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CSUKÁS ISTVÁN: TAVASZI VERS  
Az ablakhoz nyomul az orgona, 
az ablaküvegen át rám nevet, 
amit nem tudok megunni soha, 
a kékszemű tavaszi üzenet. 
Gyerek leszek egy percre újra én,  
örökzöld időmből kipislogok, 
a létezés halhatatlan ívén 
a teremtésig visszacsusszanok. 
Boldog részecske, együtt lüktetek, 
s kinyílok mohón, mint tavaszi ág, 
ledobjuk, unt kabátot, a telet, 
s szívemmel ver a születő világ. 
Mert jó élni, e gyermeki hittel 
így fordulok én is a fény felé, 
s tudom, hogy majd a többi szelíddel 
lelkem földi jutalmát meglelé!  

A MEÖK HÍREI: 
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS 

A március 5-én megtartott rendkívüli közgyűlés új vezetőséget 
választott a Gráci Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja részére 
a 2007/2008-ban érvényes időszakra.  

A MEÖK módosított alapszabálya megtalálható újságunk 
weboldalán: http://gmuonline.net/meok/alapszabaly. A módosított alap-
szabály értelmében a decemberben megválasztott második pénzügyi 
ellenőr kivételével, most a tagság az eddigi vezetőség tagjait válasz-
totta újra.  

Elnök: OSR Prof. Mag. Páll Sándor, titkár: Ugri Mihály, pénz-
táros: Horváth Róbert, jegyző: Maurer Ildikó, ellenőr: Tarcsay Éva és 
DI Ferenczi Dávid.  

A közgyűlés azért is kiérdemli a „rendkívüli” jelzőt, mert a kivite-
lezés módja a „Kerekasztal-társalgás” összekapcsolásával az eddig 
megszokottól alaposan eltért. Közgyűléseinkenen már régen nem lát-
tunk ennyi érdeklődő résztvevőt. A kísérlet sikere több okból ismétlésre 
ösztönöz Bennünket. 
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2007. MÁJUS 16.(szerda) 18.30  
Bürgergasse 2 (Barocksaal) 

Egyesületünk ebben ez évben ünnepli alapításának 50. évfordu-
lóját. 1981 óta ötévenként hívjuk találkozóra az 1956 után a gráci 
egyetemen és műszaki főiskolán (TU) tanult magyar diákokat. A gráci 
tanulmányi évek, a néptánccsoport, az énekkar, fotószakkör, a kirán-
dulások a sportolás, közös élménye, az akkor létrejött barátságok időt 
és távolságot legyőző, az ellentéteket feloldó ereje által ma olyanok is 
jelentkeznek a találkozóra, akik az „aranykori” időt a közösség keretén 
kívül élték meg. Európából valamint a tengerentúlról USA és Kanadá-
ból is jelentkeztek már a találkozóra. Sajnos egyre többen maradnak 
el a találkozóról öregségi, egészségi okból. A halál is ritkítja sorainkat. 
Az 56-os megemlékezések és a Klub előttünk álló 50. évfordulója 
alkalmából gyűjtést indí-
tottunk, melynek eredmé-
nyét hálánk jelképes jeléül 
az 50 évvel ezelőtti segít-
ségért egy szükséget 
80 éves Prof. Dipl.-Ing. Architekt 
Brenner Vilmos 
Kedves Vili Barátunk! 
Engedd meg, hogy ez alkalommal Klu-
bunk és Kerekasztal-társaságunk nevé-
ben szívből gratuláljunk! Külön köszöne-
tet mondunk azoknak az egykori kezdő
és fiatal diákoknak nevében, akik a ne-
héz kezdetben Hozzád fordultak taná-
csért tanulmányaikkal kapcsolatban, s íly
módon egyeseknek további életútját és
karrierjét elindítottad. 
Isten éltessen sokáig, tartson jó erőben,
egészségben és szellemi frissességben! 

Sz. Misi és Papi
Az ünnepelt portréja a 2. oldalon. Szer-
kesztőségünk is sok szeretettel gratulál! 
 
Gráci magyar fiatalok  
zenés műsora, utána 
pogácsázás !  

Műsorunkba a klasszikus zene 
mellett a jazz és a szórakoztató 

műfajokból válogatunk. 
Szeretettel várunk mindenkit! 

További információk a plakátokon és 
honlapunkon (www.gmuonline.net). 

szenvedő stájer családnak 
adjuk. Örömmel vennénk, 
ha más 56-osok is csatla-
koznának a gyűjtéshez. 
(Adományokat a Klub 
bankszámlájára: Die 
Steiermärkische BLZ 
20815 Kt. Nr. 957985 
„stájer család” jeligével 
kérünk, amelyért ezúttal is 
köszönetet mondunk. Info: 
Ugri, 0316/683508 vagy 
az újság e-mail címén: 
info@gmuonline.net. 
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Felhatalmazva érezzük magun-
kat, hogy e pár soros laudációt jó bará-
tunk, ismerősünk elmúlt napokban ünne-
pelt 80. születésnapja alkalmával újsá-
gunk olvasókörének tudomására hozzuk. 

Egyikünk – 12 év korkülönbség 
ellenére, mint „ős”-szombathelyi – már 
gyerekkorától kezdve alapos ismerője a 
Brenner családnak, másikunk mintegy 25 
éve közvetlen telekszomszédja a burgen-
landi tanyán. Így mondhatjuk magunkról, 
hogy az ünnepelt minden jó, na meg 
rossz tulajdonságát fel tudjuk sorolni. 
Most természetesen csak a jókat! A rosz-
szakat (melyek mindenkinek vannak!) 
most mellőzzük. Majd talán 20 év múlva 
lesz megint alkalom egy újabb laudáció 
keretén belül ezekre is visszatérni és 
megfelelően értékelni. 

A Brenner név kitörölhetetlen 
Szombathely újabb-kori történelméből, 
de egyúttal kötelez is. Kötelez, mert a 
család már a 19. század közepén Ro-
honc, Németújvár és Szentgotthárdon 
keresztül Brenner V. János építőmester 
személyében letelepedett Szombathe-
lyen. A dinasztia következő tagjai mind 
építészek, vagy mint az ünnepelt nagy-
apja, a városiasodó Szombathely legak-
tívabb polgármestere, vagy mint édes-
apja, aki a két háború közti időszak legte-
hetségesebb építésze, kitörölhetetlen 
nyomokat hagytak maguk után. 

Ennek megfelelően alakult tisztelt 
Vili barátunk élete is: 

Brenner VII. János és Brenner III. 
Vilmos 1927-ben születtek be a már fent 
említett dinasztiába, mint ikertestvérek. 
Érettségi után a családi tradíciónak meg-
felelve a Műegyetem elvégzése után ért-
hető módon mindkettőjük építész lett. 

Tanulmányaik során a hihetetlen 
egymásra való hasonlatosságból adódva 
rengeteg anekdota keletkezett, melyek-
nek felsorolása ezen újság tartalmát is 
kitöltené. Saját bevallásuk szerint tanul-
mányaik végén már egyikük sem tudta 
pontosan, hogy ki, melyik tantárgyból volt 
vizsgázni a másik helyett is. Ez már elő-
futama volt a jelen időkben nagyrabecsült 
racionalizmusnak is, de egyúttal jellemző 
Vili barátunk merészségére és nagyvona-
lúságára is. 

Diplomájuk megszerzése után el-
váltak útjaik. János maradt Budapesten 
és mint városépítész-főmérnök munkál-
kodott több éven át, majd a Drezdai 
Egyetem hívását követve tanszékvezető 
professzorként átköltözött az akkori NDK-

ba. Sajnos, aránylag korán, alig 70 évesen 
hagyta el ikertestvérét, mely nagy lelki meg-
rendülést okozott az ünnepeltnek.  

Vilmos, visszatérve Szombathelyre 
építésvezető mérnökként dologzott lakás- 
és középületek megvalósulásán, egészen a 
sorsdöntő 56-os évig. Időközben megnő-
sült, elvette feleségül a körünkben még 
mindig jól ismert Bartha Dani nővérét, Mári-
át. Rövid időn belül két kislányuk született, 
még Szombathelyen. E két csemetével a 
karján vállalta a kockázatot, hogy az előző-
leg jól megfontolt családi döntés után kalan-
dos úton, mély hóban és komoly veszély-
ben az időközben már lezárt határt átlépje 
és meneküljön. 

