plébános vezet. 

Napirend: 
9 órakor közös zsolozsma 

0 és 10:45, valamint 14:00 és 15:30 
or bevezetők az elmélkedésekhez 

12:00-14:00 ebédszünet 
7:00 órakor befejező szentmise, 
elyre az ünnepre való tekintettel 
mindenkit szeretettel várunk! 
Egész nap gyónási lehetőség  
a bevezető előadások után. 
.), szakmai eredményekről, stb. „Olvasóink 
sségünket érintő témában. Újságunkban a 
t, hozzászólásokat és apróhirdetéseket a 
ta: 2008. január 17. 12 óra 

mint harminc magyar vett részt 
mber 30-án a leonhardi templom-
egrendezett Népek-vasárnapja mi-

Az MKK Pásztorális 
Tanácsa tanulmányi 
napját Horváth József a 
szombathelyi Martinrum 
Felnőttképző Akadémia 
igazgatója, pápai prelá-
tus vezette. Délelőtt a 
résztvevők az előadóval 
együtt kerestek választ 

tt kérdésekre, mint: miért vagyok 
lyennek látja a társadalom az egy-
 számomra mit jelent az egyház? 
lgetéseink tervezett témáit idő hiá-
n csak részben tudtuk megvitatni. 
következő időkben kerül sor a kö-
g jövőképének a megalkotására és 
datok felosztására. Köszönet Jó-
tyának, aki gyenge egészségi álla-
llenére kitűnően végezte feladatát. 
GYAR EVANGÉLIKUS 
EKEZET HÍRE 
sztriai Magyar Evangélikus Gyüle-
következő magyar nyelvű protes-
istentiszteleteit Grácban a Hei-
irche gyülekezeti termében (8010 
Kaiser-Josef Platz 9. bejárat az 
felől) 2007. december 09-én va-

p 16 órakor tartja. Szeretettel vá-
indenkit istentiszteleti alkalmunkra 

azt követő beszélgetésekre.  
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HOGY KERÜLTEM GRAZBA? 
…AVAGY AZ ELSŐ BENYOMÁSAIM

Egy évvel ezelőtt, 4. éves kolozsvári orvostanhallgatóként
érett meg bennem a gondolat, hogy jó lenne kihasználni az Erasmus
ösztöndíj nyújtotta lehetőséget, és eljutni egy másik európai egye-
temre tanulni. Mivel elsősorban a német nyelvtudásomat szerettem
volna gyarapítani és gyakorolni, ezért a Németországba és Auszt-
riába szóló ösztöndíjak után érdeklődtem. A lehetséges célpontok
közül Graz és Köln városa keltette fel a figyelmemet. A stájer tarto-
mány fővárosát több szempontból is vonzónak találtam: jellegzetes
európai diákváros a hegyek lábánál, és bár Ausztria második leg-
nagyobb városa, mégsem olyan rideg igazi nagyváros. Nem elha-
nyagolható ugyanakkor az sem, hogy 2003-ban az Európa kulturális
fővárosa címet viselhette. Ezért örömmel fogadtam a nemzetközi
kapcsolatokkal foglalkozó irodától a hírt, hogy a következő tanévben
az Gráci Orvostudományi Egyetemen tanulhatok egy félévet. A nyár
folyamán, a hivatalos okmányok mellett, Graz térképét és fontosabb
látnivalóit tartalmazó füzetecskét is postázták nekem, így nem volt
számomra ismeretlen a város, amikor végre ideérkeztem. Az első
benyomásom nagyon jó volt: a grazi osztrákok nagyon barátságosak
voltak velem, és mindenben segítettek, hogy a kezdeti formaságo-
kon minél hamarabb és könnyebben átessek. Szállást egy a kórhá-
zak mellett található kollégiumban szereztek nekem, ami több okból
is előnyös: olcsó, hamar eljutok az előadásokra és gyakorlatokra, és
a környék pedig nagyon szép, csendes, zöld övezetben gazdag és
forgalomtól majdnem mentes. Fontos volt ugyanakkor beszerezni
egy biciklit is (a Caritas-nál olcsón hozzá lehet jutni egyhez), hiszen
ez a legjobb közlekedési eszköz a városban. A klinikák éttermében
pedig előnyös áron finom ebédeket lehet enni. 

