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TAKÁTS GYULA 
SZÜRETI VERS 

Szüretelnek, énekelnek, 
Láttál-e már ennél szebbet? 

Dió, rigó, mogyoró, 
Musttal teli kiskancsó. 
Sose láttam szebbet! 
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Akkora fürt, alig bírom, 
Egy fürtből lesz akó borom. 

Dió, rigó, mogyoró, 
Csak úgy nevet a kancsó. 

Az sem látott ilyet. 
Az öregnek aszú bor jár, 

A gyereknek must csordogál. 
Dió, rigó, mogyoró, 
Szüretelni, jaj, de jó! 
Igyunk erre egyet!!! 

A SZERKESZTŐSÉG HÍREI 
Reméljük, hogy kedves Olvasóink a nyár folyamán kipihenték 

magukat és elég energiát gyűjtöttek a következő stresszes hónapokra. 
Újságunk előző számában hírt adtunk a gráci magyar közösségek nyári 
és kora őszi terveiről. Ezek megvalósulásáról olvashatnak aktuális szá-
munkban.  

Június 8-10. között 
rendezte meg az 1957-ben 
alapított Magyar Egyete-
misták és Öregdiákok 
Klubja a Grácban tanult 56-
os magyar diákok 6. Öreg-
diák-találkozóját, amely 
bensőséges baráti hangu-
latban zajlott. A találkozó 
résztvevői emlékiratot kap-
tak, és - hálájuk jeleként - 
egy rászoruló stájer család 
részére gyűjtöttek, melynek 
eredményét 6.000 Eurót 
augusztus 30-án adták át. 
(Bővebben a 2. oldalon ol-
vashatnak..) 

A MEÖK 56-os 
emlékfüzete megtalálható 
az újság honlapján is: 
http://gmuonline.net/meok/
emlekfuzet 

Horváth Csaba a 
nyáron három kirándulást 
szervezett. (Részletes be-
számolóját a 10. oldalon 
találják.) 

MEGHÍVÓ 
2007. október 21. (vasárnap) 19 ó.  

ÜNNEPI AKADÉMIA - 
kettős megemlékezés 

a szeminárium barokktermében 
(Bürgergasse 2) 

az 1956-os forradalom 51. és a 
Diákszövetség alapításának 50. 

évfordulóján 
Előadás: Prof. Dr. Zinner Tibor (Bu-
dapest) a Magyar Köztársaság Leg-
felsőbb Bírósága Tudományos Kabi-
netirodája főnöke tart előadást 
ÁRULÁS–MEGTORLÁS–FELEDTETÉS 

címmel 
Méltatás: 50 évre tekint vissza a
Magyar Egyetemisták és Öregdiákok
Klubja 
Az előadás előtt 18.45 órakor koszo-
rúzás a dómnál 
Mindenkit szeretettel hívnak és 
várnak a rend MEÖK és MKK ezők:  

Új rovat – új munkatárssal Szerkesztőségünk és kedves Ol-
vasóink nevében is szeretettel köszöntöm új munkatársunkat, Ráth-
Végh Tímeát, aki a stájer-magyar kapcsolatokról ír majd nekünk. Tímea 
egy éve kapcsolódott be kisleányával, Lénivel a gráci magyar Baba-
mama klub életébe. Jogászként európajog a szakterülete. Új rovatához 
az információkat nagyrészt egyenesen a Stájerországi Tartományfőnök-
ség Európa és Külügyi Főosztályáról szerzi. Sok sikert kívánunk, és 
kíváncsian várjuk a beszámolókat! 

Címváltozások Kérjük kedves Olvasóinkat, hogy címváltozás 
esetén feltétlenül adják meg az új címet szerkesztőségünknek postai 
úton (8011 Graz, Pf. 295) vagy honlapunkon keresztül 
(www.gmuonline.net/kapcsolat). A visszaérkező küldeményekért a 
szűkös anyagi keretből sajnos duplán kell fizetnünk. Köszönjük. 

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK 2007 DECEMBER ELEJÉN JELENIK MEG! 

http://gmuonline.net/meok/emlekfuzet
http://gmuonline.net/meok/emlekfuzet
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A MEÖK HÍREI 

A „STÁJER CSALÁD“ AKCIÓRÓL 
Végre sikerült augusztus 30-án a 

kiválasztott, támogatásra szoruló család-
nak az öregdiákok adományaiból össze-
gyűlt pénzt átadni. A MEÖK vezetősége 
hálás köszönetet mond mindazoknak, 
akik anyagilag és szervező tevékenysé-
gükkel lehetővé tették karitatív akciónk 
megvalósítását. Hogy is jött létre? 

A forradalom 50. évfordulója kö-
zeledtével a „Kerekasztal Társasága” 
már korán azon törte fejét, hogyan tud-
nánk ezt a főleg minket, öregdiákokat 
érintő történelmi eseményt méltóan meg-
ünnepelni? Az a gondolat született, hogy 
illene hálánkat kinyilvánítani az osztrák, 
ill. a stájer népnek az akkor velünk szem-
ben tanúsított nagylelkűségért. Indítsunk 
egy gyűjtést az egyesület öregdiákjai kö-
zött, s a befolyó összeggel támogassunk 
egy különösképpen rászoruló stájer csa-
ládot. Ahhoz, hogy szimbolikus jellegű ál-
dozatkészségünkről a közvélemény is tu-
domást szerezhessen, szükségesnek tar-
tottuk a médiát is bevonni. Az idő rövid-
sége miatt nem tavaly, hanem idén való-
sítottuk meg tervünket. Az 50. jubileum 
továbbra is aktuális maradt azáltal, hogy 
1957 szeptemberében alakult meg a 
Diákszövetség. Előnyös volt az idei 6. 
Öregdiák-találkozó is, mert általa több ré-
gi diáktársunk támogatta ügyünket. A Ca-
ritásztól és a Kleine Zeitungtól kapott 
adatok alapján a Találkozón kinevezett 
háromtagú bizottság kiválasztott ugyan 
egy családot, de az nem felelt meg az 
elképzelésünknek. A Caritásszal folyta-
tott további tárgyalások végül is meghoz-
ták a türelem gyümölcsét. Új javaslatukat 
elfogadtuk, amelyet támogatásunkra min-
den tekintetben érdemesnek találtunk. 

Néhány adat szolgáljon az ado-
mányozók jogos információigényének ki-
elégítésére: A fiatal család Passail kör-
nyékén él. Szerény jövedelmüket a me-
zőgazdaságból, a már eléggé hegyes vi-
déknek megfelelően főleg tejtermelésből 
szerzik. Az idén beköltöztek a sajátkezű-
leg épített új, de még nem kész lakóház-
ba. A családfenntartó a hirtelen fellépő 
betegsége és két súlyos műtéte után jú-
liusban váratlanul meghalt. Az asszony 
maradt a négy gyerekkel (3–16 évesek), 
az adóssággal terhelt félig kész házzal 
és a munkaigényes gazdasággal.   
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Az ég is sírt, amikor átadtuk a 
Klub nevében az összegyűlt 6.000 Eurot 
a könnyező özvegynek a Caritas és a 
Kleine Zeitung képviselői jelenlétében. A 
napilap októberben, a forradalom és a 
Klub alapításának az emléknapjaiban 
publikálja a történteket.  

6. ÖREGDIÁK-TALÁLKOZÓ 
Ez év június 8. és 10. között újra megrendeztük a már hagyo-

mányos Öregdiák-találkozónkat Grácban. Az eddigiektől eltérően most 
két fontos jubileum is alkalmat adott a találkozóra. Tavaly volt az emig-
rációnkat okozó 56-os forradalom 50. évfordulója, idén ősszel pedig 
egyesületünk tekint vissza ugyancsak félévszázados múltjára. 

A találkozó pénteken egy szokásos baráti beszélgetéssel 
összekötött vacsorával kezdődött a Lindenwirt vendéglőben. Az egye-
sület vezetősége a „gráciakon” kívül, örömünkre, Ausztria más részei-
ről, Európa több országából és tengerentúlról érkezőket is üdvözölhe-
tett. A nem éppen kis terem majdnem szűknek bizonyult. Köszönetet 
mondhattunk a „Stájer család”-akciónkra felajánlott és nagyrészt befize-
tett támogatásért.  

Szombaton délelőtt az elmúlt évekből jól ismert „Carnerigasse” 
nagytermében lehetett az emlékekbe merülni a kiállított fényképek, tár-
gyak, könyvek, írások és egyéb kiadványok láttán. Az élménycsere 
résztvevői kölcsönösen betekintést nyertek volt diáktársaik életébe, 
miáltal érzelmileg még közelebb kerültünk egymáshoz. Újra szóba ke-
rült a „Stájer család” támogatási akció. Megegyeztünk abban, hogy a tá-
mogatott családot egy háromtagú bizottság fogja kiválasztani a Caritas 
és a Kleine Zeitung által rendelkezésünkre bocsátott adatok alapján. 

A délutánt estbe nyúló hangulatos együttlétben töltöttük a Ma-
riatrost környéki „Pölzer”-Buschenschankban (köszönet a szervezők-
nek: Tarcsai Évának és Horváth Miklósnak). Még nótázásra is sor ke-
rült. Vacsora közben az egyik asztaltól újabb kívánság hangzott el, 
amely rövid megvitatás után egyöntetű elhatározáshoz vezetett: köszö-
netet mondunk a Rockefeller alapítványnak a tőlük kapott stipendiu-
mokért, amelyek lehetővé tették számunkra, hogy a gráci egyetemeken 
tanulhassunk, és végzettségünk alapján magasabb társadalmi státuszt 
érjünk el. Az aláírásgyűjtés alatt egy kis csoport megfogalmazta a szö-
veget, melyet a Kanadában élő Pattantyús Péter fordított angolra. 