Simon András:  
Köszönet az életért 

Meneküljön azért, hogy fiatal családjával szabadon és kulturál-
tan tudjon élni, hogy a jövőjét repressziók nélkül úgy tudja alakítani, 
ahogy azt gyermekkori emlékek, tapasztalatok és családi elbeszélések 
alapján ismert, és megvalósítani kívánt.  

Remélte, hogy szenvedélyeit – mint a szabad gondolatformá-
zást, korlátlan szólásszabadságot, gyermeknevelést állami befolyásolás 
nélkül egy, az emberi jog és etikai szabályok által védett térségben és 
nem utolsó sorban jó vadászati lehetőséget – e sorsdöntő lépés után 
akadálytalanul tudja majd űzni. Neveltetése és örökölt önbizalma ezt a 
lépést akkor csupán megerősítették, de egy idő után bizonyították is. 

Rövid láger-tartózkodás után Grazba indult, ahol végzett mér-
nökként, perfekt német nyelvtudással, közvetlen és jó modorral a mene-
kült magyar diákokat segítő osztrák szervezetek munkáját segítette. A 
Főiskolán (Techn. Uni.) tanársegédi pozícióból intézte a Rockefeller 
ösztöndíjasok ügyét.  

Ezzel egyidőben főállásban egy nagynevű építővállalat főmér-
nöke volt, majd a későbbiek folyamán egy tervező-iroda partnere lett. 

Időközben további két gyermekkel bővült a család, így érthető, 
hogy tekintettel a jövőre egy biztosított, állandó munkahely betöltése lett 
a fő cél számára. Lévén merészsége és önbizalma, valamint az időköz-
ben elért sikerek felbuzdították arra, hgoy úgy a 60-as évek közepén 
megpályázzon egy biológiatanári állást az „Ortwein-HTL”-en melyet 
meg is szerzett, holott minden mást a világon jobban tudott és szeretett, 
mint a biológiát. (Kivéve egy kis gyakorlati részét!) Így kénytelen volt 
óráról-órára úgy előkészíteni a tanagyagot, hogy mindig egy órával 
előnyben legyen a nebulókkal szemben. De a kockázatvállalás kifizető-
dött. Egy rövid év elmúltával már azt tanította, amit szeretett és tudott 
is. Jó harminc éven át volt a művészettörténet-oktatás koronázatlan ki-
rálya. Érthető módon analizálja a történelmi, kulturális és építőművé-
szeti összefüggéseit ezen kis közép-európai világnak. 

E témában számtalan publikációja és könyve jelent meg mind 
magyar, mind német nyelven. Szaktanácsadója lett a Vas megye épí-
tészhagyományait feldolgozó bizottságnak, valamint szakkiállításokat 
előkészítő társaságoknak.  

Nyugdíjazása után ő nem „nyugodott”, mert ő nem az a típus! 
Még nagyobb ambícióval és örömmel követi továbbra is kitűzött céljait 
és szenvedélyeit. 

Négy gyermekének akadémikus emberré válása, az unokák és 
a nagy család fejlődése neki, mint központi „főúr”-nak, megnyugtató, 
nagy örömöt szerez, és erőt ad további szerzői munkákra valamint a 
burgenlandi erdőkben lapuló nagy- és kisvadak ápolására, esetleges 
lepuffantására, majd illő módon, baráti körben tartott megünneplésére. 

Szentmihályi Mihály és Sas János 

www.gmuonline.net
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A TISZTESSÉG ÉS BÁTORSÁG KÖLTŐJE 
A sírás fojtogat sokunkat. Nagy 

Gáspár Kossuth díjas költő, a „mi Gazsink” 
– ahogy a gráci magyarok nevezték – 
hosszan tartó, súlyos betegség után 57 
éves korában meghalt. Sivárabb lett a föld, 
szegényebb lett a magyarság és az iroda-
lom. 

Budapesten, a Farkasréti temető-
ben ravatalozták fel, ahol a Bencés Diák-
szövetség nevében Fáber Miklós, a Ma-
gyar Írószövetség részéről Kalász Márton, 
és a Kulturális Minisztériumból Csepregi 
András búcsúztatta. A szertartást Spányi 
Antal székesfehérvári megyés püspök ve-
zette. Majd a Vas megyei Nagytilaj temető-
jében kísérte utolsó útjára a költőt családja, szeretteinek, barátainak, 
tisztelőinek sokasága. Búcsúbeszédet mondott Bérbaltavár polgármes-
tere, Varga Viktória, Görömbei András irodalomtörténész, Bischof Pé-
ter, a Bencés Diákszövetség elnöke, majd Korzenszky Richárd bencés 
szerzetes, tihanyi apát. A gyászszertartást Veress András szombathelyi 
megyés püspök vezette, majd tíz pap koncelebrálásával engesztelő 
gyászmisét mutatott be a költő lelki üdvéért a bérbaltavári templomban. 

Nagy Gáspár golgotai életútja, rendíthetetlen hite, s sorskérdé-
sekkel viaskodó, immár lezárult életműve – melynek aranyfedezete ki-
kezdhetetlen, prófétai jelleme volt – emlékezni, látni és a félelemre ne-
met mondani tanít mindannyiunkat. A legkülönbözőbb versformákban 
alkotott, költészeti eszköztára modern és ó, groteszk és játékos ele-
mekkel, vizuális hatásokkal, szótörésekkel, szójátékokkal, szokatlan 
szóösszetételekkel tele. Eredeti látásmódját történelmi érzékenység, 
mélyreható igényesség, szigorúság, és a kiválasztottak felelősség-
tudata hatja át.  

Erkölcsi minimalista korunkban egyetemes érvényű költészete 
arra figyelmeztet, hogy „Nekünk nem szabad feledNI!” Nem szabad fe-
ledni Nagy Imre 53-as kormányprogramját, mely emberibb életet ígért, s 
véget vetett a kötelező beszolgáltatásoknak, a padláslesöpréseknek. Az 
56-os egyetemistákat, s a Corvin-köz szent suhancait sem. A csodát, 
hogy Dávid ismét legyőzte Góliátot. A kíméletlen megtorlást, a mene-
kültáradatot, a hóhér-idők brutális csöndjét. A nyüszítve támadó gyáva-
ság bosszúállását. A sokáig temetetlen, meggyalázott hősöket. A bal-
sorskereskedés számtalan változatát. Az elvtelen kompromisszumokat. 
A 68-as csehszlovákiai „testvéri segítségnyújtást”. A belügyi megfigye-
léseket, a titkos jelentéseket – a Nagy Gáspárról szóló mintegy félezer 
oldalra rúgó, rendőrirodalmat. Hogy országos botrány kerekedett 84-
ben, mikor a tatabányai Új forrásban megjelent az Öröknyár, 86-ban a 
Tiszatájban meg A Fiú naplójából című verse – s még a lapot is betil-
tották. Hogy rendőrök követték, mikor a 301-es parcellában kereste a 
sírt. S a nagy elégtételt, az ünnepélyes újratemetést. De a közelmúlt 
viperás rendőreit sem szabad feledni. S Camus szavait, mely szerint a 
gyilkosokat nem szabad igazolnunk. Még közvetve sem. Sőt – ahogy 
Nagy Gáspár írta: „néven kell nevezNI” őket. 

Gyakorta járt köztünk, rokoni szálak is fűzték az ausztriai ma-
gyarokhoz. Előadásai, élére állított versei az írástudók felelősségével 
foglaltak állást a múlt és jelen jelentős eseményeiben. Ébren tartotta az 
„ötvenhatosok és hatvannyolcasok / hetvenhatosok és nyolcvanegye-
sek/ és főleg tömegesen egyesek” igazságát, s néven nevezte a rend-
szerváltozás mosolyelágazásait is. 

Sugárzó költészete által „támadjon hit, legyen áldás, visszhan-
gozzék a megváltás”! Az örök világosság fényeskedjék neki!  

