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NAGY GÁSPÁR: ZÖLDELL A FŰ 
Barátkozom a temetővel 
mint madár a levegővel 
onnan is idejutunk 
levegőből egy levéllel 
zuhanunk szerelempilóta 
sejthetetlen kezdet óta 
csak szállunk ringva hullunk 
sorsunkat az Ég kirótta 
vagy halálunk is kinőtte 
hogy életünk nyúlik örökre 
úgy gyönyörű a test sugárzó 
ha zöldell a fű fölötte. 

IN MEMORIAM NAGY GÁSPÁR 
(1949-2007) 

A magyar irodalom egéről egy 
fénylő csillag zuhant az örökkévalóság-
ba: Nagy Gáspár, „a tisztesség és bátor-
ság költőjének a csillaga. Lezárult élet-
műve emlékezni, látni és félelemre nemet 
mondani tanít” – minket, gráci magyaro-
kat is. Írástudói felelősséggel megtartott 
itteni előadásain keresztül szívünkbe zár-
tuk a költőt és az embert, aki barátaivá 
fogadott minket. Megrendültünk korai ha-
lálán. A hála virágait emlékesten ültetjük 
majd a sugárzó teste felett zöldellő fűbe.  

SZERKESZTŐSÉGI HÍREK 
Kedves Olvasó! A Magyar Egyetemisták és Öregdiákok klub-

jának lapját, a Gráci Magyar Újság immáron 8. évfolyamának 1. számát 
tartja kezében. "Előfizetőink” száma 2006-ban rekordot döntött. 480 pél-
dányban postázzuk a GMÚ-t a Grácban és Grác környékén élő magya-
roknak térítésmentesen.  

Elsődleges feladatunknak tekintjük a gráci magyar közösséget 
helyi hírekkel, információkkal ellátni, magyar vonatkozású programokra 
felhívni a figyelmet, majd beszámolni ezen programok sikeréről.  

Lapunkban értesülhetnek aktuális eseményekről. Újraindítjuk az 
„Arcképcsarnokot”, ahol itt élő magyarokat mutatunk be. Ehhez várjuk 
interjúalanyok jelentkezését. Elsőként egy fiatal magyar lány, Komon 
Erika mutatkozik be, aki nem egészen egy éve él Grácban. Ronacher-
Nyitrai Gabi továbbra is vállalta, hogy „Könyvajánló” rovatában felhívja 
figyelmünket Magyarországon megjelent újdonságokra. Információs ol-
dalunkon szívesen adunk hírt családi eseményekről („Gólyahírek”, „Há-
zasságot kötött”), évfordulókról („Gratulálunk”), szakmai sikerekről 
(„Végzős diákok”) ill. szívesen hozunk le a gráci magyar lakosságot 
érintő közleményeket („Innen-onnan”). Magánszemélyek vagy non-
profit szervezetek közösségünket érintő „Apróhirdetés”-eit (oktatás, kul-
túra, gyermekfelügyelet, stb.) térítésmentesen, cégek hirdetéseit - 
egyedi elbírálás mellett - a szerkesztési költségek fedezésére felajánlott 
anyagi hozzájárulás ellenében tesszük közzé. Beszámolunk az „Egyhá-
zak híreiről” is.  

A Klub idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját. Ebben a 
jubileumi évben lapozgatunk majd a „MEÖK emlékkönyvében”. Fülep 
Benedek jóvoltából folytatódik a diákok közkedvelt rovata a „Diákok ol-
dala”. Itt kapnak fórumot a Grácban élő magyar egyetemisták. Kíváncsi-
an várjuk a fiatalok meglátásait, hozzászólásait, véleményét. A legki-
sebbeknek és kisdiákokoknak szól a „Kuckó”. Találós kérdésekkel, fej-
törőkkel, versekkel, dalokkal és képekkel buzdítunk olvasgatásra, szí-
nezgetésre. Mint rovatvezető itt köszönöm meg munkatársaim, Ober-
noster Anna (illusztrációk), Ferenczi Judit (Baba-mama klub), Tarjányi 
Eszter (zenés foglalkozás), Veit Zita (Ki mit tud?) és Gombos Ildikó 
(Anyanyelvi oktatás) szorgalmas munkáját. Az újság vége felé a „Prog-
ramajánló”-ban tájékozódhatnak állandó („Tervezett kirándulások” Hor-
váth Csaba tollából vagy az általam szervezett „Magyar táncház”) és új 
programjainkról a „Gráci Magyar Műsorismertetőben” pedig megtalálják 
az aktuális időszak eseményeit, időrendi sorban.  
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Az újság elkészítésével, szerkesztésével, és terjesztésével kap-
csolatban nagyon sok feladat van. Ezekben szinte mindig szükségünk 
van segítségre, ezért nagy örömmel veszünk minden közreműködést. 
Várjuk visszajelzéseiket, mert újságunkat minél inkább az Önök igényei 
szerint kívánjuk alakítani, színesebbé tenni. Az újságot támogatásokból 
és adományokból tartjuk fenn, amelyek révén a nyomda- és terjesztési 
költségeket tudjuk fedezni, de ez sajnos szűkös anyagi kereteket szab 
számunkra. Ezért kérjük „előfizetőinket”, hogy a közvetlen közreműkö-
désen kívül adományokkal is támogassák munkánkat! 

Kellemes olvasgatást kívánok: Petritz Judit 
Címünk: 8011 Graz, Pf. 295. E-mail: info@gmuonline.net Internet: www.gmuonline.net 
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AZ AUSZTRIAI MAGYAR EVAN-
GÉLIKUS GYÜLEKEZET HÍRE 

A következő protestáns istentisz-
teletet Grácban 2007. március 4-én (va-
sárnap) 16 órai kezdettel tartjuk az evan-
gélikus Heilandskirche (8010 Grác, Kai-
ser Josef-Platz 9) gyülekezeti termében. 
Az alkalmat beszélgetés követi, minden-
kit szeretettel várunk! 

A GRÁCI MAGYAR KATOLIKUS 
KÖZÖSSÉG ÉRTESÍTÉSE  

2007. március 18-án választják 
egész Ausztriában a katolikus plébániák 
új Egyházközségi Tanácsait. Magyar Ka- 
tolikus Közösségünk is ekkor választ a 
következő öt évre új tagokat a Pasztorá-
lis Tanácsba. A választás a 10 órai 
szentmise után a Welsche templomban 
lesz. Kérjük, a Graz-Seckau-i egyházme-
gyében élő katolikus magyarokat, akik 
közösségünkhöz tartozónak érzik magu-
kat, hogy ne csak lakóhelyük pébániáján, 
hanem nálunk is éljenek szavazati joguk-
kal. 

A szavazók listájára februárban a 
szentmisék után lehet feliratkozni, vagy a 
választási szándék nyilatkozatát (név, 
születési év, lakcím) címünkre, Ungari-
sche Katholische Gemeinde 8020 Graz, 
Griesplatz 30 kell küldeni. A listára felirat-
kozottakat időben értesítjük a választás-
sal kapcsolatos tudnivalókról. A válasz-
tandók jelöltethetik magukat, vagy valaki 
ajánlhatja őket János atyánál. 

BESZÁMOLÓ A MEÖK RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRŐL 
December 18-án megtartottuk a Gráci Magyar Újság előző szá-

mában és a honlapunkon is meghirdetett Magyar Egyetemisták és 
Öregdiákokok Klubjá-nak rendkívüli közgyűlését. A vezetőségen kívül 
5, összesen 9 személy tekintette fontosnak a részvételt.  