Évtizedekre nyúló távollétem után élmény volt számomra a va-
sárnapi magyar mise a „mi” Welsche templomunkban. Magyarul énekel-
tünk, imádkoztunk. Meghatott a 29 elhunyt diáktársunkról való megem-
lékezés, a nevek elhangzásakor meggyújtott gyertyákkal. 

A búcsúebéden – ismét a Lindenwirt vendéglőben – átnyújthat-
tuk személyesen az Emlékfüzeteket, amelyeken a nyomdafesték éppen 
hogy megszáradt. Búcsúzkodás közben többektől elhangzott a kíván-
ság, hogy a legközelebbi Öregdiák-Találkozó nem öt, hanem három év 
múlva legyen.  

A három nap programjain résztvevő több mint 50 személy köré-
ből a helyszínen és később is számtalan dicséret, elismerés, köszönet 
érkezett. Ez volt az egyik legsikeresebb találkozónk, amelyen megerő-
södtek a régi kapcsolatok, és új barátságok jöttek létre. Ezt bizonyítja a 
megindult élénk levelezés.  

Páll Sándor 
 

Ez a fénykép az 
adomány átadá-
sán készült.  
 
Az Öregdiák-
Találkozóról 
fényképes 
beszámolót a 15. 
oldalon találnak. 

www.gmuonline.net
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ARCKÉPCSARNOK  
BEMUTATJUK FERENCZI JUDITOT 

2005 végén a következő e-
mailt kaptam: „Kedves Judit, szere-
tettel gratulálunk Florianhoz, és a leg-
jobbakat kívánjuk nektek az Újévben. 
Ferenczi Daniel, Judit & Dávid. UI: 
rendes tőletek, hogy gondoltatok ar-
ra, hogy legyen Danielnek játszótár-
sa. ☺” Ennél többet akkor még Fe-
rencziékről nem tudtam, mivel Dávid 
abban az időben kapcsolódott be a 
szerkesztőségi munkába, amikor én 
már a kisfiam érkezése miatt nem 
tudtam ülésre menni. Mint később ki-
derült táncházban is találkoztunk, 
de... Mindegy.  

Most különben is Juditról van 
szó. A veszprémi lány munka mellett 
végezte el a budapesti Eötvös Loránd Tudományi Egyetem pedagógia 
szakát. Néhány éves bécsi tartózkodás után férjével Grácba fújta őket a 
szél. Körülnéztek, bejárták a környéket, és beleszerettek Andritzba. Úgy 
döntöttek, hogy itt fognak letelepedni. 

Az idegen ország szokásainak megismerését a szorgalmas 
nyelvtanulás nagyban elősegítette. Juditnak sikerült beilleszkedni, töké-
letesen elboldogul a hétköznapok szituációiban.  

Ferencziék tudatosan keres-
ték a kapcsolatot a gráci magyarok-
kal. A kezdeti nehézségek után talán 
kisfiúk születése hozta a fordulatot. 
2006 tavaszán felmerült a kérdés, 
hogy van-e Grácban kisgyerekes 
mamáknak találkozásra lehetőség. 
Nem volt, de hát ugye ezen ne múl-
jon... Nos, az első érdeklődők egyike 
Judit volt, aki lelkesen hozta az akkor 
alig 8 hónapos Danielt. Aztán Judit 
és Daniel a klub törzstagjává vált, sőt 
Juditot addig-addig sikerült a dolgok 
menetébe bevonni, míg Köszeghyné 
Szénási Ági távozása után 2006 ok-
tóberétől elvállalta a gráci magyar 
Baba-mama klub programfelelősi fel-

adatait. Nagyon jól jártunk vele. Judit barátságos, kiegyensúlyozott ter-
mészetével könnyen teremt kapcsolatot az érdeklődő anyukákkal. Min-
denkit türelmesen felvilágosít a szokásokról, biztat, hogy kapcsolódjon 
be a klubba. Az első évben 23 család fordult meg nálunk, és 2007 tava-
szától legalább 6-8 baba találkozik rendszeresen a Carnerigasse alag-
sori játszótermében. Judit fáradhatatlanul szervezi a programokat, bele-
értve a karácsonyi sütizős klubot vagy a három családi délutánt, ahova 
nem csak az apukák, de nagymamák, keresztanyukák és barátok is el-
kísérték a legkisebbeket. Véleményem szerint ez már az ő érdeme, hi-
szen azt adja, amire neki lett volna szüksége Grácba érkezésekor.  

Szerkesztőségünk és kedves Olvasóink nevében is köszönöm 
Juditnak, hogy bepillantást nyerhettünk családja életébe és a gráci ma-
gyar kisgyermekes családok nevében kérem, hogy még sokáig tartsa 
kezében a gráci magyar Baba-mama klub sikeres fenntartását. 

Petritz Judit  

STÁJER-MAGYAR KAPCSOLATOK 
A stájer-magyar kapcsolatok 

hosszú múltra tekintenek vissza, kezdve 
a 14. században Nagy Lajos támogatá-
sával létrejött máriacelli kegytemplommal 
az 1970-es évek végén létrejött Alpok-
Adria Munkaközösségig. Ez a mai napig 
fennálló munkaközösség feladatául tűzte 
ki olyan kérdések közös információs és 
szakmai megvitatását, illetve egyezteté-
sét, melyek a mindenkori tagállamok ér-
dekeit képviselik (így pl. a mezőgazda-
ság, a turizmus, a kulturális és tudomá-
nyos kapcsolatok, az energiakereskede-
lem, a környezetvédelem stb. terén). A 
NATO-tagok, a semleges országok, a ke-
leti blokkhoz tartozó, illetve a blokkon kí-
vüli államok együttműködése páratlan 
volt a világpolitika színterén. Jelen tagok: 
Stájerország és Baranya, Zala, Somogy 
valamint Vas megyéken kívül Felső-
Ausztria, Burgenland, Karintia, Szlovénia, 
Horvátország, Lombardia, Veneto és 
Friuli-Venezia Giulia. A Munkaközösség-
ben képviselt megyék, régiók és államok 
az évek során számos bilaterális meg-
egyezésen alapuló tevékenységet valósí-
tottak meg úgy egymással, mint nem 
résztvevő partnerekkel. Ezek struktúrálá-
sára 2005 óta az Európai Unió INTER-
REG III. B-programjának keretében meg-
valósuló Matriosca-AAP (Management 
Tools, effective Relations for new Inter-
regional Organisation aimed at 
Strengthening the Cooperation among 
regions in the Adria-Alpe-Pannonia 
space) elnevezésű projekt törekszik. A 
projektet, melynek 854.000 € költségve-
tését 50 százalékban az Unió társfinan-
szírozza, s mely 2007 végével végződik, 
Stájerország kezdeményezte és vezeti, 
fő célja egy közös érdekháló létrehozása 
a gazdasági térségben. Különös hang-
súlyt – a Stájerországi Tartományfőnök-
ség állítása szerint – stájer szemszögből 
a nyugat-magyarországi megyékre fek-
tetnek, mert ezek a tartomány legfonto-
sabb gazdasági partnerei. A projekt no-
vemberi zárórendezvényének, melyen 
Baranya, Győr-Moson-Sopron, Somogy, 
Tolna, Vas és Zala megyék közgyűlési 
elnökei is részt vesznek majd, Grác lesz 
a vendéglátója. 
Linkek: 
http://www.matriosca.net 
http://www.alpeadria.org 

 
Ráth-Végh Tímea 
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OLVASÓINK ÍRTÁK 

MAGYARNYELV TÁBOR 
OSZTRÁKOKKAL 

Augusztus első hetében érdekes 
és élménydús nyelvtábor várta a Fertő tó 
közelében a gráci Urania magyar szakos 
hallgatóit. Hegykő, az 1300 lakost szám-
láló kis falu adott otthont 9 lelkes osztrák-
nak, akik vállalkoztak a Primus Tünde ta-
nárnő által szervezett "továbbképzésre". 
A gyönyörű Marben szálloda bokrokkal, 
díszcserjékkel díszített kertje délelőttön-
ként tanteremmé változott, míg a szabad 
délutánok közös kirándulásokat tettek le-
hetővé. A kerékpárokat a hoteltől kaptuk. 
Célba vettünk nem egy látványosságot, 
pl. az ismert Eszterházy-kastélyt Fertő-
dön és a "legnagyobb magyar", Széche-
nyi István gróf mauzóleumát Nagycen-
ken, ahol a nevezetes hársfasor bizony 
már nem a régi díszében tündököl. Az 
osztrák tanulók, a kezdeti nehézségeket 
leszámítva, bátran szólaltak meg a "ma-
gyar légkörben". Különösen izgultak, ami-
kor a polgármester fogadására indultunk. 
No, csodálkozott is a falu első embere, 
ilyen okos kérdésekre nem számított! 
Különösen megnyerte a felnőtt diákok 
tetszését az új módszer, ami Tünde ta-
nárnő találmánya volt: egy izgalmas, erre 
a célra kitalált társasjáték. Itt aztán voltak 
feladatok! Ki a hotel szakácsához ment 
egy praktikus kérdéssel, kinek egy ma-
gyar népdalt kellett eldalolnia. Jól szóra-
koztunk valamennyien. Egy képkiállítás 
alkalmából fellépő néptáncosokkal ké-
szült közös kép (lásd fotó!) egyértelműen 
tanúskodik a vidám élményről. Szomba-
ton és vasárnap "belemerültünk" a hegy-
kői falunapok tarka rendezvénysorozatá-
ba - a szabadban megrendezett sütés-
főzés-verseny maradandó emlék szá-
munkra. Itt kb. 25, más és más pörköltet 
kóstolhatott meg a látogató. De az utca-
bál sem volt megvetnivaló!  