A grazi diákélet nagyon izgalmas. A számos rendezvény és
esemény közül majdnem minden napra lehet találni programot. Né-
ha teljes bábeli zűrzavar uralkodik, amikor az osztrák dialektusban
beszélők között a külföldi diákok csevegését is hallani. Viszont en-
nek köszönhető a város multikulturális arculata. Kellemes meglepe-
tés volt felfedezni, hogy magyar közösség is létezik Grazban. A szü-
leimtől (akik 1997-ben részt vettek a Gráci Európai Ökumenikus Ta-
lálkozón) hallottam, hogy valamelyik templomban magyar nyelvű ró-
mai-katolikus szentmisét is tartanak. Egy gyors internetes kereséssel
könnyen rátaláltam a Gráci Magyar Újság honlapjára, és örömmel ol-
vastam a műsorismertetőt, hiszen számos programot kínál az itt élő
magyarok számára. Az oktatás a Gráci Orvostudományi Egyetemen
elég sűrített ritmusban történik, és elég nagy hangsúlyt fektetnek az
önálló tanulásra. Ugyanakkor az orvosi kutatásba is betekintést lehet
nyerni, hiszen az egyetem modern üvegépülete a könyvtáron és a
tanulótermeken kívül a ZMF-nek (Zentrum für Medizinische For-
schung) is otthont ad.  

 
 

 

TELEKOCSI-AKCIÓ 
Kedves utazó Diákok! 
Az előző számban feltüntetett
hirdetés különösen nagy sikeré-
re és érdeklődésére való tekin-
tettel egy új, autósokat és autó
nélkülieket összekötő akciót
kezdeményezek. 
Úgy látszik, sokan vannak, akik
utazási igényeiket nem tudják a
vonatok menetrendjével össze-
hangolni, vagy épp az autójuk-
ban kihasználatlan helyeket
szeretnék utassal kitölteni –
mindkettő esetben jól jön, ha
tudunk egymásról. 
Küldd el elérhetőségedet a „Te-
lekocsi Gráctól Grácig” e-mail
címére (lásd 7. oldal), így Te is
felkerülhetsz arra a levelező lis-
tára, akik szeretnének hírt adni
hazautazási szándékukról,
vagy épp útitársakat keresnek. 
Remélem, sikerül elérni a célt:
együtt, jókedvűen és minél gaz-
daságosabban kihasználni az
utazás hosszú óráit. 
Kellemes utat, balesetmentes
közlekedést kívánok! 

Fülep Benedek

 „KICSIK ÉS NAGYOK” 
Jelen számunkban több helyen
rábukkanhattok az idei Adventi
Hangverseny ismertetőjére,
amely 2007. december 9-én,
délelőtt 11 órakor kerül meg-
rendezésre, a szokásostól elté-
rő módon, ezúttal a Welsche-
templomban. 
Hangversenyünket idén kicsi
„művészpalánták” muzsikájával
gazdagítjuk, a Gráci Művészeti
Egyetemről jelentkező előadók
mellett. A műsorunk elhangzá-
sa után egy kis közös beszél-
getésre invitáljuk a kedves ér-
deklődőket! 
 www.gmuonline.net 
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Az előadások megértésének érdekében pedig ajánlott minél
hamarabb hozzászokni a stájer nyelvjárásához. 

Véleményem szerintem Graz kitűnő lehetőséget nyújt úgy az
osztrák és a világ különböző tájáról származó diákokkal való ismer-
kedéshez, mint a német nyelvi ismeretek elmélyítéséhez is. A jól fel-
szerelt kórházakban pedig számos ismeretet lehet elsajátítani. Örü-
lök, hogy itt lehetek és remélem, még sok szép élményt tartogat szá-
momra Ausztria zöld szívének fővárosa, Graz. 