Radics Éva 

Bérbaltaváron született 1949-ben, a Pan-
nonhalmi Bencés Gimnáziumban érettsé-
gizett. A Szombathelyi Tanárképző el-
végzése után népművelő, könyvtáros 
(1971-1975), majd a Móra Ferenc Könyv-
kiadó szerkesztője (1976-1980), az Író-
szövetség titkára (1981-1985), a Bethlen 
Gábor Alapítvány titkára (1985 óta), a 
Hitel szerkesztője (1988-2004) és a Ma-
gyar Katolikus Rádió Kulturális Szerkesz-
tőségének vezetője (2004-től). 
Az Írószövetség választmányának (1981-
1995), majd elnökségének (1989-1991), 
a Magyar Demokrata Fórum országos 
választmányának (1989-1990) és 2000 
óta a Magyar Művészeti Akadémia tagja. 
Verseskötetei: 

Koronatűz (1975),  
Halántékdob (1978),  
Földi pörök (1982),  
Áron mondja (1986),  
Kibiztosított beszéd (1987),  
Múlik a jövőnk (1989),  
Mosolyelágazás (1993),  
Fölös ébrenlétem (1994),  
Zónaidő (1995),  
Tudom, nagy nyári délután lesz (1998), 
Szabadrabok (egybegyűjtött versek 1968, 1998, 
1999),  
Húsz év a kétezerből (2000),  
Amíg fölragyog a jászol (2001)  
"...nem szabad feledni" (2002),  
Ezredváltó, sűrű évek (2003) 
Prózai művei:  

Augusztusban, Ludvík Jahn nyomában (re-gény-
részlet) (1995), Kanizsa vár (vissza) (1999); 
tanulmányok, esszék, kritikák  
Díjak, elismerések:  

Művészeti Alap – Elsőkötetesek díja (1975),  
Radnóti-díj (1977), 
clevelandi József Attila-díj (1986), 
József Attila-díj (1990),  
Magyar Művészetért Díj (1990), 
Greve-díj (1992), 
Artisjus irodalmi díj (1992),  
Tiszatáj-díj (1993), 
Nagy Imre-emlékplakett (1993), 
Kölcsey-díj (1994), 
Ratkó József-díj (1994), 
Getz-díj (1995), 
Balassi Bálint-emlékkard (1999),  
Kortárs-díj (1999), 
Kossuth-díj (2000), 
Hűség-díj (2001), 
Szent Márton-díj (2003), 
Bárka-díj (2003), 
Március 15-e díj, 
Magyar Örökség-díj, 
Príma-díj (2006). 

www.gmuonline.net  3 
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OLVASÓINK ÍRTÁK 

IRODALMI EST 
Érdekes előadást hallhattunk 

március 10-én a Carnerigasse 34-ben dr. 
Kilián István egyetemi tanár irodalom-
történésztől az Ómagyar Mária-siralom-
ról. Az előadó a középkori magyar iroda-
lom, azon belül a drámaírás, az iskola-
drámák, passió-játékok szakembere. 

Beszélt az 1300-ra datált, első 
magyar vers előkerülésének érdekes tör-
ténetéről, melyet valószínűleg egy talán 
Bolognában tanuló magyar dominikánus 
szerzetes jegyzett le (esetleg írt/fordított), 
a Mária-siralom műfajáról, helyéről és 
szerepéről a latin nyelvű liturgiában és a 
magyar irodalomban, melyben a ”legelső 
és a legszebb”. Majd beszámolt az Er-
délyben kalandos módon felbukkant csik-
somlyói szövegekről és a jelenlegi kuta-

A h

tásokról is. 

allgatóság kérdései nyomán 
szó ker

est fényét emelte Miklósi 
Réka é

Szia, Judit! Megnéztem az online 

ült arról is, hogy bizonyára létez-
tek már korábban hasonló irodalmi alko-
tások – erre utal az ÓMS fejlett nyelválla-
pota - melyek gyökerei a sámánizmus 
idejére és az írásbeliség előtti korra men-
nek vissza. 

Az 
neke, aki az ÓMS dallamvilágát 

hozta közelebb a hallgatósághoz, nagy 
sikerrel.  Hutterer-Pogány Irene 

újságot

 egykori 
főszerkesztője 

TISZTELT SZERKESZTŐ
Gratulálok magas színvonalon szerkesztett és neten is elérhető 

Gráci Magyar Újság minden eddigi és legújabb számához. Az Újságban 
egyik olvasójuk a fiatalos témákat szorgalmazza. A legújabb számban 
közzétett programokon, Petrás Mária keramikus kiállítás megnyitóján, a 
Bartók esten egyaránt kevés volt az érdeklődő magyar fiatal. A Welsche 
templomban is kevés a fiatal. A GMU a Helsinki szabad rádió (hétfő 
13h; és csütörtök 16) Magyar Mozaikok programjairól ír, de a Szerkesz-
tőség elérhetőségét nem sikerült felderíteni és a neten ... minimális 
információt találtam. ... A GMU-ban Laurinyecz Petra mondja, hogy 
mindig nagyon jó érzés magyar barátainál összejönni és dumcsizni. Ezt 
a baráti kört lehetne esetleg Graz-szerte bővíteni. Szerintem a 
www.magyaronline.com fórumain is nagyon esetleges az érdeklődés és 
a kapcsolattartási lehetőség, pedig ez a fórum is színvonalas szerkesz-
tésű. Szerintem egy valamilyen szempontból tematizált kör e-mailre va-
ló bejelentkezésre való lehetőség is sokat segíthetne és többet kellene 
közzétenni a magyarnyelvű gráci programokat. A GMU-n kívűl a Graz-
Informátion info@graztourismus.at

. Nagyon érdekes volt "lapozgat-
ni", teljesen visszarepültem a 3 évvel 
ezelőtti életembe! Jó volt nosztalgiázni, 
egész elkapott a honvágy Graz iránt! Tet-
szett az újságotok, na de én persze elfo-
gult vagyok. :-) Egyébként a fejléc nem 
az én művem, hanem az akkori barát-
nőmé, aki grafikus designer volt. Szerin-
tem is nagyon jól sikerült neki. A vicces 
az, hogy rajta vagyunk mi ketten: a bal 
oldalon látható két kis alak. :-) A nehéz-
ségek ellenére sok örömöt kívánok a 
munkához! Üdvözletemet küldöm Graz-
nak, a kedvenc városomnak! :-)  

Tóth Jakab, a GMÚ

SÉG! 

 e-mail címen lehet kérdezni, de ez 
nem összefoglaló gráci programismertető például 2006. decemberére. 
Bizonyára van gráci programfüzet, de valahol a magyar fórumokon is jó 
lenne olvasni. A Grácban tanuló és dolgozó fiatalok egymást ismerő 
csapatát és a kulturális lehetőségek ismertetését hiányolom a gráci ma-
gyaroknál. Lelkes munkájukhoz a továbbiakban is erőt, egészséget, sok 
sikert kívánok:  Balogh István 

Kedves István! Köszönjük a dicséretet és a kritikát. Szerkesztő-
csapatunk, mely szabadidejében készíti az újságot továbbra is arra tö-
rekszik, hogy minél több információ minél hatásosabban érjen el ol-
vasóinkhoz. Az aktuális programokra e-mail-körlevél formájában is fel-
hívjuk a figyelmet. Erre honlapunkon keresztül lehet feliratozni. Szíves 
figyelmébe ajánlom a 11. oldalon található Gráci Magyar Műsorismerte-
tőt. A 2007-es április-májusi színes és színvonalas kínálatból reméljük 
Önnek is sikerül választani. Szeretettel várjuk programjainkon! 

Tisztelettel, Petritz Judit 
KEDVES JUDIT! 

Nem tudom, emlékszik-e rám, tavaly év végén kerestem Önt e-
mailben, mert néhány hónapot Grazban töltök ösztöndíjjal, és akkor a 
szálláskeresésben kértem a segítségét. Nos, azóta megérkeztünk, jól 
érezzük itt magunkat, és lassan megpróbáljuk felvenni a kapcsolatot az 
itteni magyarokkal. Ennek első lépcsőjeként a feleségem pénteken el 
fog menni a baba-mama klubba. 