2008-ban újra nekivágunk!!!  
Primus Tünde 

CSUPORÉK BÚCSÚZNAK GRÁCTÓL 
Amikor a két főből álló Családi Tanács úgy döntött, hogy enge-

délyezi a családfő külföldi tanulmányútját, rövid mérlegelés kezdődött: 
hová is menjünk? Első ötletként és lehetőségként az Egyesült Államok 
merült fel, de szakmai és magánjellegű szempontok alapján végül úgy 
döntöttünk, maradunk inkább a tengeren innen. A magánjellegű szem-
pontok között az első helyen az állt, hogy a Tanács szavazati joggal 
nem rendelkező, tanácskozási jogú tagja, az akkor néhány hónapos 
kisfiunk számára egy amerikai út túlzott megterhelést jelentene. A szak-
mai indokok mérlegelése végül Ausztria, azon belül is Grác felé irányí-
totta szekerünk (helyesebben autónk) rúdját, mivel a gráci Karl-Fran-
zens-Universität Farmakognózia Tanszékén oktat Prof. Rudolf Bauer, 
az általunk is művelt szakterület, a gyógynövénykutatás nemzetközileg 
igen elismert alakja. A nehéz döntés meghozatala után már „csak” a fo-
gadó féllel kellett egyeztetni, és megszerezni a tanulmányúthoz szüksé-
ges ösztöndíjakat. 

Eközben megkezdődött a tervezgetés és szervezkedés: hol fo-
gunk lakni, hogy tudunk boldogulni egy számunkra idegen környezet-
ben? A kételyek és aggodalmak elűzésében fontos szerepe volt Grác-
ban élő ismerősünknek, Mikes Katának, és a gmuonline.net oldal segít-
ségével szerzett új ismerőseinknek, akik segítettek a szálláskeresésben 
is. Így 2007 februárjában már úgy érkeztünk Grácba, hogy tudtuk, nem 
leszünk egyedül ebben az akkor még ismeretlen városban. 

Családunk legifjabb tagja anyukájával együtt bekapcsolódott a 
baba-mama klub „munkájába”, ami hetente lehetőséget biztosított, hogy 
kizökkenjenek a hétköznapok szürkeségéből, játszó- és beszélgető-
partnerekre, barátokra tegyenek szert. Bár a családfő hét közben szor-
gosan dolgozott az egyetemen, ő is ellátogatott alkalmanként a klubba, 
és megelégedéssel nyugtázta, hogy papaként egyáltalán nem részesült 
hátrányos megkülönböztetésben. Nem csak a klubban, hanem protes-
táns istentiszteleten is részt vettünk Grácban, ami lelki megerősítést 
adott.  Az itt élő magyarokat megismerve azt tapasztalhattuk, nem igaz 
az a közkeletű, és sokak által terjesztett sztereotípia, hogy a magyarok 
széthúzók: itt egy összetartó, jó hangulatú közösséget találtunk. 

Az itt töltött 7 hónap elegendő volt ahhoz, hogy bepillantsunk az 
osztrák hétköznapokba, megismerjük a várost és Stájerországot. A fő-
bérlőink személyében (Dr. Heinz Herzog és neje) egy rendkívül szimpa-
tikus és segítőkész házaspárt ismertünk meg, akik a biciklivásárlástól 
kezdve a szabadidős programok megszervezéséig mindenben segítet-
tek, és bevezettek minket a stájer borkóstolás örömeibe. Mivel albérle-
tünk a gráci stadion szomszédságában volt, az osztrák szurkolói (szub)-
kultúrát is behatóan tanulmányozhattuk. Szakmai szempontból egyér-
telműen pozitív a mérleg: az itt elvégzett kutatások sikerrel jártak, és 
olyan szakmai-baráti kapcsolatokat sikerült kiépíteni a gráci kutatókkal, 
amelyek további együttműködések alapjául szolgálnak. Nem kizárt te-
hát, hogy még visszatérünk Grácba, ha nem is ilyen hosszú időre. 

Az itt eltöltött időszak, ha lehet, még jobban összekovácsolta 
kis családunkat, hiszen itt egymásra, magunkra voltunk utalva, nem vett 
körül a nagyszülők, otthoni barátok megnyugtató közelsége. Arra is rá-
jöttünk, amit már indulás előtt sejtettünk: bár kisebb-nagyobb kitérők el-
képzelhetőek, az életünket Magyarországon tudjuk elképzelni. Örülünk 
az itt szerzett ismerősöknek, barátoknak (köztük a baba-mama klub 
oszlopos tagjainak), köszönjük a felénk irányuló kedvességet, a Juditok 
(Petritz és Ferenczi) segítségét, tanácsait. Ha már otthon leszünk, és 
visszavágyunk ide, a város és a táj szépségén túl ebben biztosan fon-
tos szerepe lesz az itt megismert közösségnek is.  

Csuporék (Bercike, Bogi, Dezső) Szegedről 
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MARIAZELLI ZARÁNDOKLAT, AUGUSZTUS 24-26. 
Éreztem, hogy Misi bácsi engem szemelt ki ennek a cikknek a 

megírására, holott - mivel ez egyben megtiszteltetés is - azt gondolom, 
nem engem illetne. Az idei 23 fős csapatban ketten "debütáltunk" a ma-
riazelli zarándoklaton, sőt én zarándoklaton és Mariazellben is most vol-
tam életemben először, és az énekeket is csak papírból tudom, ráadá-
sul -nagy szomorúságomra- nem is tudtam végigjárni az egész utat. 

Ahogy a tavaszi számban megjelent a zarándoklat időpontja, 
rögtön bevéstem a naptáramba, azaz a fejembe, és azonnal eldöntöt-
tem, hogy menni fogok. Aztán azt is megtudtam, miért és mikor volt az 
első zarándoklat, és megérintettek a történtek.  

Sajnos csak péntek este tudtam csatlakozni a társasághoz, így 
viszont friss erővel tudtam kezdeni a szombati napot (annak ellenére, 
hogy az éjszaka nem volt zavartalan, részletekbe most nem bocsát-
kozom. :) A fittségem azonban csak délutánig tartott, mivel valami hirte-
len izomhúzódás miatt már menni is alig bírtam, nemhogy arra lettem 
volna képes, hogy megmásszam a Hohe Veitschot. Ez a váratlan ne-
hézség meglehetősen letört. Köszönet T. Csabának, hogy utolsónak 
bandukolt velem lefelé. Próbáltam aztán ezt úgy felfogni, hogy hiszen 
zarándoklaton vagyok, és valamiről le is kell mondanom, akkor éppen 
arról az elégedettségről, amit az adott volna, ha minden a terveim 
szerint alakul, és megmászhatom a csúcsot is. 

A hétvégének számomra még fontosabb momentumairól sze-
retnék szólni: Az első nagy élményem a szombat hajnali mise volt az ét-
teremben, amikor így szemtől szembe állunk egymással, egészen más, 
mint egy templomban. 

Idő volt bőven, így az út alatti beszélgetések során megismer-
hettem eddig csak futólag ismert emberek sorsát, ami egyben történe-
lem is. Csodáltam Juci kitartását, nagy érdeklődéssel hallgattam Józsi 
családjának történetét és Ingrid meséit a magyar közösség korábbi 
éveiről. Nem utolsósorban nagyobb betekintést kaptam az osztrák élet-
be is, és megismerhettem egy újabb csodálatos tájat. Nagy megtisztel-
tetésnek éreztem, hogy én is vihettem a Mária-szobrot a pici hátizsák-
ban, különösen, hogy először nem is tudtam, mi is lehet az a kis cso-
mag. 

Az időjárás kegyesebb már nem is lehetett volna hozzánk 
egész végig: vasárnap délután így ragyogó napsütésben, élen az ün-
neplő ruhába átöltözött János atyával érkeztünk meg a mariazelli bazi-
likához.  

"Ó dicsőséges, ó ékességes, mint a csillag fényes! Úrnőnk s 
Anyánk vagy, Drága, szép, erényes. Menny királynője, baj enyhítője, 
Égi sark erője, Tavaszi színben rózsa anyatője. Hajnal nyílása, éltünk 
világa, Nap dicső sugara! Új fényt fakasztál, üdvünk borujára." Ezek a 
sorok talán kifejezik azt, ami kifejezhetetlen. 

Gondolom, mindenki valamilyen céllal vagy kívánsággal indul 
egy ilyen útnak. János atya a Szent Mihály-kápolnai, ismét lélekemelő 
és a közösséget erősítő mise végén azt javasolta, azokért imádkoz-
zunk, akikről úgy gondoljuk, hogy a legnagyobb szükségük van rá. A 
mise Olga énekével és szavalatával zárult, csodás volt. "Legszebb csi-
llagunk a Föld". 

Hazaindulás előtt még imádkozhattunk a kegyszobornál, a régi 
zarándokok elmondása alapján erre általában nincs lehetőség. 