Kaucsár Tamás

MEGLÁTÁSAIM A GRÁCI DIÁKÉLETRŐL 
Sziasztok! 
Grácba egyszerűen jó lenni. Eddig is sokat hallottam róla, milyen
szép, milyen sokszínű, de tapasztalataim még inkább ezt bizonyítják.
Pedig még csak pár hónapja vagyok itt. Grác nagyon jó diákváros,
pláne magyaroknak, mert közel van a határ, ide autóval is aránylag
gyorsan el lehet jutni. Vonattal is jó jönni, van közvetlen járat Buda-
pestről és még egész olcsó is. Ausztria szinte fényévekkel Magyaror-
szág előtt jár, legalábbis ami a tisztaságot és a kultúrát illeti, ráadá-
sul szomorú, ami manapság otthon zajlik (sztrájkok, tüntetések). Elő-
ször az interneten kutattam Grác után, ráleltem a Magyar Újságra is.
Ez volt ám a biztató jel, hisz azért mégiscsak jó tudni, hogy van ott
más magyar is, esetleg van kihez fordulni segítségért, ha valamit
nem értek. Ráadásul azt hallottam, hogy itt a tandíj is kevesebb, mint
otthon, ezért ezt a helyet csak ajánlani tudom mindenkinek. 
Magyar programokról sajnos még nem sokat hallottam, csak a zené-
szek mondták, hogy minden évben van magyar hangverseny. En-
gem igazán valami szórakoztató műsor érdekelne, otthon a fősulin
olyan sok buli volt, ez itt most egy kicsit hiányzik – tán mert nem
tudok jól németül:((( Az iwiw-en néha kapok magyar buliba meg-
hívást, de az sajnos nem Grázban van, ezért azt mindenképpen
jónak tartanám összehozni. Érdeklődnék továbbá, hogy a Magyar
Egyetemisták és Öregdiákok Klubja szokott-e bulikat szervezni, és
ha igen, hol, mikor?   
Köszönöm a lehetőséget, hogy leírhattam véleményemet, s kívánok
a gráci magyar diákoknak kellemes ünnepeket! 

István

Várjuk a Te válaszodat is! 
Vélemények, ötletek, hírdetések, beszámolók: 

info@gmuonline.net 

 

Figyelem! A Gráci Magyar Újság Diákok Oldala szerkesztő mun-
katársakat keres! Számítógépes alapismeretekkel rendelkező, a grá-
ci magyar közösségek programjait szívesen figyelemmel követő fia-
talok jelentkezését örömmel fogadjuk! Érd.: a szerkesztőségnél.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



(nem) csak gyermekeknek 
  GRÁCI MAGYAR ÚJSÁG 
  2007. december – 2008. január 
 
 

Szerkesztő: Petritz Judit postaláda: info@gmuonline.net

Kedves Gyerekek! Ezúttal Gazdag Erzsi 
verseiből válogattam. Remélem, hogy 
december 7-én a Carnerigasseban so-
kan várjuk együtt a Mikulás érkezését. 
Erről bővebben a következő oldalon ol-
vashattok. Izgatott adventi várako-
zást, meleg teával és diós bejglivel 
megterített asztalt, vidáman táncoló 
hópelyheket és mókával, kacagással 
tartalmasan eltöltött téli szünetet kí-
vánok kis Olvasóimnak! Jó böngészést 
és szeretettel várunk Benneteket 
programjainkon!  Petritz Judit 

 
 

Hóember (részlet) 
Udvarunkon, ablak alatt 
álldogál egy fura alak; 
hóból van a keze-lába, 
fehér hóból a ruhája, 
hóból annak mindene, 
szénből csupán a szeme. 
Vessző seprű hóna alatt, 
feje búbján köcsögkalap. 
Honnan jött, tán Alaszkából 
vagy a déli-sarki tájról, 
hol a jegesmedve él, 
s télen-nyáron úr a tél? 
Uramfia, ki lehet? 
Mondjátok meg, gyerekek! 
"Sem a Péter, sem a Pál, 
egy hóember álldogál. " 

TALÁLÓS KÉRDÉSEK 
1. Leszállnak ők fűre, fára 

pedig egyiknek sincs lába. 