Még egyszer köszönöm kedves hozzáállását, segítőkészségét. 
Remélem, egyszer személyesen is találkozunk. 

Üdvözlettel: Csupor Dezső 
U.i: Az újság nagyon színvonalas, nagyon tetszik nekünk! 
Ehhez a levélhez csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy szerkesztősé-
günk megpróbál segíteni, van, hogy több, van hogy kevesebb sikerrel. 
Csuporék azóta már többször jártak a baba-mama klubban. Petritz Judit 

TISZTELT MAGYAROK! 
Engedjék meg, hogy bemutassak Önöknek egy kezdeménye-

zést. Egy hónappal ezelőtt alakult meg az ausztriai Magyarok Tár-
sasága. Célja az itt elő magyarok összefogása, különböző programok 
keretén belül. Az ötletek nyilván nem kötöttek, az önszerveződés is 
alapja ennek a társaságnak. Egy közös pont ahonnét el lehet indulni. 
Tagjaink gyűjtése jelenleg az nevű internetes weboldalon történik. 
Aki nem rendelkezik internet hozzáféréssel, illetve tagsággal az 
bármilyen formában jelentkezhet, az alábbi elérhetőségeken. További 
információt körlevél formájában adunk. Akinek esetleg ötlete van prog-
ramra, az írjon! Infó: amat@citromail.hu Galambos Róbert 0676/ 58-86-
525, Kilyénfalvi Gábor: 0650/94-02-480. Cím: 8600 Bruck/Mur Berg-
strasse 24 EG/4.  

4  www.gmuonline.net 



GRÁCI MAGYAR ÚJSÁG 
2007. április – május HÍREK - INFORMÁCIÓK

INNEN-ONNAN  
Szerkesztőségünk tagja, Mag. Veit Zita egyike a Mag. Rudi Roth, 
nemzetközileg sikeres vállalkozó által finanszírozott ösztöndíj 2007-es 
díjazottjainak. Magyarország tiszteletbeli nagykövete továbbra is támo-
gatja a Karl-Franzens-Universität tudományos munkáit, melyek kutatási 
területe a kelet- és délkelet-európai témakörhöz kapcsolódnak. Roth úr 
az ösztöndíjak ünnepélyes átadásán elmondta, hogy az ösztöndíjjal 
szellemi és szociális hidat kíván építeni, valamint kapcsolatot kíván 
létrehozni a gazdaságban eltöltött sokéves munkájával. Gutschelhofer 
rektor úr megköszönte a nagylelkű felajánlást, mellyel mint mondta, 
Rudi Roth jó alapot teremt a jövő kutatóinak. Zita disszertációja a 
Habsburg-monarchia fordítás-politikájáról szól, melynek befejezéséhez 
kitartó szorgalmas munkát kívánunk. A Rudi Roth Stipemdiumról bő-
vebben a egyetem honlapján (www.uni-graz.at) olvashatnak. 
Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövet-
sége Salzburgban tartotta meg 28. rendes évi közgyűlését. Egy-két ki-
vétellel minden tagegyesület képviseltette magát. Dr. Deák Ernő „Elvek 
és utak” című elnöki beszédében kifejtette: mi képesek vagyunk az 
együttműködésre. Szövetségünk kimozdította az itt élő magyságot te-
hetetlennségi állapotából. Létjogosultságunk biztosított. A kisebbség 
kötelessége a példaadás és minden magyar befogadása körünkbe. A 
magyarság érték. Ausztriai magyar magyarvoltunk egyensúlyi helyzeté-
ben a magyarság értéktöbblet, amely számunkra többletmunkát jelent. 
Díszoklevelek átadásával mondtak köszönetet azoknak, akik évtizede-
ken keresztül áldozatosan munkálkodtak az ausztriai magyarok közös-
ségi fennmaradásáért. Ugri Mihály, a MEÖK titkára is egyike ezen ki-
tüntetetteknek. Szerkesztőségünk szeretettel gratulál és jó egészséget 
kíván a további munkához!  
A magyar trikolór tizenkét hónapja Pályázati felhívás A New York-i 
Hungarian TV Magazine nyílt fotópályázatot hirdet „A magyar trikolór ti-
zenkét hónapja“ címmel. A pályázat célja egy 2008. évi falinaptár meg-
jelenítése. Beküldési határidő: 2007. szeptember 1. A rangos zsűri el-
nöke Zsigmond Vilmos Oscar-díjas operatőr. Részletes információk a 
www.magyartrikolor.com weboldalon. A magyar trikolór tizenkét hónap-
ja 2007 naptár a tavalyi pályázatra beérkezett munkákból összeállított 
válogatást tartalmazza. Beszerezhető a Vármegye Galériában. Cím: 
1052 Budapest, V. Vármegye utca 11. Tel.: +36/1/318-8148 Nyitva 
keddtől péntekig 10-18 óráig. www.varmegyegaleria.hu Bővebb infor-
mációk: +36/30/323-7338 

AZ AUSZTRIAI MAGYAR EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET HÍRE 
Az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet a következő protestáns 
istentiszteletet Grazban 2007. május 13-án (vasárnap) du. 16.00 órakor 
tartja a Heilandskirche evangélikus templom gyülekezeti termében 
(Graz, Kaiser Josef-Platz 9). Az alkalmat beszélgetés követi, mindenkit 
szeretettel várunk! Telefon: 0650/58-777-12 

GÓLYAHÍREK  
Február 21-én megszületett Petrasevits 
Anasztázia és Papp Tibor kisleánya 
Grácia, március 11-én pedig Mag. Leczki 
Zsuzsanna és Dr. Bodó Zsombor kis-
leánya Kinga. Szerkesztőségünk nagyon 
sok örömet kíván a kisbabákhoz!  
HALÁLESETEK. 
Szomorú szívvel adunk hírt öregdiák tár-
sunk Vay István haláláról. „Stefi” 72. 
életévében távozott az örök hazába. Az 
ötvenhatos menekült 32 évig dolgozott az 
andritzi gépgyárban, hosszú ideig mint 
minőségi ellenőr a kémiai laborban. Fe-
lettesei megbecsülték becsületes munká-
jáért. Közvetlensége és segítőkészsége 
jutalmaként elneyerte munkatársai barát-
ságát. Havonta résztvett az öregdiákok 
Kerekasztal-találkozóin. Egészsége sú-
lyos állapotát mosolya álarcával takarta 
el. Mindenkit meglepett elmaradása, 
majd halála. Jóval 100 fölött volt azok 
száma, akik február 1-én búcsút vettek 
tőle. Emlékét szívünkbe zárva, özvegyé-
nek és családjának ezúton is kifejezzük 
részvétünket Stefi magyar barátai nevé-
ben.  
Lapzárta után kaptuk a hírt, hogy március 
19-én 80. életévében elhunyt Krizsán 
György grafikus festőművész, több ma-
gyar gyermekújság illusztrátora. Méltatá-
sára újságunk következő számában kerül 
sor. Béke poraikra! 
APRÓHIRDETÉSEK 
Hiteles fordítások készítése! Ronacher–Nyitrai 
Gabi Tel: (0316) 913-084 / 06991 911-0052 E-mail: 
gabi.ronacher@chello.at 
Szakmunkát keres "Bürokauffrau" állásban 
Kovács Édua, gráci UNESCO Hauptschule Dr. 
Renner 4. osztályának tanulója. Kapcsolat: Ugri 
Kati 0676/500-87-29 
Gyermekfelügyeletet és hegedűórákat vállal fiatal 
magyar diáklány. Lantos Márti, 0650/64-06-098 
Takarítást, gyermek-felügyeletet és idős embe-
rek gondozását vállalom. Érd.: 0664/57-54-098 
vagy a gabriella.razsahegyi@chello.at e-mail cí-
men. 
Hidegburkoló szakmunkás fürdőszobák, nappalik, 
teraszok, lépcsők lapozását, csempézését vállalná. 
Èrd.: 0664/65-49-053 
Kerti vagy bármilyen ház körüli munka elvégzé-
sét vagy autóvezetést vállaluk. Érd.: 0676/90-88-
716 
Használt autót vásárolnék, magyar rendszámmal, 
készpénzben. Tel.: 0650/31-00-495 
Latinamerikai táncok KEZDŐKNEK! Ha mindig is 
érdekelt a forró ritmusú SALSA, MERENQUE és 
BACHATA, gyere és táncolj velünk! Jöhetsz egye-
dül vagy partnerrel. Infó: Primus Tünde Tel. 
0664/97-49-473 
Felhívás! A Gráci Magyar Közösség tagja Csiszér Csabáné Hándy Ildi (Tel: 0664/79-
18-652), akinek a szülei Kolozsvár mellett laknak. A szülők háza március elején porig
égett fél órán belül, annyira hirtelen történt a dolog, hogy semmit sem tudtak kimen-
teni, sem ruhákat, sem pénzt, sem iratokat. Az idős házaspár egész életének munká-
ja odaveszett. Ezért szeretném Önöket, jószándékú embereket arra kérni, bármi, amit
adni tudnak feleslegükből (ruha, háztartási eszközök, bútorok, pénz, stb.) ajánlják fel
Ildi családjának. Kérem, Nála jelentkezzenek felajánlásaikkal! Azt gondolom, ha feles-
legünk nincs is mindannyiunknak, imáinkat mindannyian fel tudjuk ajánlani ezért a
családért, hogy legyen erejük újra elkezdeni az építkezést. Mindannyiuknak köszö-
nöm a segítséget!  Tisztelettel: Fodor János, gráci magyar lelkész 
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. május 16. 12 óra 
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 Borbély Zoltán 
1.: Külföldi tartózkodásom célja a magiszteri diploma megszerzése.
Emellett Újvidéken is tanulmányokat folytatok, így sajnos kevés
programon tudunk részt venni. Grazban munka nélkül elképzelhetet-
len az élet, s az emellett fennmaradó kevés időt a feleségemmel töl-
töm. A Táncházba szoktunk eljárni. Az ifjúsági bibliakör is érdekelne,
de sajnos egyelőre nem fér bele az órarendembe. 
2.: Sajnos a gráci magyar közösségi életben nem veszek részt any-
nyira, hogy erről véleményt mondhassak. A Grácban tanuló magyar
fiatalokkal tartjuk a kapcsolatot, s a Gráci Magyar Újságot is szíve-
sen olvassuk feleségemmel. 
3.: Szeretem a nyarat, mert akkor szünetel a tanítás, s feleségem-
mel sokat vagyunk a gyönyörű Erdélyben. Ilyenkor általában meglá-
togatom vajdasági és magyarországi barátaimat, és sokat elmélke-
dem. 