Köszönet a szervezőknek és János atyának, minden elismeré-
sem azoknak, akik gyalog tették meg a három napot, és főként hála an-
nak, akihez mentünk!  

Köszönöm, hogy ott lehettem és remélem, jövőre ismét együtt 
tehetjük meg ezt az utat, és fognak újak is csatlakozni hozzánk! És ak-
kor majd valaki az újak közül fogja megírni a beszámolót. :) 

Komon Erika 
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  2007. október - november AZ EGYHÁZAK HÍREI 

A MAGYAR EVANGÉLIKUS 
GYÜLEKEZET HÍRE 

Az Ausztriai Magyar Evangélikus 
Gyülekezet magyar nyelvű protestáns is-
tentiszteleteit Grazban a Heilandskirche 
gyülekezeti termében (8010 Graz, Kai-
ser-Josef Platz 9. bejárat az udvar felől) 
a következő időpontokban tartja: 2007. 
november 4. vasárnap 16.00 óra és 
2007. december 09. vasárnap 16.00 
óra. Szeretettel várunk mindenkit isten-
tiszteleti alkalmunkra és az azt követő 
beszélgetésekre.  

Solymár Mónika 

 
A GRÁCI MAGYAR KATOLIKUS 
KÖZÖSSÉG HÍREI 

Október második felétől gyerme-
kek és felnőttek számára újra hittan okta-
tás illetve bibliakör indul. Bővebb infor-
máció a programokról Fodor János gráci 
magyar lelkésztől személyesen vagy az 
alábbi telefonszámon kapható: 0676/79-
73-859. 

Ft. Simon Ferenc, az ausztriai 
magyarok főlelkésze várja a híveket Má-
riacellbe 2007. október 7-én 12 órakor. 
A MAGYAROK NAGY ZARÁNDOKLATÁN 
ünnepi szentmisében imádkozunk Dr. 
Ternyák Csaba új egri érsek úrral a Ma-
gyarok Nagyasszonyához a 850 éves 
Máriacellben. Erre a szép ünnepre hívjuk 
a kedves híveket határon innen és túl, 
egész Európából. 

A Bécsi Egyházközségi újság 
legújabb száma letölthető az alábbi 
webcímen: 
http://www.katolikus.at/page1/files/kenyer
0708.pdf. 

 Fodor János 

AZ MKK NYÁRI KRÓNIKÁJA 
Nagy sikert aratott július elsején a Kaposvári Székesegyház Kó-

rusa, Szili Zoltán karnagy és a Katolikus Iskola fúvósegyüttese Bogáti 
Gábor vezetésével a St. Andrae plébánia ünnepségén. A fúvósok térze-
nét adtak, a kórus a templomban hangversenyt. Ennek a bevételével já-
rult hozzá az MKK a Welsche-templom renoválásához. A plébánia gon-
doskodott a művészek ebédjéről, a magyar közösség pedig a városi sé-
táról. 

A nyár folyamán Szombathelyen a Savária Múzeumban Mária-
cell 850 éves jubileumára Nagycell és Kiscell címmel nemzetközi ván-
dorkiállítást rendeztek. A több mint négyszáz kiállított tárgy között lát-
hattuk a gráci MKK Mindszenty emlékzászlaját és a Mindszenty-Vadon 
Emlékzarándoklatok fényképeit, használati tárgyait is. 

P. Kühár Ede, a volt máriacelli magyar gyóntató, P. Reisz Pál 
ferences (Szombathely), P. Janisch August cisztercita (Rein), P. Ho-
mann Egon bencés (Grác) és Balogh Vince ny. linzi plébános helyette-
sítette július 1-től augusztus 15-ig a disszertációját író Fodor János lel-
készünket. 

Augusztus 15-én püspökké szentelték Cserháti Ferencet. Az 
Esztergomi Egyházmegye új segédpüspökét a Püspöki Konferencia 
megbízta a nyugati világ szórványmagyarságának lelkipásztori vezeté-
sével. Kinevezésekor elsők között Grácból kapott gratuláló sorokat, 
amelyeket szívélyesen megköszönt. Grácból Fodor János lelkész vett 
részt a püspökszentelésen. Cserháti Püspök atya néhány életrajzi ada-
ta: 1947. február 12-én született Túrterebesen. 1971-ben szentelte pap-
pá Gyulafehérváron Márton Áron a Szatmári Egyházmegye szolgálatá-
ra. Kaplonyban és Máramarosszigeten volt káplán. 1979-től Frankfurt-
ban, majd Innsbruckban folytatta (teológiai) tanulmányait, ahol 1982-
ben doktorált. Ezután az egyik müncheni plébánián káplán. 1984-2002 
a Magyar Katolikus Misszió vezetője. Emellett több intézmény elnöke, 
egy évig docens Gyulafehérváron. 1996-2006 a külföldi magyarok püs-
pökének európai delegátusa. Az „Életünk” főszerkesztője, a Német 
Püspöki Konferencia magyar delegátusa, németországi magyar főlel-
kész. Miklósházy Attila püspök úr nyugdíjba vonulása után a külföldi 
magyar lelkipásztori szolgálat koordinátora. Több könyve jelent meg a 
Szent István Társulatnál és írása magyar folyóiratokban. 

A 24. Mindszenty-Vadon Emlékzarándoklat mindhárom napján 
ideális, száraz, nem túl meleg időjárás kísérte a megszokott útvonalon 
Máriacellbe gyalogló csoportot. Akkor még nem fedte hó a Hohe 
Veitschet, mint a Pápa látogatásakor, amikor egy voitsbergi magyar 
családot kellett kimenteni a magas hóból. Pénteken 19 gráci és otthoni 
magyar indult a fárasztó útra, melynek lelki vezetését idén is Fodor Já-
nos lelkészünk vállalta. Szombat délelőtt már 24-re gyarapodott a lét-
szám. Máriacellben további családtagokkal együtt 32-en vettek részt a 
szentmisén. P. Schauer Karl szuperior mindenki meglepetésére szemé-
lyesen köszöntötte a kis csapatot. (A zarándoklat 2. és 3. napjáról 
lapunk 5. oldalán olvasható egy első alkalommal résztvevő írása.) 

Képünk a Nagy Lajos király által Máriacellnek ajándékozott, re-
mekművű ötvösművészeti keretbe foglalt Madonna-kegykép. A XII. szá-
zadi kegyszobor mellett ez a „Schatzkammerbild” a templom legna-
gyobb kincse, amely mintegy hétszáz éves tiszteletre tekint vissza. A 
háromsoros gyöngy nyakék Batthyány Lujza grófnő ajándéka 1861-ből. 

Ugri Mihály 
Keresztelők: a nyáron három Grácban élő magyar gyermek kereszte-
lőjéről értesültünk: Schubert Moricz (édesanyja Dr. Schubert-Vadon 
Éva), Molnár Felix (édesapja Molnár András) és Gutzeling Arthur 
(édesanyja Szendrei-Gutzeling Ágota). Szeretettel köszöntjük őket és 
szüleiket közösségünkben! 
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Búcsú: Méhes Gábor és Melinda három gyermekével együtt Debrecen-
be költözött, ahol Gábor a Debreceni Orvostudományi Egyetem egyik 
tanszékének lett a vezetője. Minden jót kívánunk Nekik! 

http://www.katolikus.at/page1/files/kenyer0708.pdf
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AKTUÁLIS: INDUL AZ ANYANYELVI OKTATÁS 
Itt az ideje, hogy a gyorsan eltelt nyári szünet után ismét neki-

feszüljünk az új iskolai év kihívásainak a szép és sikeres eredmények 
érdekében. Erre szeretném újból biztatni mindazon kisdiákjainkat is, 
akik az eddigi magyar órákon is szorgalommal bizonyítottak. Természe-
tesen szeretettel várunk minden új diákot, azokat is, akiknek nem sike-
rült időben leadni a jelentkezési lapot. Ettől függetlenül jöhetnek, és be-
kapcsolódhatnak az együttes munkába. Kívánom, hogy továbbra is a 
szorgalom, a kitartás, a felelősségérzet és az örömteli hozzáállás jelle-
mezze munkánkat! Helyszín és időpont: HS St. Andrä, Kernstock-
gasse 1 számú épületben, keddenként 14-15.30 és 15.30-17 között. 
Sok erőt és jó tanulást mindenkinek!  Gombos Ildikó, tanárnő 
GRÁCI MAGYAR ORVOSOKAT KERESÜNK 

Előző számunkban egy kedves olvasónk kérésének eleget téve 
kértük segítségüket. Felmerült, hogy a frissen Grácba érkező diákok 
tartózkodásuk első szakaszában még nem rendelkeznek olyan német 
nyelvtudással, amely egy orvossal folytatott beszélgetés során kielégítő 
lenne. Szerkesztőségünk ezért vállalta, hogy összeállítja egy a Grácban 
rendelő és magyarul beszélő általános- és szakorvosok listáját, majd 
ezt a listát honlapunkon közzétesszük. Nos, a felívásra érkeztek lelkes 
válaszok, de ez még nem elegendő célunk megvalósításához, ezért 
megismételjük a felhívást: 

Kérjük tehát, hogy jelentkezzenek azok az orvosok, akik szeret-
nének a listára felkerülni, illetve kérjük kedves Olvasóink aktív közremű-
ködését. Írják meg nekünk, ha tudomásuk van ilyen orvosról/orvosok-
ról, hogy fel tudjuk velük venni a kapcsolatot! Címünk: Gráci Magyar 
Újság 8011 Graz, Pf. 295. vagy info@gmuonline.net. Köszönjük! 
HASZNOS TUDNIVALÓK MOBILTELEFON TULAJDONOSOKNAK  

Jegyezze fel és őrizze meg telefonja sorozatszámát! A készülék 
elvesztése, ellopása esetén értesítse a kereskedőt vagy a gyártót, aki 
bejelentés esetén a készüléket teljesen leblokkolja. A sorozatszám 
megjelenik telefonján a *#06# felhívása után.  