2. Szürke szárnyú nagy madár, 
szürke lesz a nagy határ, 
ha ősszel a földre száll. 

3. Kiszakadt egy nagy-nagy zsák, 
szerteszórja tartalmát. 
Szeretik a gyerekek, 
tudod-e, hogy mi lehet? 

4. Égnek áll a gyökere, 
és úgy nő a földre le. 

5. Üvegfalon sosem lengő, 
fenyők, zuzmók, meseerdő. 
Ezüsterdő, kristálylombok, 
napsütésben gyönggyé omlok. 

Január 
Január, Január 
mindig hócsizmában jár; 
jégbajusza, jégkabátja, 
zúzmara a jó barátja. 
Január, Január 
palotája nyitva áll. 
Jégtükörű padlóján 
korcsolyázik fiú, lány. 
Áll a tánc, áll a bál. 
Kicsi szánkó csengve száll. 
Meg sem áll tán tavaszig, 
mindaddig, míg havazik. 
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OLVASÓNAPLÓ 
MÓRA FERENC: KINCSKERESŐ KISKÖDMÖN 
Megjelent a Móra Könyvkiadó gondozásában. 

Móra Ferenc talán legismertebb, önéletrajzi ihletésű  
ifjúsági műve. A kis Gergőt édesapja, a szegény szűcs,                     
végtelen szeretettel és bölcsességgel neveli. A saját bőrén  
tapasztalatok árán gyarapodik a kisfiú világról való ismere- 
te, s ez mélyebb nyomokat hagy benne, mintha csak a szülői intelmeket
hallgatná. Az áhított kisködmön lassan, de sok-sok szeretettel készül. Nem
is meglepő, hiszen csodaködmönt varr a szűcsmester, melyben tündér fog
lakni. Márton szűcs sok mindent mesél fiának, miközben a kisködmönbe
belehímezi szíve minden szeretetét. Így lesz belőle csodaködmön, ami
azonban csak akkor kényelmes, ha viselője mindig igazat mond, emberül
viselkedik. 

8  www.gmuonline.net 
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BABA-MAMA KLUB HÍREI 

Vidám mondókázás a Baba-mama klubban 

Nagy volt az érdeklődés a családi találkozón is október 12-én 

Ezúton szeretnénk a kedves Olvasók figyelmét felhívni, hogy klubunk 
nyitott minden érdeklődő számára, nem csak szülőket, de nagyszülőket, 
barátokat is szívesen látunk! Érdeklődni Ferenczi Juditnál (0650/263-
83-74) ill. az újság e-mail-címén (info@gmuonline.net) lehet.  

Találkozzunk a Carnerigasse 34 alagsori játszótermében, 
péntekenként 9-11-ig! A pontos időpontokat lásd a műsorismertető-
ben!  

 

IDÉN A BÁBSZÍNHÁZBA JÖN A 
MIKULÁS!!! 
 
2007. december 
7-én 16 órakor a 
Carnerigasse 34 
földszinti 
nagytermében 
kibővített családi 
találkozóra várjuk 
a Grácban és környékén élő kisgyerme-
kes magyar családokat. Nagy örömünkre 
Obernoster Peter és Seres Anita elvállalt 
még egy bábszínházi bemutatót. Ezért 
most nem csak a Baba-mama klub csa-
ládjaira számítunk, hanem nagyobb, óvo-
dás-kisiskolás korú gyerekekre is, akik 
nagy izgalommal várhatják együtt a Miku-
lás érkezését, aki minden gyereknek hoz 
meglepetést! Utána a közös büfét a szü-
lők által hozott süteményekből és üdítők-
ből rendezzük. Kérjük, hogy részvételi 
szándékukat most kivételesen előre je-
lezzék december 3-ig Ferenczi Juditnál 
(0650/263-83-74)! 

Mindenkit szeretettel várunk! 

GYEREKSZÁJ 
Nagy örömömre azonnal kaptam néhány 
történetet új rovatunkba. Köszönöm szé-
pen! Továbbra is kérem a Kuckó olvasóit, 
hogy legyenek résen és osszák meg ve-
lünk a gyerekszáj gyönyszemeit! 