 Medve Anita 
1.: Nehéz kérdés ez, mert én még csak két hónapja tanulok Grác-
ban. Mégis, ha lenne, szívesen csatlakoznék egy magyar csapathoz,
pl. sportolással, játékkal. Szerintem a sport nagyon fontos, segít-
ségével jó baráti társaságok alakulhatnának.  
2.: Rövid idő alatt már többször is hallottam a gráci magyarokról.
Faliújságon találkoztam a magyar újság hirdetéseivel, illetve plakáto-
kat láttam már magyar hangversenyekről. Ez mindig jó érzés. Kíván-
csi vagyok az újságra, utána fogok járni, ha lehet, az interneten meg-
rendelem. 
3.: A tavasz. Mindig egyre szebb és tavasszal még nincs túl meleg. 

 Bellada István 
1.: Voltam már néhány gráci magyar buliban, azok igazán jók vol-
tak… nagyon jók! Szeretem a táncos, zenés bulikat, ahol lehet enni-
inni és ismeretlen magyarokkal barátkozni, beszélgetni. Voltam már
magyar hangversenyeken is, ahol barátaim léptek föl. 
2.: Sehogy. Értékelni nem tudom a gráci magyar egyesületeket, hisz
nem ismerem őket. Hallottam a Gráci Magyar Újságról, barátaimhoz
szokott jönni úgy kéthavonta, de én még soha nem kaptam. 
3.: Egyértelműen a tavasz. Szeretem, mert lassan olyan extrémmé
válik, hogy néha már nagyon nagy meleg van néha pedig hideg és
kiszámíthatatlan. Kár, hogy hamarosan megszűnik… 

Kérdések és válaszok 
diákoktól diákokhoz 

1. kérdés: Mit látnál legszí-
vesebben a gráci magyar 
rendezvények palettáján? 
Mely programokon veszel 
részt a legszívesebben? 
2. kérdés: Hogyan értékeled 
a jelenlegi gráci magyar 
egyesületek munkáját? 
(MEÖK, MKK, stb.) Milyen 
úton kapsz róluk informáci-
ót? 
3. kérdés: végül egy lazább 
téma: Melyik a kedvenc év-
szakod, és miért? 

F.B. 

 

www.gmuonline.net 
Kedves Diákok! A Gráci Magyar Új-
ságot úgy tudjuk hozzátok térítés-
mentesen eljuttatni, ha azt „előfize-
titek”, azaz honlapunkon keresztül 
megadjátok címeteket. A Kolozsvá-
ri Gergely által emlegetett címlista 
már létezik, hiszen újságunk immár 
8. évfolyama 480 példányban kerül 
az olvasókhoz. Kérünk Benneteket, 
hogy az esetleges címváltozásokat 
is közöljétek velünk, mert különben 
címjegyzékünket nem tudjuk kar-
bantartani és az újság nem fog 
„megtalálni” Benneteket. De leg-
egyszerűbben az újságot a hon-
lapról akár le is tölthetitek. Az aktu-
ális Gráci Magyar Műsorismertető 
mellett Benedek összeállított Nek-
tek egy csokor fontos információt 
is! Szeretettel várunk Benneteket 
programjainkon!   

Petritz Judit, 33 éves 
közgazdász, öregdiák, 

a GMÚ szerkesztőségének tagja 
 

Rovatunk kérdéseire 
várjuk a Te válaszodat is! 
A beküldött, fotóval ellátott 

válaszokat a következő 
számunkban megjelenítjük. 

info@gmuonline.net 
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A  D I Á K O K  O L D A L A
É r d e k lőd n i  l e

                                                     Kolozsvári Gergely  
1.: Egy időben kaptam a Gráci Magyar Újságot, amely mindig na-
gyon tetszett. Elsősorban a kirándulások, a közösségi programok ér-
dekeltek, valamint volt sok más érdekes cikk bennük. Örülök, hogy
mindig akadnak, akik a közös programokat szervezik, az ismeret-
ségeket építik. 
2.: Sajnos az újságot egy ideje nem kapom, értékelni így nem tudok.
Magyar egyesületekről még nem hallottam. Tény, hogy nem is tet-
tem semmilyen lépést azért, hogy az újság újra hozzám kerülhes-
sen, de szerintem annak eleve járnia kellene – érdemes lenne egy
címlistát összeállítani. Egyéb ötletkén egy adás-vételi fórumot java-
solnék akár a honlapon, az apróhirdetések magyarok között nagyon
hasznosak lehetnek. Az újságban szerencsére van is. 
3.:  Nehéz kérdés ez, én minden évszakot szeretek. Télen a havat,
ősszel az elmúlást, tavasszal pedig a napsütést… 

                                Mandulás Ágnes   
1.: Legszívesebben a kirándulásokon vennék részt, de sajnos na-
gyon kevés időm van, így nem vagyok aktív a magyar programok-
ban. Ha lehetne, irodalmi eseményeket is szívesen látogatnék, házi-
mozi keretében pedig magyar filmeket nézhetnénk. 
2.: Az újságból mindig tudok a programokról, rossz érzés, hogy
gyakran lemaradok róluk. Örülök, hogy van magyar szentmise, tánc-
házban is jártam már. Régebben ismertem a Fórum Hungaricumot,
az kár, hogy megszűnt – már semmi támogatást nem kapunk ma-
gyar forrásból. A magyarokból sajnos hiányzik az összetartás, szem-
ben pl. a spanyolokkal, törökökkel, stb.  
3.: Kedvenc évszakom a tavasz! Virágok, finom szellő, séta… hmm. 