Közúti baleset esetén a sérült mobilját ugyan megtalálják a 
mentők, mégsem tudják kit kell sürgősen értesíteni a balesetről. Kívá-
natos lenne, hogy minden telefontulajdonos a nemzetközileg elismert 
ICE (in Case of Emergency) rövidítéssel adjon meg néhány telefonszá-
mot (pl. ICE1, ICE2, ICE3 stb.). Ezt könnyen megtalálják a mentők, tűz-
oltók, és tudják értesíteni a kívánt személyt. Az ÖAMTC is indított ha-
sonló akciót. 

GÓLYAHÍREK  
Június 4-én megszületett Litscher-Nagy 
Zsuzsanna és Litscher Peter kisleánya 
Anna-Sophia, július 9-én Hidasi Gábor 
és Erika kislánya Silvia Bernadette, 
augusztus 13-án Kőszeghyné Szénási 
Ágnes és Kőszeghy Balázs kisfia Barna-
bás. Szerkesztőségünk nagyon sok örö-
met kíván a kisbabákhoz, és szeretettel 
várjuk őket Baba-mama klubunkban.  
GRATULÁLUNK  
A nyáron ünnepelte Fodor János atya, 
az MKK lelkésze 30. születésnapját. 70. 
születésnapjuk alkalmából Gérnyi Mag-
da, Molnár Jenő, Nyulász László és 
Horváth István öregdiákjainknak, 80. 
születésnapján pedig Irk Mária karintiai 
olvasónknak jó egészséget és sok bol-
dogságot kíván a MEÖK és az MKK. 
Isten éltesse őket! 
HALÁLESETEK 
Elhunyt DI Dr. techn. Katona Ottó (Diet-
mannsdorf) és 86. életévében Dr. Simon 
Lajos pszichológus, okleveles tolmács 
(Bécs). Az Obernoster család gyászolja 
Anita hirtelen elhunyt édesanyját. A nyár 
folyamán visszakaptunk Bolvári Dénes-
nek küldött levelünket már 3 éve halott 
megjegyzéssel. Nyugodjanak békében! 

APRÓHIRDETÉSEK 
Hiteles fordítások készítése! Ronacher–Nyitrai 
Gabi Tel: (0316) 913-084 / 06991 911-0052 E-mail: 
gabi.ronacher@chello.at 
Vidám hangulatú zeneórák (ének, furulya, zongo-
ra), házhoz megyek!!! Érdeklődni a szerkesztőség-
nél, Fülep Benedek. 
Betegápolást és háztartásvezetést vállalok. Érd. 
Kovács Erzsébet: 0049/175/54-52-81-20 vagy 
0036/20/25-56-377 

 
KÖNYVAJÁNLÓ 
TIM PARKS: A MEDICIEK ARANYA Pénz, lélek és művészet a 15. századi Firenzében Partvonal Kiadó 2006 
A Mediciek legendás hírű neve a kezdetektől fogva összeforrt a művészetpártolással, a pénzzel, intrikákkal, katasztrófák-
kal és politikai befolyással. A róluk szóló irodalom sokrétű és sokszínű. Az évek óta Angliában élő szerző Tim Parks nem 
annyira a családi történetnek sokkal inkább a mesés gazdagság nehezen áttekinthető keletkezéstörténetének szenteli 
művét, mely később a további felemelkedés alapját képezte. A Mediciek aranyának („Das Geld der Medici“) forgatagos és 
szellemes elbeszélése mutatja be az 1397-ben alapított bankház felemelkedését és korai összeomlását, feltárja előttünk 
a modern bankvilág bölcsőjét és első konfliktusait a művészetek és az egyház képviselőivel, megidézi a firenzei rene-
szánsz gazdagságát, bevezet minket a Mediciek szűkebb körébe, művészóriások, pápák és királyok társaságába. A szer-
ző a banktörténet kimagasló személyiségeit is bemutatja, mindenek előtt Cosimo és Lorenzo "il Magnifico" (a "Fényes") 
Medicit, akik nagy szerencsével forgatták a politika, diplomácia, katonai stratégia és a művészetek lapjait, megszerezve 
ezzel Firenze irányítását.  Ronacher-Nyitrai Gabi 

A szerkesztőség felhívása   
Szerkesztőségünk szívesen ad hírt személyes és családi eseményekről (esküvő, születés, évforduló, stb.), szakmai eredményekről, stb. „Olvasóink 
írták“ című rovatunkban szívesen közöljük hozzászólásaikat, véleményüket bármilyen, a magyar közösségünket érintő témában. Újságunkban a 
szerkesztési 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: 2007. november 15., 12 óra 

www.gmuonline.net  7 
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Boldog Új Tanévet Mindenkinek! 
e a nyárnak. Ez tény. Akármilyen szomorú is ez, szembe-
nk vele, sóhajtunk egy nagyot, s előbb utóbb még arra is
bbenünk, hogy nem is olyan rossz ez. 
sz a maga természeti változásaival megannyi érzelmet

bennünk, mint egy búcsúzás, távolodás, készülődés vala-
en hosszú útra. Az őszt az elmúlás szimbólumának is szo-
emlegetni, amikor sárgulnak a fák lombjai, hullnak a leve-
akkor mindig elfog bennünket valamilyen kimondhatatlan
s. Szomorú, mégis szép érzés ez. 
szrevettétek-e már, hogy az évszakok közül az őszt sze-

 a legkevésbé az emberek? Észrevételeim szerint az ősz-
int valami csúnya kis időjárási hullámra tekintenek sokan,

ly gyakran halljuk, hogy „de rossz ez az időjárás”, „folyton
 esik”, „hideg van”, vagy épp „én jobban szeretem a jó
. Fura, mert miért is nevezzük az őszt „rossz időnek”, mi-
z évről évre, kellő időben mindig beköszönt, öntözi a ter-

zetet, takarít, mondhatnánk lom(b)talanít. 
intem így van ezzel egy kicsit mindenki. A nyár vége min-
a munkába való visszazökkenés ideje, ráhangolódás fel-
ainkra, egy új ciklus, egy új tanév megnyitása. 
rácban is nekilátunk a tennivalóinknak. A Gráci Magyar Új-
ismét az olvasók kezében van, a programok újra a hirdető-
kon, tervezőasztalon, vagy éppenséggel még csak a fe-

en, ötletekben, gondolatokban. 
y jó diák is tervezget. Hol és kikkel lakjanak, melyik kollé-
ot vagy albérletet válasszák, vagy épp idén mit dolgozhat-
k a suli mellett… 

szú lenne felsorolni, mi minden érdekli ilyenkor a fiatalokat,
szinte az egyik pillanatról a másikra visszazökkent ben-
et a jól megszokott, hétköznapi életbe. 

honlapcímet ajánlok a diákok számára, amely segítségével
mációkat kaphatunk és adhatunk egymásnak az előttünk
tanévkezdés nehézségeiben, az őszi feladataink véghez-
ében: www.graz.at/cms/beitrag – Grác város honlapja, ki-
dottan az újonnan érkező hallgatók részére; valamint a
jól ismert www.gmuonline.net – újságunk honlapja, s ott
ÁKOKNAK szóló oldalra rákattintva kaphattok egy-egy ki-
lási pontot ügyeitek intézéséhez. 
ünk hát az idei ősszel is mosolygósak és vidámak, a

oknak és tanároknak pedig boldog új tanévet kívánok! 
Fülep Benedek
A Gráci Művészeti 
yetem (KUG) végzős 
magyar hallgatói 

2007-ben: 
 

Mag. art.: 
Ferenczi Balázs 
Fülep Benedek 

Füzesséry Zoltán 
Kurucz János 
Mezei Melinda 
Novák Ferenc 
Schultz Tamás 
Szegedi Márton 

Tóth Mónika 

Bakk. art.: 
Ács Beáta 

Bartis Ildikó Lujza 
Gromon Dávid Gábor 

Győre Emőke 
Kádár Sándor 
Kaszap Márta 

Kolozsvári Gergely 
Szabó Zsuzsa 
Szabó Tibor 

Vereczkei Ildikó 
Weber Tamás 

 
Gratulálunk! 

Új gráci magyar 
áktársainkat pedig 

szeretettel 
köszöntjük! 
 www.gmuonline.net 
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MIÉRT PONT GRÁC?                                      Olvasói levelek 
Válaszom kb. egy havi ittlétem után így hangzik: 

Mert ez a város se nem kicsi, se nem nagy… 
Mert itt van Ausztria második legnagyobb egyeteme… 
Mert internet is van… 
Mert az utcái és a lakói sokszínűek, érdekesek… 
Mert relatíve nincs annyira messze az otthonomtól, de
mégis nyugaton vagyok… 
Mert szép… 
Mert nem kell kétszer is ráfordítani a kulcsot a zárban… 
Mert itt a kultúrák találkozni, és nem ütközni látszanak… 
Mert így adódott… 
Mert itt élnek azok a barátaim – egyben volt osztálytár-
saim – akikkel egy csomó élmény és tizenéveskori bot-
lás is összeköt… 
… és mert ettől otthon érzem itt magam. 