A 2,5 éves Christian a kertben játszott 
vendégünkkel, a 17 éves Lillával. Lilla 
megkérte Christiant, hogy jöjjenek be 
a házba, mert WC-re szeretne menni. 
Mire Christian csodálkozva ránézett: 
"És?! Nincsen rajtad pelus?!" 

 
Pár héttel később Christian megkér-
dezte tőlem: "Mama, van rajtam pe-
lus?" "Nincsen, kicsim" – válaszoltam. 
Erre nagy szemekkel rám nézett: "Ma-
ma, akkor futáááás!!!!" 
(Beküldte: Schauer Mariann) 

 
Egy hétéves oszrák kisfiúval arról be-
szélgettünk, hogy ki hová fog utazni a 
nyáron.  
- Én Magyarországra megyek – mond-
tam neki. 
Erre ő lelkesen:  
- Fogorvoshoz mész? Néha engem is 
átvisznek a szüleim, amikor mennek. 
(Beküldte: Szabó Melinda) 

www.gmuonline.net  9 
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TERVEZETT KIRÁNDULÁSOK 
Utolsó alkalommal egy kerékpár-

túrát terveztünk a repülőtér múzeumába 
és a mellette lévő Skulpturenparkba.  

Kis csoporttal, kellemes kerékpá-
rozó időben értünk az 1979-ben alapított 
Repülőmúzeumba. Sok érdekes vadász-
gépet, néhány helikoptert, hajtóművet, 
egyéb felszerelést, majd talán ezer repü-
lőmodellt láttunk. A sok gép között ott volt 
egy szovjet gyártmányú MIG 21-es va-
dászgép is, amit sokáig a magyar légi 
haderő használt. Az időből kifogyva a 
Skulpturenpark meglátogatásáról le-
mondtunk. De hazafelé még egy fagyira 
betértünk. 

Télen még jobban ki vagyunk 
szolgáltatva túraterveinkben az időjárás-
nak, mint nyáron. A napok is már sokkal 
rövidebbek. Ami jó lenne, egy korcsolya-
délután a közeli, reméljük befagyott tava-
kon, vagy egy sífutás megfelelő hó ese-
tén. Korcsolyát és futósít cipővel olcsón 
lehet kölcsönözni. Sajnos sem a korcso-
lyázást, sem a sífutást nem lehet előre 
megtervezni, úgyhogy dátumot nem tu-
dok mondani. Ha jön a jég vagy a hó, ér-
tesítjük azokat, akikre számítunk. Jó len-
ne, ha minél több érdeklődő is jelentené, 
hogy szívesen jönne.  
Telefonszámaink: Horváth Csaba 
(0316/69-30-64), Robert (0676/38-72-
925) 

Szép idő reményében: Csaba 

 A MAGYAR TÁNCHÁZ ÉLŐ ZENÉVEL BÚCSÚZIK 
Elérkezett a búcsú pillanata. A gráci és Grác környékén élő ma-

gyar családok találkozója után, melyen a gyerekekkel közösen várjuk a 
Mikulás érkezését, sajnos búcsút mondunk a három éve rendszeresen 
megrendezett gráci Magyar Táncházaknak, de első sorban táncokta-
tóinknak Kovács Krisztiánnak, Kikinek és feleségének Glöckl Eszternek. 
A programok hanyatló látogatottsága sajnos arra kényszeríti a program-
szervezőket, hogy 2008-ban más formában adjon helyet és teret Grác-
ban a táncházmozgalom rajongóinak. Hogyan tovább? Erről tavaszi 
kiadásunkban olvashatnak majd részletesebben. Addig is várjuk ötletei-
ket, hozzászólásaikat újságunk címen vagy e-mail címén. Kiki és Eszter 
szeretne nagyon jó hangulatú, fergeteges táncházzal búcsúzni, melyre 
meglepetéssel készülnek. Értesüléseink szerint élő zenével szeretné-
nek köszönetet mondtani a lelkes gráci néptáncosoknak, fellép a fiatal 
veszprémi zenészekből verbuválódott Kőris zenekar. 