                                                     Kis Roland  
1.: Ha lehetőségem volna, én gulyásfőzőversenyt rendeznék! Otthon
gyakran csinálunk ilyesmit, jól összehozza a társaságot a magyar
gulyás pedig nagyon finom. Itt Grácban azonban még eléggé új diák
vagyok, egyelőre nem ismerem az itteni programokat.  
2.: A magyar újságról mindenképpen érdeklődni fogok az interneten
keresztül, ha beírom egy keresőbe, biztosan rátalálok.  
3.: A nyár. Szeretek nyaralni, enni és pihenni. Ilyen egyszerű. ☺ 
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Diák konyha 
ember minden egyes napjá-
 hozzátartozik, hogy egyen

amit. Eddigi gráci ittlétem
tt elég gyakran fogtam faka-
at a kezembe, közben tana-
tam, hogy ma vajon mit főz-
nék, ami finom, egészséges,
rsan elkészül és aránylag

só. 
k új receptet próbáltam már
Egyik mostani kedvencemet
retném megosztani veletek. 
étel főszereplője: a spenót. 
penót hallatán mindenkiben
s-más érzés játszódik le,
, akivel sikerült kiskorában
gszerettetni a spenótot és
, akivel nem. Én sem tartoz-
 éppenséggel a spenótért
ngók közé, de ez mostanra

gváltozott, ennek oka a kö-
kező recept: 

ENÓTOS TÉSZTACSODA 

zzávalók (3-4 adag): 1 cso-
g mirelit spenót, 1 fej vörös-
yma, 2-3 gerezd fokhagy-

, 2 dl főzőtejszín, só, bors,
j, 500 g bármilyen tészta,
tleg 20 dkg trappista sajt
enceknek 
észítés: Olajon megdinszte-
k egy fej összevágott vörös-
ymát, majd rányomjuk a

hagymát, ezután rátesszük a
nótot. Addig kevergetjük,
íg felenged. Ráöntjük a fő-
ejszínt, egy kis őrölt borssal,
al ízesítjük. Mindeközben ki-
zük a tésztát. Tálaláskor egy
 reszelt sajtot szórhatunk a
jére. Elkészítési idő: kb. 25
c. Egy próbát megér… 
és Nálad mi a menü? 
dvenc receptjeid megírásá-
 segíthetsz a tanakodó sza-
spalántáknak. Egy kis új íz
dig jól jön. 

Bartis Ildikó
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Szerkesztő: Petritz Judit postaláda: info@gmuonline.net

Kedves Gyerekek! Közeledik anyák 
napja. Ne feledkezzetek meg édes-
anyátokról, de a nyagyikról és dédikről 
sem! Kis segítségként Donászy Magdá-
tól választottam két verset. Az Olvasó-
naplóban 9-12 éveseknek ajánlok egy 
magyar gyerekkönyvet. Unaloműzőnek 
találtok néhány találós kérdést és fej-
törő labirintust is. Szeretettel várunk 
Benneteket programjainkon! Kellemes 
olvasgatást kívánok!  Petritz Judit 
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TALÁLÓS KÉRDÉSEK 
1. Nyári réten virulok a búzatáblá-

ban, szellő ringat, hajladozom pi-
ros szoknyácskámban. 

2. Erdő mélyén, bokor alján elrej-
tőzve bólogat: hogy könnyebben 
rátaláljunk, illatával hívogat. 

3. Selyempelyhes bóbitámat hord-
ják a szelek, szétfújja egy 
szusszantással az ügyes gyerek. 

4. Kertben élek, illatozom, én 
vagyok a szépek szépe, Aki letép,
jól vigyázzon, tövis karcol 
tenyerébe!  
M
eg

fe
jt

és
ek

: 1
.p

ip
ac

s,
 2

. i
go

ly
a,

 3
. g

ye
rm

ek
lá

nc
fű

, 4
. r

óz
sa

  

OLVASÓNAPLÓ 
BÓC ISTVÁN - A KRIMINÁLIS HETEDIK BÉ 
Megjelent a TYPOTEX KFT. gondozásában. 

Mindenféle gyerek jár a Zebra utcai iskolába. A szülők között van rendőr,
bankár, maffiózó, de ide jár az alvilág csavaros eszű ügyvédjének tompa
agyú fiacskája is. És persze itt van Juli, akit barátai és ellenségei nem túl
találóan csak Szörnyellának neveznek. A gyerekek igazán telibe kapják az
életet! Hol mindenféle rablásokba keverednek, hol az iskola körül ólálkodó
kábítószerárusok útjait keresztezik. Végül az osztály összetartásának kö-
szönhetően sikerrel veszik fel harcot a bűnözőkkel. A Kaján Tibor által
illusztrált huszonhat csattanós történet mindegyikét egy-egy logikai fel-
adat zárja, ami egyedülállóan észpezsdítővé teszi a könyvet. Bóc István
fizikusként végzett, jelenleg egy acélkereskedelmi cég termékmenedzsere. 
Nagyanyónak 
Édes-kedves Nagyanyókám!  
Anyák napja van ma! 
Olyan jó, hogy anyukámnak  
is van édesanyja.  
Reggel mikor felébredtem  
az jutott eszembe,  
anyák napján legyen virág 
mind a két kezembe.  
Egyik csokrot neked szedtem,
odakünn a réten,  
Te is sokat fáradoztál  
évek óta értem.  
Kimostad a ruhácskámat,  
fésülted a hajamat, 
jóságodat felsorolni  
kevés lenne ez a nap.  
Köszönöm, hogy olyan sokat  
fáradoztál értem,  
és hogy az én jó anyámat 
felnevelted nékem. 
 

Anyáknapja van ma 
Üres a kis csóka fészek 
egy májusi reggel. 
Az öt vidám csókagyerek 
tán világgá ment el. 
Csóka mama szívdobogva 
keresgette őket, 
de nem látták sem a nyuszik, 
sem a fürge őzek. 
Jönnek! Szólt a kakukk, 
ki a legmesszebbre látott, 
kis csőrében mindegyik hoz 
egy-egy szál virágot.  
Hol voltatok? Szólt az anyjuk,
s megcsuklik a hangja. 
Neked hoztunk virágot, 
mert ma van anyák napja. 
www.gmuonline.net 
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BABA-MAMA KLUB HÍREI 
Február 2-án a megszo-

kottól eltérően délután találkoz-
tunk, hogy apukák is láthassák 
csemetéiket vidáman mondókázni, 
játszani. A gyerekek nagyon élvez-
ték a közönséget, ilyen sok mon-
dókát még sosem sikerült végigé-
nekelnünk. Ugyan a terem kicsit 
szűkössé vált a szép számban 
megjelent családok érkezése után, 
de így is nagyon jó volt játszani, 
beszélgetni. Az uzsonnára hozott rengeteg finom süteményből nem 
csak a felnőttek falatoztak, a csemeték sem kímélték a gyomrukat, 
mindegyikük kezében lapult folyamatosan valami, ami aztán a vacsora 
elmaradásához vezetett. Egyszerűen öröm volt nézni a maszatos, kipi-

rult és folyamatosan mozgásban lévő gyereksereget.  
Nem is olyan kicsi csapatunkhoz új barátok is csatlakoztak, remélem a 
továbbiakban is sikerül mindig újabb és újabb arcokat megismernünk, 
baráttá fogadnunk. A családi délután olyan jól sikerült, hogy mindenki 
várja a következő alkalmat, amikor az egész család ott lehet a baba-
mama-papa klubban. Igazán jó dolog, hogy az apukák is ennyire érdek-
lődők, számukra is biztosan jó hír, hogy április 20-án 16-18-ig újabb 
családi összejövetelt tartunk.  
Ezúton is szeretném a kedves olvasók figyelmét felhívni, hogy klubunk 
nyitott minden érdeklődő számára, nem csak szülőket, de nagyszülőket, 
barátokat is szívesen látunk!  

Április 20-a kivételével találkozzunk péntekenként (tavaszi ün-
nepek miatt NEM mindig a játszóteremben, hanem valamelyik játszóté-
ren!) 9-11-ig a Carnerigasse 34 alagsori játszótermében! A pontos 
időpontokat lásd a műsorismertetőben! Érdeklődni nálam (0650/263-83-
74) ill. az újság e-mail-címén (info@gmuonline.net) lehet. 