A megjelentek köszöntése és a pénzügyi illetve kulturális be-
számoló után sor került a közgyűlés fő napirendi pontjára, az „alapsza-
bály-módosításának” vitájára. Az alapszabály-módosítást a 2002-ben 
megjelent, az egyesületeket szabályozó új törvény tette szükségessé. 
Az alapszabály-tervezetet jómagam készítettem a nyár folyamán, és az 
előzetes alapszabály-tervezetet a rendőrségen is egyeztettük. A köz-
gyűlésen az új alapszabály-tervezet ismertettem a közgyűlés résztvevő-
ivel a felmerült kérdéseket megvitattuk, a javasolt módosításokat pedig 
beledolgoztuk a tervezetbe. Ezután a közgyűlés résztvevői az új alap-
szabályt egyhangúlag elfogadták. Az ennek eredményeként létrejött 
végleges szöveg teljes terjedelmében megtalálható lesz honlapunkon 
(www.gmuonline.net), mihelyt a hatóság ezt jóváhagyta. 

Itt csak a legfontosabb változásokat említem: Az egyesületek 
szervei kibővülnek - egy feltehetően csak alkalmilag szükséges - 3 tagú 
„döntő bíróság”-gal és egy második pénzügyi ellenőrrel is. Az utóbbi 
tisztségre a közgyűlés - ugyancsak egyhangúlag - Ferenczi Dávidot vá-
lasztotta meg.  

Az idei évre tervezett számos programunk közül a következőket 
emelném ki: az osztrák kancellária által nyújtott támogatással is folytatni 
tudjuk a „Gráci Magyar Újság” terjesztését, és a „Magyar Táncház” is 
rendszeresen megrendezzük. A kancellária egyszeri anyagi hoz-
zájárulásával, ha megkésve is, de megvalósulhat a forradalom és a „di-
ákklub” 50-éves évfordulójára tervezett emlékfüzet is. Ezen kívül min-
den támogatás nélkül szervezzük meg a 6. „Öregdiák találkozót” június 
8. és 10. között. A meghívókat rövidesen postázzuk. 

A közgyűlésen heves vitát váltott ki a „klub jövője”. Jómagam a 
már korábban többször is hangoztatott nézetemet képviseltem, misze-
rint a klub fennmaradásának értelme megkérdőjelezhető, hiszen az ér-
deklődés elenyésző, és továbbra is hiányoznak a fiatalok. A közgyűlé-
sen megjelentek száma is azt igazolja, hogy a vezetőség tevékenysége 
öncélú lett. A vita során azonban inkább az a nézet nyert teret, hogy a 
klubot egyelőre a jelenlegi formájában továbbiakban is működtetni kell. 
A döntés részben a közelmúltban elindult ígéretes folyamatoknak kö-
szönhető, melyek kibontakozását célszerű megvárni, másrészt a jelen-
levők határozott tiltakozásának, és helyben tett ígéreteinek és vállalása-
inak. Ezért úgy döntöttünk, hogy a klubélet további fenntartásához nél-
külözhetetlen időigényes munkát elsősorban a vállalásokra támaszkod-
va folytatjuk, abban bízva, hogy a klub a közeljövőben a közösség, és 
főként a fiatalok bevonásával újjászerveződik. Mi minden esetre az ala-
pokat megteremtettük, mind a hagyományok tekintetében, mind pedig – 
az új alapszabállyal - jogi értelemben.   

A közgyűlésről készült beszámolót két nap múlva – a szabá-
lyoknak megfelelően - átadtuk az ausztriai egyesületek felügyeleti szer-
vének. Egyben benyújtottuk jóváhagyásra az új alapszabályt is. A kö-
vetkező napokban várható az eredmény. Páll Sándor 

 

MEGHÍVÓ 
2007. március 17-én, szombaton 
Istenkapcsolatunk megújulására 

NAGYBÖJTI LELKINAPOT 
tartunk Leechgasse 34-ben.  

Vezeti: Takács István,  
lelki igazgató, Veszprém 

Napirend: 
9 órakor közös zsolozsma 
9:30 és 10:45 ill. 14 és 16 órakor 
bevezetők az elmélkedésekhez 
12 - 14 ebédszünet 

Egész nap gyónási lehetőség! 
Takács István atya 1973-ban született Sü-
megen. Pannonhalmán érettségizett. 
1999-ben szentelték pappá Veszprém-
ben. Tanulmányait Budapesten és Rómá-
ban végezte. Egyháztörténelmi licenciá-
tust szerzett (Summa cum Laude). Lelki 
igazgató a r. k. Davidicumban. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szeretettel hívjuk és várjuk volt diáktársainkat és családjukat

6. GRÁCI ÖREGDIÁKTALÁLKOZÓ 
rendezvényre, amelyet a  

Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja  
alapításának 50. évfordulója alkalmából  

2007. június 8. – 10.  
rendezünk Grácban. 
  www.gmuonline.net

http://www.gmuonline.net/
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ARCKÉPCSARNOK 
BEMUTATKOZIK KOMON ERIKA 

2006. május 1-jén érkeztem Grác-
ba, bizonytalan időre, gondolom, néhány év 
biztosan lesz belőle. Az Európa Tanács Élő 
Nyelvi Központjában dolgozom (Europäi-
sches Fremdsprachenzentrum) a Nikolai-
platzon „Programme Secretarial Assistant”-
ként. Félreértések elkerülése végett, nem 
EU intézményről van szó. 6 évet dolgoztam 
a Budapesti Európai Ifjúsági Központban, 
majd ennek a strasbourgi testvérében 3 
évet. Ide Grácba Strasbourgból költöztem, 
egy véletlen szerencse folytán, ha vannak 
persze véletlenek. Állást akartam váltani az 
ottani mobilitásprogram keretében, és lám, 
itt Grácban volt egy állás. Eljöttem, megnéztem, kicsit haboztam, aztán 
végül jöttem. Ideköltözésem fő motivációja a Magyarországhoz való kö-
zelség valamint az, hogy eredetileg nyelvszakon végeztem (az utolsó 
oroszos generációhoz tartozom), így az új munkahelyem témája is kö-
zel áll hozzám. Szóval jöttem, láttam és nem győztem, legalábbis az 
itteni dialektussal eddig nem igazán sikerült megbirkóznom. De szeren-
csére vagy szerencsétlenségemre a németet illetve stájert nemigen kell 
használnom, így az élet más helyszínein, például boltokban kell rádöb-
bennem, hogy nem igazán vagyok itt otthon. Tulajdonképpen nem is tö-
rekszem túlságosan erre, hiszen a nemzetközi környezetben való mun-
ka a természetes számomra és a határ közelség miatt szinte Magyaror-
szágon érzem magam. Valahogy furcsa módon mostanában Szentgott-
hárd és Szombathely gyakrabban szerepelnek a szótáramban, mint 
korábban. Grácot egyébként kicsit kicsinek találom, legalábbis a bel-
várost, de a környező táj kárpótol ezért. A Griesplatz közelében bérelek 
egy lakást, ahonnan csak egy ugrás a Welsche-templom. Miután meg-
tudtam, hogy ott vannak a magyar misék, megbocsátottam a reggeli ha-
rangozást.  

Örülök az itteni magyar programoknak és a kis közösségnek. A 
pénteki táncházakra lelkesen megyek, valamint Csabáékkal már meg-
jártam a Schöcklt, nem akármilyen szintkülönbség megtétele után! Sal-
sára, jógára járok itt Grazban, és nagyon szeretek a hegyekben kirán-
dulni, utána meg télen egy jót szaunázni. Szívesen benne vagyok bár-
milyen szép és jó kezdeményezésben, ami összehozza és nem szétvá-
lasztja az embereket. Remélem, személyesen is találkozom majd azok-
kal, akikkel eddig még nem sikerült! 

