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VARRÓ DÁNIEL: 
TÉLI SZONETT 

 
át, mondja, kedves, miért olyan fehér? 
övér szeplőit hol hullatta el? 
isz prüszköl is! Ez, kérem, csúnya jel. 
agácskának megárthatott a tél. 

 
 dér bár összecsípte orrhegyét 

hófödte csúcsot így az alkonyat), 
ót tenne most egy kis pohár konyak, 
ótolni bent piros nyarak hevét. 

 
ert látja, kedves, hogyha jő a fagy, 
z ember elfehérül, színehagy, 
elakja bensejét a morc hideg. 

 kókadás de oktalan! De gyors! 
ennyivel szebb a lomha medvesors! 
 málnát szundikálva várni meg. 

 

 

BÚCSÚZUNK JUCI NÉNITŐL  
Ismét búcsúztunk! 
Január 14-én, szokatlan hidegben, ma-

gyar és osztrák gyászolók serege igyekezett a 
Gráci-medence fölött magasan őrködő straß-
gangi templomba, hogy az ősi falak és a 
Köpenyes Madonna oltalma alatt búcsút 
vegyen özv. Molnár Gyulánétól, közösségünk, 
a gráci Magyar Katolikus Közösség köztisztelet-
ben álló Juci nénijétől, akit az 1965-ben elhunyt 
férje mellé helyeztek örök nyugalomra.  

A kommunista rezsim osztályidegennek 
nyilvání

almas nagycsaládot, a Caritas vette pártfogásba. A 
szülők 

apon már nem tudott részt-
venni. A

zója ma

totta a családot. A szülők a négy gyer-
meket viszontagságos körülmények közt nevel-
ték, hívő kereszténynek. 1956 novemberében 
„ideiglenesen“ menekültek Ausztriába. Hátra-
hagytak mindent, csak az Istenbe vetett hitet hozták magukkal. Ebből 
merítettek erőt új otthonuk felépítéséhez.  

A szorg
meglepték még egy testvérrel a már egyetemre és közép-

iskolába járó gyermekeiket. Az otthoni mintára felépített családi házban 
boldogság lakozott, melynek 1965-ben a családfő váratlan halála vetett 
véget. Minden gond az özvegy édesanyára szakadt, aki szigorú szere-
tettel tartotta kezében gyermekei sorsát, őket az Isten, az egyház és a 
magyar haza iránti hűségre nevelve. Mindehhez az imában keresett és 
talált erőt. Jó sáfára volt a reábízott talentumoknak. Sikeresen küzdött 
otthoni javaiért, örült az otthoni új háznak. Büszke boldogság sugárzott 
arcáról, amikor diplomás gyermekeiről és unokáiról vagy pap fiáról 
beszélt. Szorgalmasan járt a magyar misékre, de kalapos matróna alak-
ját Grác más templomaiban is ismerték.  

A decemberben megtartott lelkin
 tartományi kórházban adta vissza nemes lelkét Istennek. A 

ravatalnál Fodor János atya, közösségünk lelkésze a magyar szertar-
tás szerint vezette a búcsúvételt, Molnár Ottó prelátus, franciaországi 
főlelkész és a bécsi magyar főlelkész, Simon Ferenc jelenlétében. A 
templom ajtajában a straßgangi plébános várta a gyászmenetet, aki a 
sírnál német nyelven végezte a szertartást. A szentmise német és 
magyar imái, énekei az örökélet bizonyosságát sugározták. Az olvas-
mányok és a hívek könyörgései két nyelven hangzottak el a hozzá-
tartozók ajkáról. A gyászoló család nevében a főcelebráns, Ottó atya 
búcsúzott édesanyjuktól. A Te Deum dicsőítő énekével köszönték meg 
Istennek mindendazon jót, amelyben az édesanyán keresztül része-
sültek. Az elhunyt és családja mélységes máriatiszteletét a „Te vagy 
földi éltünk”, magyarságát a „Boldogasszony Anyánk” énekek jelezték.  

Az édesanya halálával a Molnár névnek már csak egy hordo-
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radt (pap fia), de a gyerekek, unokák családi sejtjeiben tovább 
él az örök hazába költözött Juci néni, akinek emlékét mi is őrizzük. 
R.i.P. A gyászoló család egy barátja MAJÁNLÓ 1
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A KRÓNIKÁS TARISZNYÁJÁBÓL 
 A néptánckedvelők az elmúlt évben 

tíz alkalommal tanultak és gyakorol-
tak új lépéseket a magyar néptáncok 
kincsestárából. Kiki és Judit idén is 
várja a Táncházba a fürgelábú tán-
cosokat. A MEÖK ezúttal mond kö-
szönetet az adományokért. (A 2006-
os táncházakról a 11. oldalon olvas-
hatnak. Szerk.) 