Találkozzunk tehát 2007. december 7-én 18 óra 30-kor a 
Carnerigasse 34 földszinti nagytermében! Mindenkit szeretettel 
várunk!  Petritz Judit 

ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET 
Szeretettel várjuk a gráci magyar közösségek családjait és hozzátar-
tozóit ökumenikus istentiszteletünkre, amelyre 2008. január 15-én, ked-
den 18 órakor kerül sor a Heilandskirche-ben. MKK,MEGY 

magyarországi 
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Karácsonyi kiállítás és vásár 
és közép-európai fiatal művészek alkotásaival 

MEGNYITÓ:  
007. november 22-én 20 órakor  

léria Dionysos (Zinsendorfgasse 1) 
inthető: november 23., 24., 29. és 30. ill. december
., 14., 15., 22., 23. 14-22 óra között. 
fó: Kovács Dénes 0650/83-12-624 
L: STIFT REINBE KIRÁNDULTUNK 
s, de hideg októberi vasárnapdélután volt, amikor 22 
ozott a reini apátság udvarán, az 1129-ben alapított 
egtekintésére. A történelmi bevezető után megtekin-
mplomot, jártunk a keresztfolyosón, láttuk a régi 

 gótikus kápolnát. Az utóbbi időben végzett régészeti 
yei, a románkori falak és a középkori vízgazdálko-
intést. Ezek a szerzetesek építészeti műszaki lele-
léltetik. Az összességében 90.000 kötetet őrző 

 termében a tipikus reini könyvkötészet és betűmin-
ékkal díszített kódexek, a korábbi kottaírásos liturgi-
ágában láttuk V. István magyar király adományozó 

egérkezett P. August Janisch, aki régi ismerősként 
sapatot. Búcsúzáskor idegenvezetőnk megjegyezte, 
portunkat vezetni, mert ennyire érdeklődő és művelt, 
űvészetben járatos csoportja ritkán van. 

Tarcsay Éva 

D i e  e i n z i g e  S t i m m e ”  
2-án, vasárnap 19 órakor, Herz-Jesu-Kirche 
16-án, vasárnap 20 órakor, Stadtpfarrkirche 
ENEDEK ADVENTI SZÓLÓKONCERTJE 
zánsz-, barokk és magyar népi furulyák) 
rmekeknek ingyenes! Felnőtt:10 €, Diák: 5 € 
MEGHÍVÓ 
s Beáta (tűzzománc) 
sának megnyitójára  
ember 14-én 19.30 kor
r plébánia galériájában 
bert Stolzgasse 3) 
s Dénes 0650/83-12-624
www.gmuonline.net 



GRÁCI MAGYAR ÚJSÁG 
2007. december – 2008. január  

2 0 0 7 .  D E C E M B E R  

2 0 0 8 .  J A N U Á R  

DÁTUM IDŐ HELY RENDEZVÉNY RENDEZŐ 
02. vasárnap 10:00 Welsche-templom SZENTMISE, koszorú áldás, agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 
 19:00 Herz-Jesu-U.Kirche Fülep Benedek szólókoncertje infó: Fülep, 0650/31-00-495  

03. hétfő 18:00 Gösser KEREKASZTAL-TÁRSALGÁS és MEÖK KÖZGYŰLÉS (19. ó-
tól Kultur- és pénzügyi beszámoló) infó: Páll, 0316/46-56-36 

MEÖK 

16-18 Carnerigasse 34 CSALÁDI DÉLUTÁN – Bábszínházba jön a Mikulás  
infó: Ferenczi, 0650/263-83-74 Bővebben a 9. oldalon 

MEÖK 

18:30 Carnerigasse 34 ÉLŐ ZENÉVEL BÚCSÚZIK A MAGYAR TÁNCHÁZ Fellép a 
veszprémi Kőris zenekar infó: Petritz, 0650/24-56-442 • 

MEÖK 

07. péntek 

18:30 Radetzkystraße 16 KLUBEST/sakkozás infó: Tulacs, 0316/82-41-75 GME 

10:00 Welsche-templom SZENTMISE, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 
11:00 Welsche-templom ADVENTI HANGVERSENY infó: Fülep, 0650/31-00-495 MKK 