 

KÖNYVAJÁNLÓ 
SZELES NÓRA: TŐZSDESZTORI  
Emberközeli történetek a magyar 
tőkepiacról 
Alinea Kiadó, 2006 
Szeles Nóra a budapesti Corvinus Egye-
temen tanítja a tőzsdék működését. A 
másfél évtizedet felölelő kötet a magyar 
tőzsdék történetét mutatja be, a tények 
mögött megbúvó érzelmi és személyes 
szálakat, szakmai kötelékeket és gazda-
sági magyarázatokat a mindennapok fe-
lől megközelítve. A kötet kezdetben törté-
nelmi ízzel, a végén pedig a naprakész 
nyomon követéssel kalauzolja az olvasót; 
bemutatva a rendszerváltással indult 
másfél évtized összes üzleti illúzióját, a 
tőzsde sokszor kiábrándító, meglepően 
gyakran azonban sikeres reáltörténését 
is, s azt, hogy hogyan cseperedtek a 
tőzsdések a rendszerváltás évtizedében. 
A tőzsdesztori élmény a pénzszakmának, 
de a laikus befektetőknek is, s azoknak is 
akik csak felsejlő botrányokból, összefüg-
géseikből kiragadott kishírekből értesül-
tek a privatizáció, a részvénykereskede-
lem, az árutőzsde, a brókerek világáról. A 
könyv lexikonszerűen átfogó, ugyanakkor 
könnyed, tele intimitással, vidám epizód-
dal. Felbukkannak benne a magyar pénz-
ügyi élet, ma is köztünk élő személyisé-
gei, olyan hírességek, akik a vizsgált idő-
szakban a felismerhetetlenségig kicserél-
ték nézeteiket, de olyanok is, akik hűek 
maradtak önmagukhoz.  

Ronacher-Nyitrai Gabi 

A MAGYAR BÁL 
VISSZHANGJA 

2007. január 20-án rendezte 
megy a Gráci Magyar Egyesület a ha-
gyományos magyar bált. Első alka-
lommal, új helyen, nem a Hotel Erz-
herzog Johannban. Olvasóinkat kér-
deztük, hogy mi volt a benyomásuk, 
hogyan érezték magukat.  

Igen, jól éreztük magunkat, nagyon 
jót mulattunk, jó volt a társaság. Meg-
ismerkedtem egy énekes lánnyal, na-
gyon aranyos ő is. A hely mondjuk 
nem volt annyira szép, de nem baj.  

 

Voltam a magyar bálban, jobb volt, 
mint gondoltam, elég sokan voltunk.  

Kisebb és egy kicsit egyszerűbb volt 
a helyiség, mint a korábbi. Ellenben 
nem volt parkolási probléma. Csak-
nem a bejárat előtt lehet az autókat 
hagyni. Az előbbieknek kb. Kéthar-
mada látogatott oda. Annál jobb volt a 
hangulat. Sok új arcot, s főleg fiata-
lokat láthattunk.  

A magyar bálban idén nem voltunk, 
más programunk volt, és az ismerő-
seim közül is alig voltak.  

Igen, én voltam a "magyarok bálján”. 
A zene mint mindig, jó volt, változatos  

dalokkal kedveskedtek nekünk a 
szombathelyiek. Én végre kitáncolhat-
tam magam. A barátaimmal együtt 
szép estében volt részem. Nem vált 
előnyére a bálnak, hogy most ebben a 
Franz étteremben rendezték és Roth 
úr sem jött el.  

Sajnos nem, mert próbám volt az-
időben, de azt mondják jó volt. 

Igen voltam, és nagyon jól éreztem 
magam, a zene színvonalas volt, a 
társaság tünemény! Hihetetlenül jól 
mulattunk, hajnal 3-ig maradtunk. 
 

Összeállította: Petritz Judit 
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OLVASÓINK ÍRTÁK 

A novemberi táncházban ill. az azt köve-
tő „Táncház hírlevélben” hívta fel táncok-
tatónk, Kovács Krisztián figyelmünket 
egy győri rendezvényre. Most egy lelkes 
olvasónktól kaptunk élménybeszámolót. 

HAGYOMÁNYÉRTÉS 
FESZTIVÁLJA  

Győrt nem minden ok nélkül ne-
vezik a "találkozások városának". A no-
vember 19-20-i hétvégén két izgalmas 
nap várta a népzene s a néptánc ked-
velőit. Az Egyetemi Csarnokban szám-
talan hazai táncegyüttes mutatkozott be, 
lehetőséget adván a közönségnek, hogy 
táncház formájában egy-két táncfigurát is 
el lehessen sajátítani. Bizony megizzad-
tunk, amikor lábunkat szaporán szedve 
belekóstoltunk a nádasmenti, a palatkai 
vagy a délszláv táncok ritmusaiba! Külö-
nös élményt nyújtottak a marosvásárhelyi 
cigányegyüttes táncosai Erdélyből; ferge-
teges, vérpezsdítő produkciójuk vala-
mennyiünket elragadott! Külföldi vendé-
gek voltak még a horvát és a szlovák tán-
cosok és zenészek. A Hagyományértés 
fesztiválja nevét viselő rendezvény most 
jelentkezett először, de a rendezőket 
megkérdezvén megtudtam, hogy szándé-
kukban áll ebből hagyományt teremteni. 
Tehát akkor is, ha most még nem nyere-
séges ez a dicséretre méltó dolog, jövő 
évben is meg fogják rendezni. Felveté-
sem, hogy jövőre a burgenlandi néptánc-
csoportokat és zenekarokat is meg lehet-
ne hívni, nyitott fülekre talált. Kiegészítő 
programként ajánlkozott az "aktív kézmű-
ves sarok". Itt rongybabákat, kukorica-
csuhéból készült virágokat és bőrszíj-
nyakláncokat, karkötőket lehetett készí-
teni, természetesen a házigazdák barát-
ságos segítségével. Drága kincs ez a 
kultúra! Tisztelni és ápolni kell szeretettel 
s gondoskodni a továbbadásáról. Az ott 
élvezettel táncoló fiatalabb nemzedéket 
látván - 6-8 éves fiúk és lányok is ropták 
a feszes csárdást - nem jött aggodalom a 
szívemre: van utánpótlás Magyarorszá-
gon.  Primus Tünde 
 
Megragadom az alkalmat és köszönetet 
mondok az írásokért, valamint arra bizta-
tom a Kedves Olvasókat, hogy írjanak 
cikkeket, küldjenek számunkra híreket, 
vagy mondják el véleményüket egy-egy 
aktuális témában, akár az újsággal kap-
csolatban is! A szerkesztőség örömmel 
fogad minden témába vágó, a célközön-
séget várhatóan érdeklő írást Ezeket az 
anyagokat levélben vagy e-mailben is el 
tudják hozzánk juttatni. 

Petritz Judit 

BÚCSÚ GRÁCTÓL 
Már hosszú idő eltelt azóta, hogy elhagytuk Grácot. Lezárult az 

életünkben egy időszak, ami ugyan sok nehézséget, de annál több 
élményt hozott számunkra. Megismertünk egy idegen várost, egy ide-
gen kultúrát, és mondhatnánk, hogy idegen embereket. Mégsem érez-
tünk idegennek egyetlen magyart sem Grácban, hiszen valamilyen mó-
don egymáshoz tartoztunk. Sok-sok barátra leltünk, és reméljük, hogy 
az egymáshoz tartozás nem szűnik meg azáltal, hogy hazajöttünk 
Budapestre. Grác, és főleg a gráci magyar közösség meleg otthont 
adott számunkra az első pillanattól kezdve a kilencedik hónap végéig. 
Nosztalgiával és szeretettel gondolunk a vasárnapokra, amelyeket nem 
csak János atya szívhez és szinte személyhez szóló prédikációi tettek 
olyan értékessé, hanem maga a közösség is. Panna lányunk azóta is 
emlegeti a „sütizőt”, azaz az agapét, amely a folyamatos sütievés mel-
lett számára is barátságokat szült: kis és nagyobb barátokat is szerzett, 
akiktől - számunkra is meglepő módon - nehezen tudott elszakadni. 
Ugyanilyen felüdülés volt a baba-mama klub, ahol a szemünk előtt cse-
peredtek hirtelen nagyokká az egykori picik, főleg Florian, Daniel és 
Noemi, az oszlopos tagok. Örömmel halljuk, hogy egyre bővül a magyar 
közösségbe vágyó, kis titánok köre, hajrá-hajrá! 