Ferenczi Judit 

ZENÉS FOGLALKOZÁS 
Most már egyre többen hallottatok zenés foglalkozásunkról, és 

örömmel tölt el, hogy ilyen sokan rendszeresen részt is vesztek rajta. 
Azok kedvéért, akik még nem hallottak róla, 2,5-3 éves kortól egészen 
kisiskolás korig foglalkozom a gyerekekkel. Jelenlegi témánk a tavasz. 
A következő néhány alkalommal, ezzel kapcsolatos játékokat, mondó-
kákat és énekeket tanulunk. Az előző alkalommal Vivaldi Tavasz téte-
lére gyönyörű rajzok születtek. Ezt a gyerekek különösen élvezték. A 
közeljövőben tervezem egy-két ritmushangszer elkészítését, aminek a 
foglalkozásokon nagy hasznát vesszük majd.  

Szeretettel várok minden kis lurkót! A pontos időpontokat lásd a 
műsorismertetőben! A szülőket ezúton kérem arra, hogy előre jelezzék 
részvételei szándékukat! Érdeklődni nálam (0650/72-71-787) ill. az új-
ság e-mail-címén (info@gmuonline.net) lehet.  Tarjányi Eszter 

KÖNYVAJÁNLÓ 

Florian, Daniel, Noemi, Leni, Andris, 
Viki és Ottoka anyukájával 

mondókázás közben 

Allwingerék, Börgerék, Cresnaék, Ferencziék, Fritzék, Hetényiék, Petritzék, 
Szerencsiék, Verték és Winklerék a családi délutánon 

www.gmuonline.net  
VARGA CSILLA, GRÓF ANNA-
MÁRIA, SZENDE VIRÁG, VIDÉKI 
ERZSÉBET: KILIKI A FÖLDÖN  
Akadémiai Kiadó, 2006 
Földöntúliak is magyarul tanulnak! 
Bolygónkra 

érkezett Kiliki, aki 
magyar gyerekek-
kel találkozva el-
kezdett magyarul 
tanulni – ez az 
alaptörténete annak 
a nyelvkönyvnek, 
amelyet már az 
előző számunkban 
is röviden bemutat-
tunk. A tankönyv főszereplői különböző 
kalandokat átélve ismertetik meg a ma-
gyar nyelvet a földöntúli Kilikivel. A tan-
anyag képregényes feldolgozása, a játé-
kos feladatok, a CD-n meghallgatható 
gyakorlatok, a tanári kézikönyv mellék-
letei (szódominó, térképek, kártyák, stb.) 
megfelelnek annak a célkitűzésnek, amit 
a könyv szerzői az ajánlóban is hang-
súlyoznak: „A gyakorlatsorok összeállítá-
sa során a szókincs és az új nyelvtan 
változatos gyakoroltatása, automatizálá-
sa, a hallás utáni értés, a szóbeli és írás-
beli kifejezőképesség a tanulók életkorá-
nak megfelelő szintű fejlesztése lebegett 
célként a szemünk előtt.”  

A feladatok ikonos jelölése köny-
nyíti az eligazodást, a gyakorlatok rajzos, 
vidám megjelenítése megfelel a korcso-
portnak (7-11 évesek). Bár amint a ta-
pasztalat mutatja, a gyerekek könnyeb-
ben megbarátkoztak volna egy barátsá-
gosabb kinézetű Kilikivel. Eltekintve egy 
a nyelvkönyv elején becsúszott nyomta-
tási hibától s egy-két kisebb elírástól a 
tanári kézikönyvben, ez a nyelvoktató 
csomag bátran ajánlható annak, aki oszt-
rák iskolába járó gyerekének magyar 
írásbeli kifejezőképességét szorgalmazni 
szeretné, de azoknak a gyerekeknek is, 
akik még csak most szeretnének megis-
merkedni a magyar nyelvvel. Ehhez a 
könyvben következő témájú leckék nyúj-
tanak segítséget: Bemutatkozás, Nemze-
tiségek; Országok; Mit csinál Kiliki?; Mi-
lyen színű?; Milyen állatok vannak a va-
dasparkban?; Milyenek a földi ételek és 
italok? …  

A szókincs bővítését a leckék vé-
gén található szószedet szófajok szerinti 
felépítése és a „Kifejezések” társalgási 
rész könnyíti meg.  Veit Zita 
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TERVEZETT KIRÁNDULÁSOK 
Két utolsó túránk jól sikerült. Az 

első nem nagyon barátságos, szeles idő-
ben a Schöckl-re vezetett. Másodikon 
kellemes, tavaszi időnk volt. A göstingi 
várrom alatti Jungfernsprung-kilátó szik-
lájára mentünk és onnan a szépen hely-
reállított várromhoz, ahol megnéztük a 
várkápolnát és felmentünk a toronyba. 
Élveztük a szép kilátást a városra és a 
Mura völgyébe. A várat többen csak most 
ismerték meg közelről. Szép erdei-, majd 
a kerékpárúton, kellemesen beszélgetve 
érkeztünk Thal–ba, ahol megnéztük az 
Ernst Fuchs művész által nagyon érdeke-
sen átépített templomot. Onnan elsétál-
tunk a helység híres fiának, Arnold 
Schwarzeneggernek, Kalifornia elnöké-
nek a házához.  

Legközelebbi, most már igazi ta-
vaszi túránk a már többek által ismert 
Rhötelstein 1234 m magas csúcsára ve-
zet. Közben megnézzük a hatalmas Dra-
chenhöhle barlangot is, és előrelátható-
lag zergékkel is találkozunk majd. Töb-
bek kérésére tervezünk egy kerékpártú-
rát is. Célunk a Stübing-i falumúzeum 
lesz. 

A hegyitúrát április 29.-re, va-
sárnap délutánra tervezzünk. A kerékpár-
túránk júniusi pontos időpontját újságunk 
következő számában olvashatják. 

Túráinkra mindenkit szívesen 
várunk, aki gondolja, hogy a túrát bírja. 

Az érdeklődők előzetes jelentke-
zését kérjük Horváth Csabánál (0316/69-
30-64) vagy Robertnél (0676/38-72-925).  

Szép idő reményében: Csaba 

MAGYAR TÁNCHÁZ GRÁCBAN 
Február 2-án szűk körben sárközi lassú és friss csárdást tanul-

tunk. Aztán mivel a fiúk voltak többségben, Kiki kihasználta az alkalmat 
és györgyfalvi legényest tanított. Kiki elmondta, hogy ennek a mezőségi 
táncnak az az érdekessége, hogy kalotaszegi muzsikusok jártak át 
Györgyfalvára zenélni. Míg az asszonyok pletykáltak - nem a Mezősé-
gen, hanem Grácban - a férfiak és legények nagyon ügyesen belelendül-
tek, bár az egyre gyorsuló zene nehezítette suhintásokat, csapásokat. 
Míg valaki megjegyezte, hogy nagyon gyors a zene. „Nem a zene gyors, 
hanem a lábunk lassú” – gyakorolt önkritikát egy másik táncos. Ez az est, 
családias hangulatban végre egyszer oktatóink társaságában egy közeli 
kis osztrák kocsmában végződött. 

Pontosan 4 héttel később, március 2-án a széki táncrend volt a 
gráci magyar táncház műsorán. Tanultunk lassút, csárdást, négyest, 
majd a fiúk ritka és sűrű magyart.  

Aki még időben megkapja az újságot és kedve tartja, azt 
szeretettel várjuk március 30-án este 18 órakor a Carnerigasse 34-ben a 
következő táncházban. Ezen a hétvégén, azaz 2007. március 31. - április 
1-én lesz a Papp László Budapest Sportarénában a XXVI. Országos 
Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár. Bővebb információ Táncház 
Egyesület weboldalán (www.tanchaz.hu) található.  

Hogy mit is tanultunk eddig, azt a Gráci Magyar Újság honlapján 
(www.gmuonline.net) lehet elolvasni. Találkozzunk legközelebb és 
egyben a tavasszal utoljára április 20-án, 18 órakor a Carnerigasse 
34-ben!  Petritz Judit 

MEGHÍVÓ 
2007. május 12-én (szombat) 

18.30 órai kezdettel  
a Carnerigasse 34-ben (fsz) 
Prof. Dr. Görömbei András 

(Debrecen)  

A TÖRTÉNELEMMEL 
ELJEGYEZVE - VALLOMÁS 

NAGY GÁSPÁRRÓL 
című irodalmi emlékestre. 