09. vasárnap 

16:00 Heilandskirche EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET infó: 0316/82-75-28 MEGY 
9-11 Carnerigasse 34 BABA-MAMA KLUB infó: Ferenczi, 0650/263-83-74 

2007-ben utoljára találkozunk! 
MEÖK 14. péntek 

18:30 Radetzkystraße 16 KLUBEST/sakkozás infó: Tulacs, 0316/82-41-75 GME 

10:00 Welsche-templom SZENTMISE, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 16. vasárnap 
20:00 Stadtpfarrkirche Fülep Benedek „Die einzige Stimme” c. szólókoncertje  

20. csütörtök 15:00 Radetzkystraße 16 TEADÉLUTÁN infó: Tulacs, 0316/82-41-75 GME 
22. szombat 20:00 Galéria Dionysos 

Zinsendorfgasse 1 
Karácsonyi kiállítás megnyitója infó: Kovács, 0650/83-12-624 
Bővebben a 10. oldalon 

 

23. vasárnap 10:00 Welsche-templom SZENTMISE, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 
25. Karácsony 10:00 Welsche-templom ÜNNEPI SZENTMISE (idén az utolsó) infó: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 

2 0 0 8 .  F E B R U Á R  ( E LŐ Z E T E S )  

DÁTUM IDŐ HELY RENDEZVÉNY RENDEZŐ 
06. vasárnap 10:00 Welsche-templom SZENTMISE, házszentelések, agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 
07. hétfő 18:00 Gösser KEREKASZTAL-TÁRSALGÁS infó: Páll, 0316/46-56-36 MEÖK 
11. péntek 9-11 Carnerigasse 34 BABA-MAMA KLUB infó: Ferenczi, 0650/263-83-74 MEÖK 
13. vasárnap 10:00 Welsche-templom SZENTMISE, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 
14. hétfő 19:30 Salvator-Galéria  

(Robert Stolzgasse 3) 
Barkos Beáta (tűzzománc) kiállításának megnyitója 
infó: Kovács, 0650/83-12-624 

 

15. kedd 18:00 Heilandskirche ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET a gyülekezési teremben 
infó: 0316/82-75-28 / 0316/68-35-08 Bővebben a 10. oldalon 

MEGY 
MKK 

18. péntek 9-11 Carnerigasse 34 BABA-MAMA KLUB infó: Ferenczi, 0650/263-83-74 MEÖK 
19. szombat 20:00 Radegunderstr. 10 MAGYAR BÁL/FRANZ étterem infó: Tulacs, 0316/82-41-75 GME 
20. vasárnap 10:00 Welsche-templom SZENTMISE, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 
25. péntek 9-11 Carnerigasse 34 BABA-MAMA KLUB infó: Ferenczi, 0650/263-83-74 MEÖK 
27. vasárnap 10:00 Welsche-templom SZENTMISE, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 

 

DÁTUM IDŐ HELY RENDEZVÉNY RENDEZŐ 
01. péntek 9-11 Carnerigasse 34 BABA-MAMA KLUB infó: Ferenczi, 0650/263-83-74 MEÖK 
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 

Röviditések: 
MEÖK - Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja, MKK - Magyar Katolikus Közösség, MEGY – Magyar Evangélikus Gyülekezet, GME – Gráci Magyar 

Egyesület, Gefördert aus Mitteln der Volksgruppenförderung (Támogatónk még a: Szülőföld Alap) 
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GRATULÁLUNK 
Gratulálunk Mag. Pharm. Berger Heinrichnak a Dr. rer. nat. cím elnye-
réséhez! 

Ezúttal köszöntjük Horváth István Svájcban élő diáktársunkat, aki de-
cember 5-én ünnepli boldog családi körben 70. születésnapját. Isten él-
tesse! 
Gémes András fiatal történész a gráci egyetemen végzett kitűnő kutatói 
munkásságáért megkapta az idei Buchbinder díjat. 
Heinemann Zoltán egyetemi tanár, a leobeni Montanuni professzora, 
kőolaj szakértő és lelőhelykutató Kaliforniában „John Franklin Carl 
Award” díjat kapott. 
GÓLYAHÍREK  
Röviddel előző számunk nyomdába kerülte után, szeptember 28-án 
megszületett Kanyó Csilla és Gergely Tamás kisleánya Dalma, majd ok-
tóber 3-án Fritz Eszter és Gerald kisleánya Ester-Maria, november 7-én 
pedig Szerencsiné Milhoffer Éva és Szerencsi József kisfia, Ádám. 
Szeretettel várjuk őket Baba-mama klubunkban!  