Nehéz volt búcsút venni Gráctól. Ha tehetnénk, Örebroból 
(Svédországból, ahol Grác előtt 4 hónapot töltöttünk), Grácból, és Ma-
gyarországból ötvöznénk az összes jót, és nem hiszem, hogy a vég-
eredmény nagyon távol lenne egy ideális lét körülményeitől. Persze, az 
ember mindazt, amit átélt, és ami jó, azt emlékként hordozza a szívé-
ben, és sajnos be is kell érnie ennyivel. Amikor pedig az ember haza-
csöppen, akkor szembetűnnek a különbségek: nálunk is még tart a 
visszaszokás fázisa, mert ami az utóbbi egy évben természetes volt, 
annak a hiánya – egy évi kényeztetés után – itthon most még szembe-
tűnőbb. Ennek egyik példája egy kisgyerekes anyuka számára annyira 
értékes akadálymentes közlekedés: Panna Grác előtt csak kívülről is-
merte a buszokat, de azt hiszem, sokáig az ottani élményeiből fog táp-
lálkozni a buszokkal és villamosokkal kapcsolatban, legalább addig, 
amíg félre nem teszi a babakocsiját. Sajnos ezek, és az ehhez hasonló 
adottságok nem csupán tárgyi, hanem mentalitásbeli különbségeken is 
múlnak, amihez magának az országnak kell felnőnie. Az biztos, hogy 
sokat tanultunk az utóbbi egy évből. Jó látni, hogy ennyire összetarta-
nak a magyarok külföldön, úgy látszik, ha kevesebben vannak, akkor ez 
könnyebben megy. Irigylésre méltó a plébániaközösség is, hiszen min-
denki ismert mindenkit, néven tudtuk szólítani egymást, és minden 
szentmise után leültünk egy asztalhoz, hogy ne menjünk el idegenül 
egymás mellett. De azt hiszem, már nem is tudnánk, nem is tudnának. 
Sok itthoni közösség meríthetne ebből öletet és erőt, hiszen a plébániák 
a katolikus hit melegágyai. Valószínű, hogy a kis számokban rejlik a ti-
tok nyitja, mert Svédországban, ahol tényleg kevés magyar él, nekünk 
csak pár hónap kellett ahhoz, hogy a bevásárlás közben teljesen isme-
retlenül megszólítsunk egy magyar párt, mert annyira megörültünk, 
hogy az általunk ismerteken kívül élnek még ott magyarok. Grácban ez 
az eufórikus érzés magyar szó hallatán nem következett be, mert ha az 
ember nem is éppen a misén, vagy a „sütiző”-ben ült, akkor is lépten-
nyomon magyarokkal találkozott. Itthon pedig nyilván ez a természetes, 
így az emberek már annyira sem méltatják egymást, hogy köszönjenek. 
Azért annak ellenére, hogy a gráci helyzet valahol félúton van ezen a 
svéd-osztrák-magyar skálán, nem szabad hagyni, hogy egyel hátrébb 
lépjen: igenis meg kell becsülni a grazi magyar közösségeket, segítve a 
működésüket, szervező és összetartó erőt biztosítani számukra. Jó len-
ne látni néhány lelkes fiatalt, akik nagy elkötelezettséggel segítik a ma-
gyar közösségek továbbhaladását a már megkezdett úton.  
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Reméljük, hogy sokakat viszontláthatunk még, közösen felidéz-
hetjük az ott töltött hónapokat: otthonunk nyitva áll minden gráci bará-
tunk és ismerősünk előtt. Köszönjük mindenkinek az elfogadását és be-
fogadását, bizalmát, barátságát és segítségét, akik Grácban körülvettek 
minket!  Szeretettel: Kőszeghyék, Panna, Ági, Balázs 



  GRÁCI MAGYAR ÚJSÁG 
  2007. február – március HÍREK - INFORMÁCIÓK 

INNEN-ONNAN  
Adalékok az irodalmi est meghívójának margójára. „Világ világa, vi-
rágnak virága...” idézet az első ismert magyar nyelven írott, a 13. szd. 
közepéről származó versből, korai költészetünk s egyben egész irodal-
munk egyik legszebb, leglíraibb darabjából. Lelőhelye a főleg latinnyel-
vű prédikációminták tartalmazó „Lőveni-kódex”. A vers – Ó-magyar Má-
ria-siralom – címét a szöveg megfejtőjétől és első plublikálójától, Grag-
ger Róberttől kapta (1922-23). A kalandos sorsú kódexet 1910-ben 
Olaszországban, 1922-ben német kézben találjuk, ahonnan jóvátétel-
ként került a Louveni Katolikus Egyetem könyvtárába. A könyvtár a II. 
Világháborúban leégett. A kódex sértetlen maradt. 1923 óta több ma-
gyar kísérlet történt megszerzésére. 25 évvel ezelőtt került az Országos 
Széchényi Könyvtár magyar nyelvemlékek gyűjteményébe. Újitsuk fel 
ismereteinket a magyar nyelvemlékekről, vegyünk részt az előadáson!  
A gráci HELSINKI szabad rádió "Magyar mozaikok" című műsora 
egy éves jubileumát ünnepli. Majdnem napra pontosan egy évvel 
ezelőtt, 2006. január 31-én jelentkezett Primus Tünde, a magyar műsor 
szerkesztője először az éterben. Azóta is rendszeresen hallható minden 
hét csütörtökén 16 órakor (ismétlés hétfőn 13 órakor) a 92,6 MgH-en. 
Továbbra is várják az aktív érdeklődők jelentkezését! 
Megjelent a Magyarul tanulo(ó)k magazin legújabb száma. Megren-
delhető a kiadónál. Postai cím: A-1195 Wien, Pf. 60 További informáci-
ók: www.magyarultanulok.com 
KÖSZÖNET 
A MEÖK vezetősége és a GMÚ szerkesztősége köszönetet mond 
Kovásznai Juliannának, Dr. Hetényi Balázsnak, Mag. Molnár And-
rásnak, Univ.Prof. Dr. Passl Rainer, DI Sas Jánosnak és DI Simonyi 
Attilának a klub fenntartására, Benedek Pálnak, DI Fábián László-
nak, Hirczi Marianak, Irk Marianak, Komon Erikának, Miklós Réká-
nak, a Vanyorszky házaspárnak, Wiedner Annanak és Mag. Zserdin 
Marianne olvasóknak az újság készítésére, továbbá a „Magyar tánc-
ház” táncosainak Allwinger Tündének, Bogardi Jean Philippe-nek, 
Chornitzer Peternek, Sharon Ditternek, Ferk Annamáriának, DI 
Horváth Csabának, Dr. Horváth Jánosnak és Piroskának, Horváth 
Robertnek, Komon Erikának, Mikes Máriának, Nagy Jánosnak, 
Obernoster Peternek és Mag. Seres Anitának, Sissi Percnek, Mag. 
Peter Petritznek, Saruga Gábornak, Maria Soltesznek valamint Tar-
jányi Eszternek a kulturális programokra szánt felajánlásokért. Köszö-
netet mondunk Ferenczi Dávidnak, aki nem csak a honlapunk elkészí-
tését, de a 2006-os fenntartási költségét is magára vállalta. A MEÖK 
köszönetet mond Kőszeghyné Szénási Áginak és Ferenczi Juditnak 
a Baba-mama klub szervezéséért, valamint Kőszeghyné Szénási Ági-
nak, Ferenczi Juditnak, Petritz Juditnak, Cresna Katalinnak, Fritz 
Eszternek, Formanek Beátának, Agnese Callegarinak, Ráth-Végh 
Tímeának, Ladányi Aninak, Ines Winklernek, Monikanak és Szeren-
csiné Milhoffer Évának a hozzájárulásokért. 