 2. oldal 

 A Kerekasztal Társalgás december-
ben visszatért a Gösser vendéglőbe. 
Az öregdiákok között fiatal arcok is 
feltűnnek. A szervezők egyre több 
férfi és női résztvevővel számolnak. 
(Időpontok a műsorismertetőben. 
Szerk.) 

 Nagy sikere volt a decemberi báb-
színház előadásnak. A gyerekek 
hangos bekiáltásai védték meg a 
rablótól a bábszínházi fáradt Miku-
lást. Izgatottan várták az „igazit“, aki 
több, mint harminc gyermeknek 
osztotta szét ajándékait. A gyerekek 
újonnan betanult énekkel köszönték 
meg az ajándékot. Sajnos, a báb-
játszó Obernoster-Seres házaspár 
ebben az évben csak két előadást 
tud megtartani. Reméljük, hogy idő-
közben akadnak vállalkozók, akik a 
gyerekek bábszínházéhségét csilla-
pítani fogják. 

 Az adventi lelkinap látogatottsága 
idén is a megszokott keretek között 
maradt. Török Csaba atya bibliai 
példákkal mutatta be a puszta jelen-
tését az ember Istennel való kap-
csolatában. A Vatikáni Rádió és ma-
gyar adásának történetéről és a 
pápaválasztásról személyes élmé-

nyekben gazdag előadást tartott, melyet élénk disputa követett. A 
lelkinap a vasárnapi magyar misével ért véget. 

 János atya nagy fába vágta fejszéjét. Néhány szülő segítségével 
betlehemes játékot tanított be a gyerekek-nek, melyet december 
11-én a mise után nagy sikerrel játszottak. A templomba járók 
örömére egyre több ministránst lehet látni az oltárnál.  

 A Magyar Katolikus Közösség Pasztorális Tanácsa ja-nuári ülésén 
részt vett az ausztriai magyar főlelkész Ft. Simon Ferenc is. 
Megtárgyalták a közösség pénzügyeit, valamint ötleteket gyűjtöttek 
az évi pasztorális- és kultúrmunkához, amely alapján összeállt az 
esztendő programja.  

Betlehemes játék János atya vezetésével 

 A magyar bál, melyet a Gráci Magyar Egyesület már évtizedek óta 
az Erzherzog Johann Hotelben rendez, évről évre nagyobb 
látogatottságnak örvend. Idén nagy megtiszteltetésben részesült. A 
Magyar Köztársaság bécsi nagykövete Dr. Horváth István Mag. 
Roth Rudi tiszteletbeli konzul kíséretében megjelent a bálon. 
(Bővebben a következő oldalon. Szerk.) 

 A 103. évében nemrég elhunyt Takács Jenő, Arányi–Aschner 
György és Erőd Iván magyar szerzők művei is elhangzottak a 
Steirischer Tonkünstlerbund janu

A hagyományos adventi hang- 

 

ári hangversenyén.  

diák 

 

A krónikás 

verseny azt a benyomást kel-
tette, hogy egyre nagyobb kö-
zönsége van. (Többet a lap új 
diákoldalán, az 7. oldalon ol-
vashatunk róla. Szerk.) 
Lapunk új rovattal, a 
magyarok oldalával gazdago-
dik. Létrejöttét Fülep Bene-
deknek köszönhetjük. Szer-
kesztőségünk reméli, hogy 
ezáltal a diákok is gazdagítják 
a GMÚ-t írásaikkal. (Az ösz-
szeállítást a 6. és 7. oldalon 
találják. Szerk. ) 

Mikulás a bábszínházban járt 

Adventi hangversenyen 
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GYEREKFARSANG 
Szép, napsütéses vasárnap, 
Ki a gyerekzsivajt vágyta, 
Hogy hol a farsang, tudta. 

Sok rakoncátlan jelmezes közt 
Egy komoly seriff az őr, 
Na meg a sok büszke szülő.  

Éneket is tanultunk,  
Együtt sokat játszottunk, 
S jó nagyokat kacagtunk. 