Zoller Zsófia
------------------------------------------------------------------------------------
 

A Miskolci Egyetem doktorandusz hallgatójaként kerültem ki
Grácba egy ösztöndíjjal. Több osztrák város között lehetett vá-
lasztani, de mivel túl nagy városba nem akartam menni, és
szempont volt az is, hogy lehetőség szerint közel maradjak
Magyarországhoz, ezért Grácra esett a választás. Korábban
senki magyar ismerősöm nem volt ebben a gyönyörűséges vá-
rosban, viszont a jelenlegi bécsi egyetemi katolikus lelkész jó
barátom, és rajta keresztül sikerült kapcsolatba kerülnöm a
grazi magyar lelkésszel, aki rendkívül készségesen segített ab-
ban, hogy sikerüljön beilleszkednem tanulmányaim új színhe-
lyén.  
Magyarokkal elsősorban a magyar misén találkoztam, és az
ezt követő agapékon mindig újabb és újabb emberekkel ismer-
kedhettem meg, sőt olyan is előfordult, hogy szegről-végről is-
merősökkel futottam össze. Az ilyesmi mindig nagy élményt
jelentett. Kétségtelen, hogy ezekre a rendszeres találkozások-
ra a magyar közösségben nagy szükség van, erősíti az össze-
tartozás és a biztonság érzését. Sajnos más magyar progra-
mokon ritkán volt szerencsém részt venni sűrű időbeosztásom
miatt, de hallottam hírét, hogy számos lehetőség kínálkozott el-
sősorban a kulturális, zenei alkalmak terén a találkozásra, ösz-
szejövetelre.  
Bár csak négy hónapot töltöttem Grácban, rengeteg szép em-
lékkel gazdagodtam, mindenképpen érdemes volt megismer-
kedni egy cseppet a gráci élettel.  

Cserta Erzsébet
w.gmuonline.net  9 



(nem) csak gyermekeknek 
Szerkesztő: Petritz Judit postaláda: info@gmuonline.net

  GRÁCI MAGYAR ÚJSÁG 
  2007. október - november 
 
 

Kedves Gyerekek! A nyáron kis-
fiammal hosszabb időt a szüleimnél 
töltöttem Ajkán, ahol kezembe kerül-
tek régi gyerekkönyveim. Kicsit keres-
gélve az interneten rádöbbentem, 
hogy szinte minden megjelent új ki-
adásban is. Ezen felbuzdulva, mármint, 
hogy a jó öreg könyveim ismét megve-
hetők a boltokban, ebben a tanévben 
az olvasónaplóban magyar klasszikus 
gyermekkönyveket mutatok be egy-
egy korosztály számára. Az első, a vi-
lág meseirodalmát átfogó könyv mellé 
svéd gyermekverseket válogattam, 
melyeket Tótfalusi István fordításá-
ban olvashattok. A találós kérdésekre 
a válaszokat a „Zenés foglalkozáshoz” 
komponáltam. Az Olvasónaplóhoz pedig 
egy kifesteni való illusztrációt is ad-
tam. A következő oldalon gyermekprog-
ramjainkról tájékozódhattok. Új rubri-
kát indítunk „Gyerekszáj” címmel. Erről 
is a 9. oldalon olvashattok bővebben. A 
műsorismertető végén pedig Anna és 
Máté rajzait nézhetitek meg. Az óvo-
dásoknak zökkenőmentes beilleszke-
dést, a kisiskolásoknak pedig élmények-
ben gazdag tanévet kívánok. Jó böngé-
szést, és szeretettel várunk Bennete-
ket programjainkon!  Petritz Judit 
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OLVASÓNAPLÓ 
MINDEN NAPRA EGY MESE (MESEGYŰJTEMÉNY 6
Megjelent a Móra Könyvkiadó gondozásában. 

Minden napra egy mese, s egyik érdekesebb, m
másik. Az év minden egyes napjára jut belőlük
mesélnivaló, még február 29-ére is, ha szökőé
mesét tartalmazó kötetben a magyar mesekin
világ meseirodalmának színe-javát gyűjtött
íróink és műfordítóink feldolgozásában: angol
orosz, indiai, kínai, japán népmese-feldolgozá
tik egymást tarka forgatagban. A kötet mind
dődik, örömére a meseolvasó szülőknek s 
hosszabb történet olvasásába még nem merne
nes illusztrációi varázsos mesehangulatot ára

10  
Ingrid Sjöstrand 
Ha nagy leszek 
Ha nagy leszek, 
híres ember leszek, 
titkos telefonszámot tartok 
és autogrammot küldök 
a gyerekeknek, 
akik bajuszt rajzolnak  
a képemre az újságban. 
Ha megunom 
a hírességet, 
rendes telefonszámot  
kérek, 
és bajuszt növesztek, 
akkor majd nem ismer meg 
senki 
(csak a gyerekeknek, 
akik bajuszt rajzoltak  
a képemre az újságban). 
TALÁLÓS KÉRDÉSEK 
n vágják, s a falu bolondjait 
egyűjti. 
k fogam hófehér, 
ik fogam éjfekete. 
lém ülsz, 
ettőre szól a zene. 

raz fán négy kis zsinór és egy 
ös pálca, 
en muzsikál, úgy noszogat 
ra. 
szúkás a formája, 
olnak a hangjára. 
lőket hívogatom, 
ltakat elsiratom, 
lámot elhárítom. 
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SZÓJÁTÉKOK 
Sok agár agárda 
Kis aligátor alig aligátor 
Buta antilop oktalantilop 
Mozgó ászkarák mászkarák 
Kis bagoly babagoly 
Mafla bagoly bambagoly 
Éhes bálna zabálna 
Őszi béka avarangy 
Döglött béka békampec 
Kis bika bébika 

-8 ÉVESEKNEK) 

int a  
 felolvasni-,  
v van. A 366  
csnek és a  
e egybe a válogató, legjobb
, francia, német, svéd, norvég,
sok és modern műmesék köve-
en egyes lapján új mese kez-

azoknak a gyerekeknek, akik
k belefogni. Reich Károly szí-

sztanak. 
Ingrid Sjöstrand 
Milyen kár 
Milyen kár, hogy 
nincs cipzár a banánon! 
Ha csak a felét akarom 
megenni, 
bezárhatnám a maradékot. 
Azt hiszem, cipzárat fogok 
szerelni egy banánra, 
mondjuk füzetkapoccsal, 
és enni kezdem a buszon. 
Lehúzom a zárat, 
majszolok belőle, 
és újra behúzom. 
Klassz, mi? 
hogy bámulnak majd az ürgék! 
Persze ők úgy tudják, 
hogy nincs cipzár a banánon! 
www.gmuonline.net 
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GYERMEKPROGRAMOK 

BABA-MAMA KLUB HÍREI 
Októbertől újra indul péntekenként a Baba-mama klub, szeretet-

tel látunk minden érdeklődő csemetét és szüleit. A megnövekedett lét-
szám miatt és a résztvevő anyukák kérésének megfelelően ezentúl a 
Carnerigasse 34 alagsorában, a nagy játszószobában fogunk találkoz-
ni. Ez a terem világosabb, tágasabb és kényelmesebb, mint az eddigi, 
így az ott eltöltött két óra, reményeim szerint, mindenkinek kellemes 
időtöltést fog jelenteni. 

FESTŐ KURZUS 
Október második felétől a magyar 
programokat színesítve óvodás és 
iskolás gyerekek számára festő kur-
zust indít Winkler Eszter asszony. 
Bővebb információ a programról 
Eszter nénitől (0316/69-13-22) vagy 
az újság e-mail-címén kapható 
(info@gmuonline.net). 

Vidám hangulat a Baba-mama klub családi délutánján, 2007. június 29-én 

Nyári találkozók a Mura-parti játszótéren 

Természetesen továbbra is szervezünk kéthavonta Családi dél-
utánt, ahol az apukáknak - nagyszülőknek - keresztszülőknek is alkal-
muk adódik megcsodálni a mondókázó gyereksereget, illetve részt ven-
ni kicsit kötetlen beszélgetésben. 

Szeretettel várunk mindenkit október 5-től péntekenként  
9-11-ig a Carnerigasse 34-ben, október 12-én pedig 16 órától a 
Családi délutánon! A további időpontokat lásd a műsorismertetőben! 
Érdeklődni nálam (0650/263-83-74) ill. az újság e-mail-címén 
(info@gmuonline.net) lehet.  Ferenczi Judit 

GYEREKSZÁJ 
A két- vagy többnyelven felnövő gyerekek hihetelen előnnyel 

rendelkeznek a „csak” egy nyelvet tanuló gyermekekkel szemben. Ez a 
fajta nyelvtanulás alaposan megtornáztatja az agytekervényeket és 
gyakran nagyon furcsa vagy éppen komikus szituációkhoz vezet. Baba-
mama klubunk nagyobb kisgyerekei most tanulnak beszélni. Innen jött 
az ötlet, hogy osszuk meg kedves Olvasóinkkal a mosolygásra ösztön-
ző történeteket. Persze nem csak a legapróbbak mondásaira gondolok, 
hanem a kisiskolások „aranyköpéseire” is. Kérem a kedves Anyukákat, 
Apukákat, Nagyszülőket, Testvéreket és persze az egész rokonságot, 
hogy legyenek résen és jegyezzék fel a gyerekszáj gyöngyszemeit, 
majd küldjék be ezeket szerkesztőségünk címére vagy e-mail címünkre 
(info@gmuonline.net)! De hogy mire is gondolok? Ízelítőként egy törté-
net a 21 hónapos Florian szájából: 

Öt heti magyarországi tartózkodás után, ahol Florian be-
szélni kezdett, még egy hetet Karintiában töltöttünk a nagyszülők-
nél. Hazaindulás előtt az Oma még egy étkezési tököt készített ne-
künk a csomagok közé. Florian tágra nyílt szemmel kérdezte Opatól, 
hogy „Ez mi?” Opa nem szólt semmit. Florian újra kérdezte: „Ez mi?” 
Opa még mindig nem válaszolt. Oma súgott a háttérből, hogy mire 
gondol Florian, de Opa csak nézett. Erre Florian kissé nyomatékosan 
azt mondta: „Was ist das?” (Először németül.) 