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. március 15. 12 óra 

A Magyar Katolikus Közösség Pasztorális Tanácsa köszönetet 
mond az elmúlt esztendőben rendszeresen végzett mindennemű, a li-
turgiával és közösségi életünkkel kapcsolatos szolgálatért. Köszönetet 
mondunk mindazoknak, akik vallási és kulturális programmunkba be-
kapcsolódva közösségünkben tettek hitet kereszténységükről és ma-
gyarságukról. A vasárnaponkénti perselypénzért, a lelkinapok, előadá-
sok, hangversenyek, valamint az 56-os évforduló, a pesti énekkar és az 
őriszentpéteri plébániai csoport látogatása alkalmával befolyt adomá-
nyokért fogadják köszönetünket. 

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT 
Gratulálunk Harsányi Eszternek és Bo-
gardi Jean Philippe-nek házasságköté-
sük alkalmából. Sok boldogságot kívá-
nunk a fiatal házasoknak! 
GÓLYAHÍREK  
Január 22-én megszületett Ladányi Ani 
és Mihály kisleánya Patricia Chiara. 
Szerkesztőségünk nagyon sok örömet kí-
ván a kisbabákhoz. Ani már október óta 
lelkes tagja Baba-mama klubunknak, 
szeretettel várjuk Őket továbbra is! 
GRATULÁLUNK  
Tarcsay József és Angyal Pál öregdiák 
társainknak, akik ez év első hónapjaiban 
ünneplik 70. születésnapjukat. Jó egész-
séget és sok boldogságot kíván a MEÖK 
és az MKK. 
HALÁLESET 
Szomorú szívvel adunk hírt öregdiák tár-
sunk Berki Gábor haláláról, aki 67 éves 
korában hosszú szenvedés után Buda-
pesten elhunyt. Béke poraira! 
APRÓHIRDETÉSEK 
Hiteles fordítások készítése! Ronacher–Nyitrai 
Gabi Tel: (0316) 913-084 / 06991 911-0052 E-mail: 
gabi.ronacher@chello.at 
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 
Elemekből álló hálószobaszekrényt elajándéko-
zok, méretek kb: 485x230x55. Tel: 0316/69-30-64 

NEVETNI SZABAD! 
A bankigazgató kérdezi a könyvelőtől: 
„Mi van a pénztárossal?” „Megpróbálja 
rendbe hozni a kasszát.” – felel a köny-
velő. Az igazgazgató tovább kérdez: „És 
miért nincs a helyén?” ”Mert a lóverseny-
téren van.” 

Házastársi párbeszéd. Férj: „Emma, ha 
az ebéd nem lesz azonnal kész, megyek 
a restibe.” Feleség: „Kincsem, tudsz öt 
percet várni?” Férj: „Akkorra kész lesz?” 
Feleség: „Nem, de akkor veled megyek.”   

A háziúr ráförmed az üvegesre: „Nem 
látja, hogy két jó ablakot cserélt ki?” 
„Akkor mégis a szemüvegem a repedt” -
válaszol az üveges. 
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Kérdések és válaszok 
diákoktól diákokhoz 

 
Elkezdődött a 2007-es esztendő.
Mint ahogy az elmúlt években egy-
re többen, az idei évben is számos
magyar diák végez a gráci egyete-
meken, kapja diplomáját több éves
gráci tanulmányai után. Vannak,
akik sikeresen élték meg az itt töl-
tött diákéveket, vannak, akik pedig
kisebb-nagyobb nehézségek árán
tanulhatnak külföldön. Hogyan to-
vább? Merre, milyen irányba gon-
dolkozhatnak a magyar diákok? Mi-
vel gyarapíthatnánk még a gráci
magyar közösségek programjait? 
Tapasztalataikról és elképzeléseik-
ről jelen számunkban a Művészeti
Egyetem (KUG) hallgatóit kérdez-
gettem, akik tanulmányaik végéhez
közeledve mondták el gondolatai-
kat.  
1. kérdés: Hány éve tanulsz Grác-
ban, s milyen érzésekkel zárod di-
ákéveidet? 
2. kérdés: Az itt eltöltött esztendők
alatt változtak-e a „magyarság”
iránti érzelmeid? Vágysz-e vissza
Magyarországra, vagy terveid in-
kább már Ausztriához kötődnek? 
3. kérdés: Ha alkalmad nyílna újévi
jókívánságaidat teljesíteni, mit
üzennél vagy kívánnál a gráci ma-
gyaroknak a 2007-es évre? 

F.B.

A végzős magyar diákoknak 
és frissdiplomásoknak 
szeretettel gratulálunk! 

Sok sikert és egészséget 
munkátokhoz! 
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 Schultz Tamás (bőgőművész) 
1.: 1995-ben kezdtem el Grácban tanulni, miután a miskolci
főiskolán végeztem nagybőgő tanárként. A kezdeti időszak
elég nehéz volt, hamar önfenntartónak kellett lennem. A ta-
nulás terén Grácban eleinte elég lassan haladtam, a német
nyelv megtanulása sok időmet vette igénybe, majd mivel több
zenekarban is dolgozni kezdtem, így az időmet inkább a
munka vette el. Most már a doktori munkám végéhez köze-
ledve rövid időn belül haza tudnék lépni, …ha szeretnék. Bi-
zonytalanra viszont úgy érzem, nem építhetek. 
2.: A gráci magyarokkal kezdetekben próbáltam felvenni a
kapcsolatot, megpróbáltam tevékenyen részt venni a magyar
közösségben – hangversenyeket szerveztem, előadókat hív-
tam. Később gyakran eljátszottam a gondolattal, hogy „mi
lenne, ha?” például itt lennék nyugdíjas koromig. Itt dolgozni
jó, s az, hogy Magyarország közel van, mindig megnyugta-
tott. Bármikor, ha gondolom, hazamehetek. Nagyobb városba
viszont nem vágyom, bár mindezt az álláslehetőség is befo-
lyásolja. Visszavágyni Magyarországra, vagy maradni - úgy
gondolom, ez teljesen magánéletfüggő. 
3.: Nehéz kérdés. Csupán sejtelmem van arról, hogy az itt
élő magyarok mennyit foglalkozhatnak magyarságukkal. A
hagyományok megőrzését, mint pl. a nemzeti ünnepek –
március 15., október 23., stb. - megtartását, valamint a ma-
gyar nyelvű iskolákért való küzdelmüket nagyon fontosnak
tartom. Szeretném, ha ezek mindig megmaradnának.  

 Mezei Melinda (operaénekes) 
1.: Több, mint hat éve tanulok Grácban, előtte a budapesti
Zeneakadémián végeztem. Jól megismerhettem így mind a
két intézményt, itteni tanáromat különösen szerettem. Konk-
rét lehetőségeim nincsenek, csak aprócska tervekkel haladok
tovább.  
2.: Átértékelődtek, de nem változtak. Tulajdonképpen nem is
jöttem el Magyarországról, minden héten hazajárok. Otthon
van egy zenekarom, amit vezetek, így nem érzem magam el-
szakadtnak. Nem is szeretnék az lenni soha, hazai tevékeny-
ségeim mellett mégis szívesen jövök Ausztriába. 
3.: Maradjanak mindig együtt! Kezdetekben, amikor én kijöt-
tem, számos fiatal magyar csoport, összejövetel volt, s az na-
gyon jót tett – jó lenne ez ma is így. Továbbá fontosnak tar-
om az itt született magyar gyerekek anyanyelvű oktatását,
magyar iskolák, remélem, mindig működni fognak Grácban.  
 www.gmuonline.net 
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1.: Nagyon rossz l
márciusban diplom
hagyok magam után
továbbra is sikerül 
kerülök, mégis bizto
ni, nagyon szerettem
2.: Szerintem az em
rettei vannak, s ez 
feleségem máshol 
tünk, ott otthon lesz
zetére való tekinte
gozni. Több időt sz
munkával, s úgy ér
gon nem volna leh
hogy az osztrák éle
3.: Az itteni magya
Szeretném, hogy m
meg boldogságát és

Re
1.: Gráci diákéveke
öröm mellett csalód
Grác mindhárom ze
jók voltak tanulás s
mel említem, hogy 
hettem, amelynek m
2.: Kezdetben Aus
mint ahogy ezt so
azonban itt megvál
állami állás lehetős
országon szeretnék
odahív. Zenészkén
tani, sajnos a jelenl
neiskolákban is) me
3.: Kívánom a fiatal
ki találja meg a bizt
csak a tapasztalat 
mindenki átéljen! 