Legyen ez az est részünkre a
tiszteletadás, a hála és búcsú-
vétel alkalma attól a költőtől,
akit gráci előadásai során szí-
vünkbe zártunk.  
BEMUTATJUK AZ ELŐADÓT: 1945-
ben született Polgáron. A Győri Bencés
Gimnáziumban érettségizett. Debre-
cenben doktorált (1970), az MTA dok-
tora (2001), tanszékvezető egyetemi
tanár Debrecenben, vendégprofesszor
volt Helsinkiben és Bécsben. Három
témaköre: A XX. századi magyar líra,
népi irodalom, határontúli magyar iro-
dalmak. 16 önálló könyvet, nagyszámú
tanulmányt, esszét publikált, 19 kötetet
szerkesztett, a „Hitel“ című irodalmi
folyóirat szerkesztője. Több nemzetközi

KONCERTMEGHÍVÓ 
Hribik Noémi és Pammer
György négykezes zongora-
koncertjét hallgathatják meg
május 11-én pénteken 19.30
órai kezdettel az Erfurt Musik-
salonban (Herrengasse 3/
Stiege 1/3. Stock). Az esten J.
Haydn, J. Brahms, F. Liszt, R.
Strauss és J. Strauss néhány
műve hangzik el, továbbá a ze-
neszerzők életéről és műveiről
is sok érdekességet tudhatnak
meg az előadóktól. 
BEMUTATJUK AZ ELŐADÓKAT: Hri-
bik Noémi Budapesten, majd Grácban
szerzett zenei diplomát. 1996 óta zon-
goratanárként dolgozik, szólistaként és
kamarazenészként ad koncerteket
Ausztriában és Magyarországon. Pam-
mer György győri tanulmányai után
Grácban karmester diplomát szerzett.
A Gráci Művészeti Egyetem profesz-
szora, kamarazenét, kíséretet tanít, az
operaiskola korrepetitora. Mint karmes-
ter és zongoraművész lép fel Auszt-
riában és külföldön. 

2007. áprili  
a Carn

Szomb
hagyo

tü
a Hon

Beszámoló
tark

Mindenkit sze KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ 

É
S
8
6
e

10 
MEGHÍVÓ 
s 21-én (szombaton) 18 ó.
erigasse 34-ben (fsz) 
athelyi mozaikok egy 
mányőrző egyesület 
krében címmel  
derű Asztaltársaság  
mutatkozik be.  
k, szavalatok ismerkedés 
ítják a programot. 
retettel várnak a rendezők! 
tudományos bizottság tagja, elnöke.
Eddig tíz díjjal tüntették ki. Polgár vá-
rosa és Debrecen díszpolgára. A köz-
érthető beszéd és írás híve. Elítéli az
irodalom-politika kirekesztő koncepció-
ját. A magyarság szellemi egységének
helyreállítására törekszik. Részére az
esztétikai érték és a műalkotások erköl-
csi értéke elválaszthatatlan. Eszménye
a tudós tanár. 

Kővágó Nagy Imre (festő) és 
Petrás Alina (keramikus) kiál-
lításának megnyitója május 15-
én 19.30-kor lesz az Atelier-
Galerie Dionysosban (Zinzen-
dorfgasse 1). Megtekinthető jú-
lius 14-ig. Infó: Kovács Dénes 
0650/83-12-624 
BIBLIAÓRA FIATALOKNAK 
rdeklődni Táborszky Györgyinél és 
zádeczky-Kardoss Gézánál a 0650/ 
00-21-45-ös vagy a 0681/10-42-54-
9-es telefonszámon vagy az alábbi 
-mail címen lehet: szkg@gmx.at! 
 www.gmuonline.net 



GRÁCI MAGYAR ÚJSÁG 
2007. április – május  

2007. ÁPRILIS  
DÁTUM IDŐ HELY RENDEZVÉNY RENDEZŐ 
01. Virág-
vasárnap 

10:00 Welsche-templom Szentmise (Barkaszentelés és Passió), utána agapé infó: Ugri, 
0316/68-35-08 

MKK 

02. hétfő 18:00 Gösser KEREKASZTAL-TÁRSALGÁS infó: Pall, 0316/46-56-36 MEÖK 
08. Húsvét-
vasárnap 

10:00 Welsche-templom Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 

13. péntek 9-11 Carnerigasse 34 BABA-MAMA KLUB infó: Ferenczi, 0650/263-83-74 MEÖK 
14. szombat 16:00 Carnerigasse 34 ZENÉS FOGLALKOZÁS infó: Tarjányi 0650/72-71-787 • MKK 
15. vasárnap 10:00 Welsche-templom Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 

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

MEÖK 20. péntek 

18:00 Carnerigasse 34 MAGYAR TÁNCHÁZ infó: Petritz, 0650/24-56-442 • MEÖK 
21. szombat 18:00 Carnerigasse 34 Szombathelyi mozaikok egy hagyományörző egyesület tük-

rében Programajánló a 10. oldalon Ugri, 0316/68-35-08 
MKK/ 
MEÖK 

22. vasárnap 10:00 Welsche-templom Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 
10:00 Welsche-templom Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 29. vasárnap 
13:00  TÚRA a Rhötelsteinre (1.234m) infó: Csaba, 0316/69-30-64 

vagy Robert, 0676/38-72-925 
MEÖK 

2007. MÁJUS  
DÁTUM IDŐ HELY RENDEZVÉNY RENDEZŐ 
04. péntek 9-11 Carnerigasse 34 BABA-MAMA KLUB infó: Ferenczi, 0650/263-83-74 MEÖK 
05. 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 06. vasárnap 
15:00 Találkozás a 

Hilmteichnél 
CSALÁDI KIRÁNDULÁS (ZARÁNDOKLAT) Hilmteich-
Mariatroast infó: Ugri, 0316/68-35-08 

MKK 

07. hétfő 18:00 Gösser KEREKASZTAL-TÁRSALGÁS infó: Pall, 0316/46-56-36 MEÖK 
9-11 Carnerigasse 34 BABA-MAMA KLUB infó: Ferenczi, 0650/263-83-74 MEÖK 11. péntek 
19.30 Erfurt Musiksalon  Hribik Noémi és Pammer György négykezes zongorakoncertje   

12. szombat 18:30 Carnerigasse 34 NAGY GÁSPÁR IRODALMI EMLÉKEST Programajánló a 10. 
oldalon infó: Ugri, 0316/68-35-08 

MKK/ 
MEÖK 

10:00 Welsche-templom Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 13. vasárnap 
16:00 Heilandskirche Evangélikus istentisztelet infó: Heilandskirche, 0650/58-777-12 MEGY 

15. kedd 19:30 Atelier-Galerie 
Dionysos 

Kővágó Nagy Imre és Petrás Alina kiállításának megnyitója  
infó: Kovács Dénes 0650/83-12-624 

MEÖK 

16. szerda 18:30 Barocksaal 
Bürgergasse 2 

TAVASZI KONCERT, utána pogácsázás  
infó: Fülep, 0650/31-00-495 

MKK/ 
MEÖK 

17. csütörtök 
Urunk mennybemenetele 

10:00 Welsche-templom Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 

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. Pünközsd-
vasárnap 

10:00 Welsche-templom Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 

2007. JÚNIUS (ELŐZETES) 
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: Pall, 0316/46-56-36 MEÖK 
08. péntek - 
10. vasárnap 

  6. ÖREGDIÁK-TALÁLKOZÓ infó: Ugri, 0316/68-35-08 MEÖK 

Kellemes húsvéti ünnepeket kíván kedves Olvasóinak a GMÚ szerkesztősége! 
Röviditések: MEÖK - Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja, MKK - Magyar Katolikus Közösség, MEGY – Magyar Evangélikus Gyülekezet 
 • Gefördert aus Mitteln der Volksgruppenförderung (Támogatónk még az: Illyés Közalapítvány a Határon túli magyarságért) 
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