ZENÉS FOGLALKOZÁS 
Kedves Szülők, kedves Gyerekek! 

Felhívom figyelmeteket, hogy októ-
bertől újra indul a zenés foglalkozás, 
melyre minden kis lurkót szeretettel vá-
rok, aki szívesen tanulna magyar mondó-
kákat, énekeket és körjátékokat. A gyere-
keket a Kodály módszeren keresztül, já-
tékosan kalauzolom el a zene birodalmá-
ba, de mindemellett sok új kreatív játék 
várja a kicsiket. 

A fog-
lalkozásokat 
kb. háromé-
ves kortól, 
egészen 
kisiskolás 
korig érde-
mes látogat-
ni. A tavalyi csoport korban nagyon ve-
gyes volt. 2,5-3 évestől egészen 7-8 
éves korig vettek részt a gyerekek. 
Igyekszem úgy összeállítani a prog-
ramot, hogy minden korosztály jól érez-
ze magát. A foglalkozásokon sokat tán-
colunk, rajzolunk, zenét hallgatunk, sőt 
érdekes hangszereket is készítünk.  

Jelentkeztek már olyan érdeklő-
dő anyukák is, akik kisebb gyermeküket 
is elhoznák. Ez esetben arra kérem a 
szülőket, hogy vegyenek részt a játékok-
ban a kicsikkel együtt! Ha több kisebb 
lurkó is rendszeresen csatlakozik hoz-
zánk, természetesen, számukra is válo-
gatok vidám játékokat. 

Az első foglalkozás október 6-
án lesz 16 órai kezdettel a Carnerigas-
se 34. szám alatt. A további foglalkozá-
sok időpontját lásd a műsorismertetőben! 
Kérem a kedves Szülőket, hogy előre je-
lezzék részvételi szándékukat. Érdeklőd-
ni és jelentkezni nálam telefonon 
(0650/72-71-787) és e-mailben is 
(tarjanyi26@freemail.hu) lehet. Az előze-
tes jelentkezés segít a foglalkozás előké-
szítésében, hiszen így megtudom, hogy 
korban mekkora és létszámban mennyi 
gyerekre számíthatok. Szeretettel várok 
minden kis lurkót! 

Tarjányi Eszter 

http://gmuonline.net:2095/horde/imp/
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TERVEZETT KIRÁNDULÁSOK 
Az utolsó újságunkban két kirán-

dulást hirdettünk meg. Kerékpártúránk a 
Stübingi Falumúzeumba, Steiermark 
egyik jelentős kulturális kincsébe, szép 
időben indult. Hétszemélyes csoportunk 
érdeklődéssel nézte a múlt építményeit, 
a házak manapság már furcsa berende-
zéseit, a vízzel hajtott fűrészgépet és az 
akkori mezőgazdasági berendezéseket. 
Még nem értünk a falumúzeum végére, a 
felhők megnyitották a zuhanycsapot, úgy-
hogy az újonnan épült kiállítási épületben 
volt bőven időnk tanulmányozni a mező-
gazdasági felszerelések fejlődését. Egy 
közeli bódéban még meguzsonnáztunk. 
Alig szálltunk a kerékpárokra, hogy haza-
induljunk, megállt az eső, úgyhogy a ha-
zautat is megúsztuk szárazon. 

Második kirándulásunk a Weiz-
bachklamm-hoz vitt. Egy meredek domb-
oldalon, sziklák mellett vezetett utunk, 
egy sziklakapun és egy kb. 20 méteres 
függőhídon is át kellett menni. Útban ha-
za megnéztük Weizet, a helyes kis öko-
várost, ahol még egyet fagyiztunk is. 

Harmadik kirándulásunkra töb-
bek kívánsága szerint spontán szántuk el 
magunkat. Felmentünk a Kanzel-Stein-
bruch-ra, amely egy kilátóhely Graz 
északi részén, amiről a Mura völgyére és 
a Gösting-i várromra szép a kilátás. A fa-
gyi e kirándulás végén sem maradt el. 

Legközelebbi kirándulásunk egy 
kerékpártúra lesz a reptér melletti Repü-
lőmúzeumba és nem messze tőle az 
Österreichischer Skulpturenpark-hoz. A 
kiállított 50 szobor a természet, a mű-
vészet és az ember egymáshoz való vi-
szonyát akarja bemutatni. A belépés ide 
ingyenes. 

Találkozzunk október 14-én va-
sárnap fél kettőkor a Griesplatz-on, a 
Welsche-templom előtt (ahol a magyar 
misék vannak)! Szükség esetén két ke-
rékpárt tudok kölcsönözni. 

2007. ok
E

lesz az 
mind

az Ausztria
Szervezete

Kapuvár 
Gyülekez

a Polg
Gazdag pro

Avatás 1
Hozzájárulást 
garischer Vere
reich” kontójár
AG BLZ: 20602

Az időpont összehangolása miatt 
kérjük az érdeklődők előzetes jelentkezé-
sét Horváth Csabánál (0316/69-30-64) 
vagy Robertnél (0676/38-72-925). 

Szép idő reményében: Csaba 

MAGYAR TÁNCHÁZ GRÁCBAN 
A nyári szünet után újra beindulnak a ma-

gyar táncházak Grácban. Az év végéig még négy 
alkalommal várják a MEÖK szervezésében tánc-
oktatóink Kovács Krisztián (Kiki) és felesége, Esz-
ter az érdeklődőket. Október 12-én, november 9-
én és 23-án és december 7-én 18-tól 21 óráig ta-
nulhatunk a Carnerigasse 34 földszinti nagytermé-
ben. Találkozzunk legközelebb október 12-én 
18 órakor a Carnerigasse 34-ben! Minden új 
érdeklődőt is szeretettel várunk!  Petritz Judit 

KULTÚRPROGRAMOK 
MISA TANGO (Luis Bacalov) – osztrák ősbemutató A Camerata 
Mitropa, tavaly megalakult kamarazenekar koncertje 2007. október 27-
én Grácban a Stefaniensaal-ban, este 8 órai kezdettel. A mű énekes 
szólistákra, harmonikára, kórusra és zenekarra íródott mise, az argentin 
tangó stílusában. Élvezetes darab! Jegyeket elővételben Mályusz Ger-
gelynél lehet venni (€20/€17/€14, diákoknak €10). Érdeklődni a 
0650/910-85-87-es telefonszámon lehet.  

ÁRULÁS–MEGTORLÁS–FELEDTETÉS címmel Prof. Dr. Zinner Tibor 
(Budapest) tart előadást 2007. október 21-én (vasárnap) 19 órakor a 
szeminárium barokktermében (Bürgergasse 2). Bemutatjuk az elő-
adót: Egyetemi tanulmányait (történelem, földrajz) 1973-ban fejezte be 
Debrecenben. Tanársegéd az Egyetemes Történeti Tanszéken. Buda-
pesti Főváros Levéltárában végzett tudományos kutatásainak eredmé-
nyét, disszertációját 1979-ben védte meg summa cum laude. Tényfel-
táró kutatásaira alapozott közel száz publikációja a XX. század politikai 
bíráskodásának a hatalommal való összefüggéseire és társadalmi kiha-
tásaira irányul. Történész társelnöke az 1945-1989 közötti törvénysértő 
perek feltárását végző tényfeltáró bizottságoknak. 1989 óta dolgozik a 
Magyar Köztársasság Legfelsőbb Bíróságán. Jelenleg a Tudományos 
Kabinetiroda vezetője. 1982-től az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara 
tanszékein találjuk, mint ún. „szamizdat” témát ismertető kutatót. 1987 
óta meghívott előadóként oktat. 2000 január óta tiszteletbeli egyetemi 
tanár. Részt vett Miskolcon és Győrött a jogászképzésben. 1996/97-től 
tanít a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen is. Levéltári kutatásokat 
végzett Jeruzsálemben, Münchenben, Bernben és a Vatikánban. Né-
hány témakör publikációiból: Törvénysértő perek (az 1956. november 4-
ét követő bíráskodás). A kádári megtorlás rendszere. A megtorlás vége 
– a konszolidáció kezdete? Az 1956-1963 közötti igazságszolgáltatás. 
A Legfelsőbb Bíróság halálos ítéletei 1957-1966. 

MEGHÍVÓ 
2007. november 10-én 
(szombaton) 19 órakor 
a Carnerigasse 34-ben

BENEDEK ELEK  
A MESEKIRÁLY 

címmel 
Hegedűs Imre János 

(Bécs) ismerteti frissen
megjelent Benedek 
Elek monográfiáját. 