Buli, buli, buli… 
…amire mindig van ok 

Pótszilveszteri-buli, újévi-buli, sze-
meszterzáró-buli, diploma-buli, vagy
épp farsangi-buli. Ezek mellett termé-
szetesen ott vannak még a szokásos
hétvégi-bulik, vagy az amolyan spon-
tán, fiatalos „csak úgy”-bulik. ☺ 
A gráci magyar fiatalok életében is
gyakran látunk ilyeneket. Van, aki a
házibulikat szereti, akik egy-egy bará-
ti körben alkalomadtán összejönnek,
és jókat beszélgetnek. (Szerencsére
hasonló társaságban tudhatom ma-
gamat én is). Ám vannak, akik a
rendszeres partik szervezésével ala-
kítják baráti körüket, ahol nemcsak a
társaság anyanyelve a magyar, ha-
nem akár a fizetőeszközt is a hazai
ízeknek megfelelően alakítják. Forint-
ért az igazi magyar pálinkát, a fino-
mabbnál finomabb borokat – vagy
esetleg, hogy nehogy túlságosan
csak a torkokat jókedvre derítő ne-
dükről beszéljünk -, a magyar házisü-
tésű pogácsákat. Jó látni az ilyen tár-
saságokat, hisz a kulturált kikapcso-
lódásnak és szórakozásnak is meg-
van mindig a megfelelő ideje. 
Kérlek ezért Benneteket, és minden
kedves fiatal Olvasónkat, mindig ad-
játok tovább, ha valamilyen hasonló
együttlétről tudtok. Van, aki szemé-
lyes meghívás nélkül talán visszahú-
zódóbb, de a nyílt, baráti körökbe
mindenkit egyaránt befogadhatunk –
így lesz jó a buli. 
Magyar partikról, összejövetelekről
szívesen látunk beszámolókat újsá-
gunk oldalain is, így akár azok is ré-
szesülhetnek belőle, akikkel talán na-
gyon ritkán találkozunk… 
Mindenkinek kellemes pihenést és
kikapcsolódást kívánok a szemeszter
szünet idejére! Üdv:     F. Benedek 

 
 

Ha van új ötleted/kérdésed, küldd el nekünk! 
A szerkesztőség e-mail címe: info@gmuonline.net

A Gráci Magyar Újság honlapja: 
www.gmuonline.net 

 

.gmuonline.net 
Kurucz János (bőgőművész) 
esz elmenni. Negyedik éve tanulok itt,
ázom, úgy érzem, négy gyönyörű évet
. Bízom abban, hogy itteni barátaimmal

majd tartani a kapcsolatot. Akárhova is
s, hogy szomorú lesz Gráctól elbúcsúz-
 itt lenni.   
bernek ott van az otthona, ahol a sze-

nem kötődhet egy országhoz. Ha pl. a
is mellettem van, akárhova költözhe-
ünk. Magyarország mai kulturális hely-

ttel én feltétlenül külföldön akarok dol-
eretnék a családommal tölteni, mint a
zem, az most számomra Magyarorszá-
etséges. Hálát adhatok ezért Istennek,
tet itt megismerhettem. 
rságot elsősorban a barátaim jelentik.
inden magyar, bárhol éljen is, találja
 számításait. Éljünk mindig boldogan!  

gős Ádám (ütőművész,-tanár) 
t vegyes érzelmekkel zárom, a számos
ások is értek. Büszke vagyok rá, hogy
nekarában is játszhattam, azok nagyon
zempontjából is, valamint mindig öröm-
a Fórum Hungaricum ösztöndíjasa is le-
egszűnését sajnálattal látom. 

ztriát képzeltem el jövőbeli hazámként,
k fiatal gondolja még gyerekfejjel. Ez
tozott bennem. A biztos megélhetés és
ége miatt mindenképp otthon, Magyar-
 maradni – pláne, ha a magánéletem is
t gondolkodva otthon is nagyon jó taní-
egi rossz anyagi helyzet (pl. tandíj a ze-
gnehezíti munkánkat.  
oknak, hogy álmodozzanak, de minden-
onságát és igazi helyét. Sok mindenben
nyújthat örömöt, amit szeretném, hogy
 7 
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Szerkesztő: Petritz Judit postaláda: info@gmuonline.net

Kedves Gyerekek! Egy téli kuckót 
szerettem volna összeállítani Nektek, 
de őszintén szólva ilyen tavaszi hangu-
latban kicsit furcsállottam a dolgot. 
Így aztán végül is témaként mindenki 
kedvencét, a kutyát választottam, 
melyhez Obernoster Anna készített il-
lusztrációt „Bundi kutyus“ címmel. A 
következő oldalon Ferenczi Judit csalá-
di délutánra invitál a Baba-mama klubba 
és Tarjányi Eszter beszámol a Zenés 
foglalkozásról. Veit Zita hív Titeket a 
következő „Ki mit tud?“-ra, valamint 
beszámol egy új magyartankönyvről. 
Lesz gyermekfarsang is! Szeretettel 
várunk Benneteket programjainkon! 
Kellemes olvasgatást kívánok!  Judit 
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TALÁLÓS KÉRDÉSEK 
1. Miért bátor a kutya? 
2. Miért viszi a kutya szájában prédáját? 
3. Miért néz hátra a kutya, mikor kergetik? 
4. Melyik kutyának a legkisebb a füle? 
5. A Köles éren túl egy kutya ugat, innen

meg kettő. Melyik ugat többet? 
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Kutyát kérek 

2. Kutyát kérek, kis kutyát! Okosat és nem butát!
Aki hozzám hű marad, nekem mindig szót fogad!
Tedd le! Hozd el! Fekszik! Ül! Sosem lennék egyedül. 
Weöres Sándor 
A kutya-tár 
Harap utca három alatt 
megnyílott a kutya-tár, 
síppal-dobbal megnyitotta 
Kutyafülü Aladár. 
Kutya-tár! Kutya-tár! 
Kutyafülü Aladár! 
Húsz forintért tarka kutya, 
tízért fehér kutya jár, 
törzsvevőknek öt forintért 
kapható a kutya már. 
Kutya-tár! Kutya-tár! 
Kutyafülü Aladár! 
OLVASÓNAPLÓ 
BÁLINT ÁGNES: FRAKK A MACSKÁK RÉME 
MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szép kis kertes ház. 
Abban lakott két kövér macska. Rajtuk kívül ott lakott még 
Károly bácsi és Irma néni is." A kövér macskák boldogan él-
tek a szép kertes házban, igaz, hogy Irma néni nagyon elké-
nyeztette őket. Ebből lett a baj. Károly bácsi addig álmodo-
zott egy olyan kutyáról, amelyik macskát reggelizik, ebédel, 
vacsorázik, amíg egyszer csak valóban egy eleven kutya je-
lent meg a házban: Frakk, a macskák réme. Így kezdődött a 
kutya-macska háború, amelynek minden epizódját jól ismeri 
tévénézők apraja és nagyja. Irma néni és Károly bácsi, Luk-
récia, Szerénke és Frakk, a macskák réme személyes isme-
rősként köszöntik az olvasót. 
 