INNEN - ONNAN 
Focirajongók figyelem! Jövő év júniusában itt Grácban is rendeznek 
egy bajnokságot, amelyen európai országokból származó, itt élő férfiak-
ból és nőkből álló focicsapatok mérik össze tudásukat. A magyar foci-
csapatnak még szüksége lenne néhány játékosra. Ha érdekel, írj egy e-
mait dec. 30-ig a következő címre: zita.veit@stud.uni-graz.at (foci 2008)! 
A Magyar Tudományos Akadémia ajándékot küldött a gráci magyarok 
részére. A História folyóirat több száma kapható ingyen, amíg a készlet 
tart. További infó, átvétel Ugri M. 0316/68-35-08 
Mag. Molnár András a 2008. januári önkormányzati választáson (Ge-
meinderatswahlen) az Osztrák Néppárt (ÖVP) jelöltjeként indul. A szava-
záson első ízben csak azok a jelöltek kapnak majd mandátumot, akik a 
pártjukon belül legtöbb választói szavazattal (Vorzugsstimmen) rendel-
keznek. Legfőbb céljaihoz a sportpályák, városi játszóterek kiépítése va-
lamint a magyar egyesületek támogatása tartozik. Információk: 
http://molnar.prograz.at 
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APRÓHIRDETÉSEK 
Keresünk szoftverfejlesztés iránt érdeklődő,
lelkes munkatársat, aki szívesen részt venne
egy programozási feladat megoldásában. A
részletekért fordulj Ferenczi Dávidhoz, a
0650/67-50-846-os telefonszámon vagy az
info@gmuonline.net e-mail címen. Díjazás:
baráti hátbaveregetés + 1 korsó sör a Gösser-
ben ;-) A Szerkesztőség 
Hiteles fordítások készítése! Ronacher–
Nyitrai Gabi Tel: 0316/91-30-84 / 0699/19-11-
00-52 E-mail: gabi.ronacher@chello.at 
Vidám hangulatú zeneórák kicsiknek és na-
gyoknak egyaránt magyar vagy német nyel-
ven! Ének, furulya, zongora; Grác és környé-
kén, igény szerint házhoz megyek. Mag. art.
Fülep Benedek 0650/31-00-495  
Magyar fogorvos munkát keres Grazban vagy
környékén. Minden lehetőség érdekel! Tel.:
0699/11-70-60-33 
Szoba nagyon kedvező áron kiadó a Franck-
gasse és Körblergasse sarkán, kb. 15 m²,
150€/hó mindennel együtt! Zuhanyzó tartozik a
szobához, konyha a folyosó végén lakótársak-
kal együtt használható. A szoba 2007 kará-
csonytól előre láthatólag 2008 nyár végéig várja
új lakóját. További részletekről érdeklődni a
0650/800-21-45-ös telefonszámon, vagy az
szkg@gmx.at e-mail címen lehet. 
Telekocsi Gráctól-Grácig Hazautaznál, de se
kocsi, se vonat? Vagy épp utastársakat keresel
autódba? Küldd el elérhetőségedet a Telekocsi
Gráctól Grácig e-mail levelezőlistájára, amelyre
továbbítjuk utazási igényedet. A levelezőlista
baráti alapon működik, utazási költségek egyéni
ajánlatok és egyeztetések alapján. Cím:
telekocsi@gmx.at További info: Fülep
0650/31-00-495 
Magyaróra! Minden szerdán (Carnerigasse 34) 
16-18 óra között vidám, hangulatos társaság-
ban! Érd: Bittermann Moni 0316/69-54-89 
Österreichische Post AG 
Info Mail Entgelt bezahlt 
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STUDENTEN UND AKADEMIKER 
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