Mindenkit szeretettel 
várnak a rendezők: 

a MEÖK és az MKK 

2007. ok
az emlék

koszorújá
Gyül
Kosz

Minden h
hívjuk és vá  

12 
MEGHÍVÓ 
tóber 21-én (vasárnap) 
ezés és emlékeztetés 

t helyezzük el a dómnál. 
ekezés 18 óra 30-kor  
orúzás 18 óra 45-kor 
onfitársunkat szeretettel 
rjuk: a MEÖK és az MKK
 

MEGHÍVÓ 
tóber 19-én (pénteken) 
mlékműavatás 
andaui hídnál, melyre 
enkit tisztelettel hív  
i Magyar Egyesületek és 
k Központi Szövetsége és 
város Önkormányzata. 
ő 13 órakor Kapuváron,  
ármesteri Hivatalnál. 
gram várja a résztvevőket.
4 óra 30-kor a hídnál. 
kérünk a „Zentralverband Un-

ine und Organisationen in Öster-
a: Dornbirner Sparkasse Bank
 Kontonr.: 141168 
www.gmuonline.net 
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2007. OKTÓBER  
DÁTUM IDŐ HELY RENDEZVÉNY RENDEZŐ 
01. hétfő 18:00 Gösser KEREKASZTAL-TÁRSALGÁS infó: Páll, 0316/46-56-36 MEÖK 
05. péntek 9-11 Carnerigasse 34 BABA-MAMA KLUB infó: Ferenczi, 0650/263-83-74 MEÖK 
06. 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 
12:00 Máriacell/Bazilika A MAGYAROK NAGY ZARÁNDOKLATÁNAK ÜNNEPI 

SZENTMISÉJE infó: Ugri, 0316/68-35-08 és Fodor, 0676/79-73-
859 Bővebben a 6. oldalon olvashatnak. 

 
07. vasárnap 

15:00 Stift Rein P. Janisch August vezetése az apátságban  
11.csütörtök 15:00 Radetzkystraße 16 TEADÉLUTÁN infó: Tulacs, 0316/82-41-75 GME 

16-18 Carnerigasse 34 CSALÁDI DÉLUTÁN A BABA-MAMA KLUBBAN  
infó: Ferenczi, 0650/263-83-74 

MEÖK 12. péntek 

18:00 Carnerigasse 34 MAGYAR TÁNCHÁZ infó: Petritz, 0650/24-56-442 • MEÖK 
10:00 Welsche-templom SZENTMISE, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 14. vasárnap 
13:30 Griesplatz 

(Welsche-templom) 
KERÉKPÁRTÚRA infó: Csaba, 0316/69-30-64 vagy Robert, 
0676/38-72-925 

MEÖK 

9-11 Carnerigasse 34 BABA-MAMA KLUB infó: Ferenczi, 0650/263-83-74 MEÖK 
13:00 Kapuvár/ 

Andau 
EMLÉKMŰAVATÁS az andaui hídnál infó: Ugri, 0316/68-35-08 
Részletes meghívó a 12. oldalon. 

 
19. péntek 

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

20. szombat 16:00 Carnerigasse 34 ZENÉS FOGLALKOZÁS infó: Tarjányi 0650/72-71-787 • MKK 

10:00 Welsche-templom ÜNNEPI SZENTMISE, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 
18:45 Gráci Dóm KOSZORÚLETÉTEL Gyülekező: 18:30 infó: Ugri, 0316/68-35-08 

Részletes meghívó a 12. oldalon. 
MEÖK/
MKK 

21. vasárnap 

19:00 Barocksaal 
Bürgergasse 2 
 

ÜNNEPI AKADÉMIA – KETTŐS MEGEMLÉKEZÉS 
az 1956-os forradalom 51. és a Diákszövetség alapításának 50. 
évfordulóján Prof. Dr. Zinner Tibor előadása ÁRULÁS–
MEGTORLÁS–FELEDTETÉS címmel infó: Ugri, 0316/68-35-08 
Részletek az 1. és a 12. oldalon. 

MEÖK/
MKK 

27. szombat 20:00 Stefaniensaal MISA TANGO a Camerata Mitropa közreműködésével  
infó: Mályusz, 0650/910-85-87 Bővebben a 12. oldalon. 

 

28. vasárnap 10:00 Welsche-templom SZENTMISE, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 

2007. NOVEMBER  
DÁTUM IDŐ HELY RENDEZVÉNY RENDEZŐ 
01. Mindenszentek 10:00 Welsche-templom SZENTMISE, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 

02. 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 04. vasárnap 
16:00 Heilandskirche EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET infó: 0316/82-75-28 MEGY 

05. hétfő 18:00 Gösser KEREKASZTAL-TÁRSALGÁS infó: Páll, 0316/46-56-36 MEÖK 
9-11 Carnerigasse 34 BABA-MAMA KLUB infó: Ferenczi, 0650/263-83-74 MEÖK 
18:00 Carnerigasse 34 MAGYAR TÁNCHÁZ infó: Petritz, 0650/24-56-442 • MEÖK 

09. péntek 

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

16:00 Carnerigasse 34 ZENÉS FOGLALKOZÁS infó: Tarjányi 0650/72-71-787 • MKK 10. szombat 

19:00 Carnerigasse 34 ELŐADÁS: BENEDEK ELEK A MESEKIRÁLY Hegedűs Imre 
János (Bécs) frissen megjelent Benedek Elek monográfiáját is-
merteti infó: Ugri, 0316/68-35-08 

MKK 

11. vasárnap 10:00 Welsche-templom SZENTMISE, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 
 

Röviditések: MEÖK - Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja, MKK - Magyar Katolikus Közösség, MEGY – Magyar Evangélikus Gyülekezet 
 • Gefördert aus Mitteln der Volksgruppenförderung (Támogatónk még a Szülőföld Alap) 
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2007. NOVEMBER (FOLYTATÁS) 
15.csütörtök 15:00 Radetzkystraße 16 TEADÉLUTÁN infó: Tulacs, 0316/82-41-75 GME 

9-11 Carnerigasse 34 BABA-MAMA KLUB infó: Ferenczi, 0650/263-83-74 MEÖK 16. péntek 
18:30 Radetzkystraße 16 KLUBEST/sakkozás infó: Tulacs, 0316/82-41-75 GME 

17. szombat 8:00 Bürgergasse 2 Az MKK Pasztorális Tanácsának tanulmányi napja MKK 
18. vasárnap 10:00 Welsche-templom SZENTMISE, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 

9-11 Carnerigasse 34 BABA-MAMA KLUB infó: Ferenczi, 0650/263-83-74 MEÖK 
18:00 Carnerigasse 34 MAGYAR TÁNCHÁZ infó: Petritz, 0650/24-56-442 • MEÖK 

23. péntek 

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

24. szombat 16:00 Carnerigasse 34 ZENÉS FOGLALKOZÁS infó: Tarjányi 0650/72-71-787 • MKK 

25. vasárnap 10:00 Welsche-templom SZENTMISE, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 
9-11 Carnerigasse 34 BABA-MAMA KLUB infó: Ferenczi, 0650/263-83-74 MEÖK 30. péntek 
18:30 Radetzkystraße 16 KLUBEST/sakkozás infó: Tulacs, 0316/82-41-75 GME 

2007. DECEMBER (ELŐZETES) 
DÁTUM IDŐ HELY RENDEZVÉNY RENDEZŐ 
02. vasárnap 10:00 Welsche-templom SZENTMISE, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 
03. hétfő 18:00 Gösser KEREKASZTAL-TÁRSALGÁS infó: Páll, 0316/46-56-36 MEÖK 

16-18 Carnerigasse 34 CSALÁDI DÉLUTÁN A BABA-MAMA KLUBBAN  
infó: Ferenczi, 0650/263-83-74 

MEÖK 

18:00 Carnerigasse 34 MAGYAR TÁNCHÁZ 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 09. vasárnap 
16:00 Heilandskirche EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET infó: 0316/82-75-28 MEGY 

14. péntek 9-11 Carnerigasse 34 BABA-MAMA KLUB infó: Ferenczi, 0650/263-83-74 
2007-ben utoljára találkozunk! 

MEÖK 

 

Anna: Itt az ősz (2007) 

Máté: Sárkány (2007) 

Anna: Kiscsikó (2007) 

 
Kedves Olvasóink! Az Obernoster testvérek illusztrációval színesedik 
aktuális kiadásunk. Nagyon szívesen közöljük további kis művészek 
alkotásait is. A rajzokat újságunk e-mail címére várjuk 
(info@gmuonline.net). Köszönjük! 

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



GRÁCI MAGYAR ÚJSÁG 
2007. október - november 

www.gmuonline.net  15 

A 6. ÖREGDIÁK-TALÁLKOZÓ FÉNYKÉPALBUMA 
 

Szombaton délelőtt a Carnerigasse nagytermének közepén 
látható városnevek azt szimbolizálták,  

hogy honnan érkeztek a találkozó résztvevői. 

Páll Sándor, a MEÖK elnöke  
is nagyon örült a jólsikerült 

találkozónak. 

A vasárnapi misén a Welsche-templomban  
magyarul énekelhettünk és imádkozhattunk.  

Búcsúzkodás a templom előtt. 

A 29 elhunyt diáktársunk nevének elhangzásakor 
egy-egy gyertyát gyújtottunk emlékükre. 
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