Csoóri Sándor 
Farsangi kutyabál 
De érdekes volna, 
ha kutyabál volna, 
s farsang napján 
minden kutya 
bálba kutyagolna, 
nagy kutya is, 
kis kutya is, 
kit csíp még a bolha. 
Komondor kényelmes, 
lassú táncot ropna, 
Puli Pali csárdást, 
ahogy meg van írva; 
sötét szőre, bozontja 
a szemébe lógna. 
Csau csacsacsázna, 
a foxi bokázna 
a többi vén kutya meg 
leülne a hóba. 
www.gmuonline.net 
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BABA-MAMA KLUB 
Kedves Anyukák és Gyerekek! 
Öröm volt minden klubba látogató baba és mama számára a 

múlt évi karácsonyi klub sikere. Jó hangulatban és 3 új kis baráttal is-
merkedve zártuk az évet, hogy januárban magas létszámmal találkoz-
hassunk újra péntekenként a Carnerigasse 34 alagsori termében. Ezú-
ton is szeretnék minden bátortalan szülőt arra biztatni, hogy látogasson 
el hozzánk. Minden új csapattagot szeretettel várunk, és örömmel foga-
dunk akkor is, ha az illető nem igazán beszél magyarul, de szeretné a 
magyar nyelvet elsajátítani, vagy gyermeke számára természetes nyelvi 
közeggé tenni.  

Emellett a bátor apukák kérésének megfelelően szeretnénk 
februárban egy délutáni családi baba-mama klubbot is tartani (időpontot 
lásd a műsorismertetőben), ahol szívesen látunk minden érdeklődő 
családtagot, barátot.  

A februári családi délután kivételével találkozzunk minden 
pénteken 9-kor a Carnerigasse 34 alagsori játszótermében! A pon-
tos időpontokat lásd a műsorismertetőben! Érdeklődni Ferenczi Juditnál 
(0650/263-83-74) ill. az újság e-mail-címén (info@gmuonline.net) lehet. 

Ferenczi Judit 

KI MIT TUD? 
VÁRJUK JELENTKEZÉSETEKET! 

Március 18-án délután 17 órakor a Carnerigasse 34-ben ren-
dezzük meg ismét azt a programunkat, amelynek ti lesztek a főszerep-
lői. Továbbra is várjuk azoknak az iskolásoknak, ovisoknak a jelent-
kezését, akik például szívesen bűvészkednek, vagy akik el szeretnék 
mondani egyik kedves kis meséjüket, esetleg hangszerükön játszanák 
el kedvenc darabjukat, vagy pedig elénekelnék legkedvesebb dalukat. 
Várjuk a brucki és kapfenbergi gyerekek jelentkezését is. Március 18-ig 
még van idő gyakorolni, de kérjük, hogy szüleitek segítségével  

február 16-ig jelentkezzetek az újság címén (Gráci Magyar Újság 
8011 Graz, Pf. 295.) vagy e-mail-címünkön (info@gmuonline.net) 

s adjátok meg, hogy hány évesek vagytok, mit szeretnétek bemutatni, s 
a telefonszámotokat is, hogy el tudjunk benneteket/szüleiteket érni. 

Minden érdeklődőt (szülőket, nagyszülőket, barátokat, stb.) sze-
retettel várunk! De legfőképpen a gyerekeket! S meglátjuk, ki milyen ju-
talommal tér majd haza! Veit Zita 
 

MAGYAR NYELKÖNYV 
Melyik Ausztriában élő magyar 

anyanyelvű gyerek nem gondolt már ar-
ra, hogy megismertesse a magyar nyel-
vet barátaival? De a Magyarország iránt 
érdeklő osztrák szülők is kezdeményezik 
ennek a „nehéz” nyelvnek az elsajátítá-
sát. Ehhez nyújt igen nagy segítséget az 
Akadémia Kiadónál 2006 őszén megje-
lent KILIKI A FÖLDÖN című magyar 
nyelvkönyv. Ez a hiánypótló kiadvány, 
amelyhez hanganyagot is mellékeltek, 7-
11 éveseknek szól. A tankönyv felépíté-
se, a történet képregényes feldolgozása, 
a változatos gyakorlatok, nemcsak az 
osztrák, de a magyar gyerekeknek is jó 
alapot nyújthatnak. Az oktatást a tanári 
kézikönyvhöz csatolt mellékletek segítik, 
melyeket gyerekeikkel akár nem pedagó-
gus, magyar szülők is könnyen felhasz-
nálhatnak.  Veit Zita  
 

FARSANGI BÁL GYEREKEKNEK 
Jelmezes farsangi délután 

óvodásoknak és iskolásoknak február 11-
én vasárnap 16 órától a Carnerigasse 34 
földszinti nagytermében. Mindenkit sze-
retettel hívunk és várunk! 

Gabriella és Tünde 

Idén két alkalommal lesz Bábszínház. 
Előre láthatólag májusban és december-
ben. A pontos időpontokról a Kuckóban 
és Gráci Magyar Műsorismertetőben érte-
sítünk Benneteket. 

Noemi és Florian, Daniel, Sebastian 
Lili, Léni és Klara Tímea, Samuel valamint Carolina a Baba-mama klubban 

ZENÉS FOGLALKOZÁS 

Kedves Gyerekek! Ismét fel-
hívom figyelmeteket az október óta mű-
ködő zenés foglalkozásra, melyre 3 éves 
kortól várlak Benneteket (felső korhatár 
nincs). A játékos feladatok között akad-
nak könnyebbek és nehezebbek, akár a 
8-9 évesek is kedvükre válogathatnak 
belőle. A következő foglalkozás február 
10-én lesz. A további időpontokat lásd a 
műsorismertetőben!  Tarjányi Eszter 

www.gmuonline.net  9 
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MEGHÍVÓ  
DR. KILIÁN ISTVÁN  

irodalomtörténész, muzeológus  
2007. március 10-én szombaton 18.30  

Carnerigasse 34 

ÓMAGYAR MÁRIA-SIRALOM 
Szöveg és dallam a régebbi és modern 

néphagyományban  
című irodalmi estjére. 

Bemutatjuk az előadót: Füzesabonyban született 
1933-ban. AZ ELTE egyetemi doktora, az MTA iro-
dalomtudomány doktora, a KLTE BTK habilitált dok-
tora (1995).) Irodalomtörténész és muzeológus. Ma 
a Miskolci Egyetem BTK Régi Magyar Irodalom 
Tanszéken professor emeritus. Kutatási témái: régi 
magyar dráma, régi magyar képvers, Csokonai Vi-
téz Mihály és Szűcs Miklós, Szűcs Sámuel naplója. 
Ezekről önálló művek jelentek meg Budapesten, 
Miskolcon.  

BIBLIAÓRA 
Kedves gráci magyar Fiatalok, Diákok! 

Rég óta tervezzük, most végre 
eljött az ideje! Márciustól létrehoznánk 
egy magyar nyelvű ifjúsági bibliacsopor-
tot. Szeretettel várunk, ha szívesen szán-
nád rá olykor-olykor a szombat estédet, 
hogy egy baráti társaságban – egy-egy 
bibliai szakaszból kiindulva – megosszuk 
egymással gondolatainkat, tapasztalata-
inkat, aggodalmainkat és örömeinket, 
vagyis mindazokat a dolgokat, amik fog-
lalkoztatnak bennünket. Az alkalmakhoz 
Fodor János atya, a gráci Magyar Kato-
likus Közösség papja biztosítja a „szak-
mai” hátteret, aki egyébként korban is be-
leillik a társaságba.  

Az első alkalmaknak mi szeret-
nénk otthont adni a Körblergasse 37-es 
szám alatt, március 3-án illetve 24-én 
szombaton este 5 órai kezdettel. Ha jöt-
tök, hozzátok magatokkal ötleteiteket, el-
képzeléseiteket, vagy eddigi tapasztalai-
tokat, hogy mit vártok, hogyan képzelitek 
el az ilyen alkalmakat, hogy együtt ala-
kítsuk ki ezek menetét, „liturgiáját”.  

Fontos! Mivel az első alkalommal 
beszéljük meg a további találkozások 
időpontját és helyszínét, fontos, hogy 
mielőtt eljöttök, tájékozódjatok, nem vál-
tozott-e valami a meghirdetetthez képest! 
Elérhettek minket a 0650/800-21-45-ös 
vagy a 0681/10-42-54-69-es telefonszá-
mon, vagy kérésetekre e-mailben elküld-
jük a soron következő tudnivalókat: írja-
tok egy rövid üzenetet az szkg@gmx.at 
e-mail címre! U.I.: Későn érkezők szintén 
hívjanak telefonon, hogy ajtót nyissunk, a 
kaputelefon ugyanis nem működik.  

Táborszky Györgyi és  
Szádeczky-Kardoss Géza 

MAGYAR TÁNCHÁZ GRÁCBAN 
Január 19-én mezőségi táncokkal nagyon kellemes hangulatban 

nyitottuk meg a immár a negyedik évadot. Mezőségi táncokat már tanul-
tunk ugyan 2005-ben is, de nem ártott feleleveníteni a lépéseket, forgá-
sokat, csapásokat. Előző felhívásunkhoz képest, többen jöttek „párat-
lanul”, ami persze nem volt baj, hiszen úgyis mindenki táncol mindenki-
vel, ahogy ez a táncházakban lenni szokott. Amikor a mezőségibe már jól 
belejöttünk, Kiki rátett még egy lapáttal és székelyföldi összerázót taní-
tott. „Állítólag” tanuló zenére, nos nekünk ez is nagyon gyorsnak tűnt. 
Persze, ahogy Kiki és Eszter bemutatta, hogyan is kell(ene) ennek a 
táncnak kinéznie, nos akkor nagyon egyszerűnek, könnyednek tűnt. Nem 
hiába: táncoktatóink profik. Gyönyörűen táncolnak, nagyon jól tanítanak, 
és nagyon jó hangulatot tudnak teremteni. Aki rendszeresen eljár, szíve-
sen jön, nagy lelkesedéssel tanul. Aki még nem volt, talán kedvet kap az 
alábbi illusztráció segítségével. Párral vagy pár nélkül még 7 alkalommal 
lesz lehetőség 2007-ben ropni a csodálatos magyar népzene dallamaira. 

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

TERVEZETT KIRÁNDULÁSOK 
Az ősz után úgy látszik mindjárt a tavasz következik. Ezért egy 

korcsolyázást, holdfényes ródlizást, sífutást vagy lesiklást sajnos nem tu-
dok ígérni. 

Február 3-án szombaton még majdnem telihold van, szép lenne 
akkor vagy 4-én vasárnap egy kirándulás. Az időjárástól függően az ér-
deklődőkkel megbeszélhetjük, hogy melyiket válasszuk a több lehetőség 
közül. A márciusi kirándulásunkat 11-re, vasárnapra tervezzük, még majd 
eldöntjük hogy milyen céllal. 

Túráinkon természetesen azokat is szívesen látjuk, akik már nem 
egészen olyan fiatalok, mint az egész fiatalok, de úgy érzik, egy 3-4-órás 
hegyi túrát felfelé, de ami sokszor még strapásabb, lefelé is bírnak. 
Ugyanez érvényes kitartó gyerekekre is. 

10  www.gmuonline.net 

A program véglegesítése miatt kérjük az érdeklődők előzetes 
jelentkezését Horváth Csabánál (0316/69-30-64) vagy Robertnél 
(0676/38-72-925).  Szép idő reményében : Csaba 

mailto:szkg@gmx.at


GRÁCI MAGYAR ÚJSÁG 
2007. február – március  

2007. FEBRUÁR  
DÁTUM IDŐ HELY RENDEZVÉNY RENDEZŐ 

16:00 Carnerigasse 34 BABA-MAMA KLUB CSALÁDI DÉLUTÁNJA infó: Ferenczi  MEÖK 02. péntek 

18:30 Radetzkystraße 16 KLUBEST/sakkozás infó: Tulacs, 0316/82-41-75 
Továbbá: 9-én, 16-án és 23-án 

GME 

03. szombat rossz idő esetén vasárnap TÚRA infó: Csaba, 0316/69-30-64 vagy Robert, 0676/38-72-925 MEÖK 

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

05. hétfő 18:00 Gösser KEREKASZTALTÁRSALGÁS infó: Pall, 0316/46-56-36 MEÖK 

06. kedd 15:00 Radetzkystraße 16 Teadélután infó: Tulacs, 0316/82-41-75 GME 

09. péntek   9:00 Carnerigasse 34 BABA-MAMA KLUB infó: Ferenczi, 0650/263-83-74 
Továbbá: 16-án és 23-án 

MEÖK 

10. szombat 16:00 Leechgasse 22 ZENÉS FOGLALKOZÁS infó: Tarjányi 0650/72-71-787 • MKK 

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

16:00 Carnerigasse 34 JELMEZES FARSANGI DÉLUTÁN óvodásoknak és iskolásoknak 
infó: Hauer, 0664/10-50-689 

MKK/ 
MEÖK  

16. péntek 18:00 Carnerigasse 34 MAGYAR TÁNCHÁZ infó: Petritz, 0650/24-56-442 • MEÖK 

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

20. kedd 14:00 Radetzkystraße 16 Farsangi délután infó: Tulacs, 0316/82-41-75 GME 

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

2007. MÁRCIUS  
DÁTUM IDŐ HELY RENDEZVÉNY RENDEZŐ 

  9:00 Carnerigasse 34 BABA-MAMA KLUB infó: Ferenczi, 0650/263-83-74 
Továbbá: 9-én, 16-án, 23-án és 30-án 

MEÖK 

18:00 Carnerigasse 34 MAGYAR TÁNCHÁZ infó: Petritz, 0650/24-56-442 • MEÖK 

02. péntek 

18:30 Radetzkystraße 16 KLUBEST/sakkozás infó: Tulacs, 0316/82-41-75 
Továbbá: 9-én, 16-án, 23-án és 30-án 

GME 

16:00 Leechgasse 22 ZENÉS FOGLALKOZÁS infó: Tarjányi 0650/72-71-787 • MKK 03. szombat 

17:00 Körblergasse 37 Bibliaóra infó: Szádeczky-Kardoss, 0650/800-21-45  

10:00 Welsche-templom Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 04. vasárnap 

16:00 Heilandskirche Evangélikus istentisztelet infó: Heilandskirche, 0316/82-75-28 MEGY 

05. hétfő 18:00 Gösser KEREKASZTALTÁRSALGÁS infó: Pall, 0316/46-56-36 MEÖK 

06. kedd 15:00 Radetzkystraße 16 Teadélután infó: Tulacs, 0316/82-41-75 GME 

10. szombat 19:00 Carnerigasse 34 IRODALMI EST Programajánló a 10. oldalon Ugri, 0316/68-35-08 MKK/MEÖK 

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

  TÚRA infó: Csaba, 0316/69-30-64 vagy Robert, 0676/38-72-925  MEÖK 

17. szombat   9-18 Leechgasse 22 Lelkinap Részletek a 2. oldalon. infó: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 

10:00 Welsche-templom Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 18. vasárnap 

17:00 Carnerigasse 34 KI MIT TUD? Programajánló a 9. oldalon infó: Veit, 0316/82-41-75 MKK/MEÖK  

16:00 Leechgasse 22 ZENÉS FOGLALKOZÁS infó: Tarjányi 0650/72-71-787 • MKK 24. szombat 

17:00 Körblergasse 37 Bibliaóra infó: Szádeczky-Kardoss, 0650/800-21-45  

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

30. péntek 18:00 Carnerigasse 34 MAGYAR TÁNCHÁZ infó: Petritz, 0650/24-56-442 • MEÖK 

Röviditések: GME - Gráci Magyar Egyesület, 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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