Ki itt járt, jól mulatott, 
Ki el nem jutott, 
Otthon búsulhat most. 

Köszönjük rendezvény-szervezők, 
Jelmezeket kiötlők – s azokat felöltők, 
Játék-vezetők és finom-süti sütők. 

Mindenkinek, ki ott volt velünk, 
Hogy vidáman együtt lehettünk, 
Még egyszer: hálásan köszönjük.  

Ú
h

Március 
a Carnerig

veté

iskolá
Juta

Célunk, ho
kek megis
tudásukat, 
az érdeklő
ket, segítsé
ben! Szerv
kérjük a j
megadott c
ki hozzon m

 

(Gyermekpro
oldalon olvas

JÓ HANGULAT VOLT A MAGYAR BÁLON 
Januárban sokunknak – úgy magyaroknak, mint osztrák baráta-

inknak – a magyar bál az Erzherzog Johann szállodában az év egyik 
állandó programpontja a naptárban. A bál a Gráci Magyar Egyesület 
rendezésében immár több, mint 3 évtizedes múltra tekint vissza. A 
szombathelyi Spektrum tánczenekar is már kb.15 éve gondoskodik a 
mulatságba illő jó hangulatról. A kedvelt régi magyar slágerek, a 
vérpezsdítő csárdások és a mai ízlésnek is elegettévő zene 
ellenállhatatlanul vonzotta a tánc-kedvelő közönséget a parkettra, ahol 
időnként bizony eléggé szűk lett a hely. Öröm volt látni, hogy osztrák 
vendégeink magukról megfeledkezve élvezték a „Mulatschag” varázsát. 

Feltehetően szívesen maradtak volna tovább is az est promi-
nens vendégei, Dr. Horváth István nagykövet úr a tiszteletbeli magyar 
konzul Mag. Rudi Roth. A közönséghez intézett rövid beszédjük után 
mindketten elvegyültek a táncolók között, de hamarosan visszatértek a 
magyar bállal egyidőben rendezett előkelő Opernredoute-ra reprezen-
tációs kötelezettségeiknek is eleget téve. 

Feltűnő volt a számos fiatal magyar jelenléte, akik nyilván jól 
érezték magukat. Ebből talán remény meríthető arra, hogy fiatal honfi-
társaink bekapcsolódnának az itteni közös életünkbe? A bál látogatott-
sága a kerek 160 helyfoglalás alapján nem érte el ugyan a tavalyi zsú-
folt viszonyokat, de az önkéntes hozzájárulások fedezik még a terem-
bér és a zenakar költségeit. Én, mint a bál egyik lelkes vendége, szeret-
ném, ha továbbra is biztosítva lenne e közkedvelt, tradiciós magyar bál 
megrendezése.  PS 

KÖNYVAJÁNLÓ 
Pierre Casamayor:  
A BORKÓSTOLÁS – KEZDŐK-NEK ÉS HALADÓKNAK  
Kiadó: Gabo Kiadó, 2004 

Vidám jelmezesek a gyerekfarsangon 
Tanuljunk meg kóstolni – 

ajánlja a szerző. Ismerkedjünk meg a 
borokkal: a száraz és az édes fe-
hérrel, a fiatal és a tisztes korú vörös-
sel, valamint a gyümölcsös rozékkal! 
Figyeljük meg a pezsgőspohárban 
táncot járó buborékokat, ismerked-
jünk meg a különleges borfajtákkal, 
ízleljük meg az aranyló édesborokat 
és mondjunk véleményt. Pierre Casa-
mayor vezetésével az amatőr kóstoló 
lépésről lépésre – szemre-vételezés-
sel, szaglással, ízleléssel - fedezheti 
fel a bor összes arcát. E könyv segít 
abban is, hogy elsajátítsuk a borkós-

tolás során használt szakkifejezéseket. Gyakoroljunk. A sikeres kós-
tolás érdekében be kell tartanunk néhány szabályt: nem mindegy, 
hogyan készítjük elő a poharakat, milyen hőmérsékleten kínáljuk a bo-
rokat, miképpen nyitjuk fel a palackot, és hogy végezzük a dekantálást. 
Gyakorlati feladatokat is találunk a könyvben, melyek segítségével 
megtanulhatunk különbséget tenni a nagyon élénk vagy túl melegen 
felszolgált fehérborok, a vékony vagy éppen robusztus vörösek, és a 

 

Kedves Szülők!  
j gyermekprogramra  
ívjuk fel figyelmüket.  
18-án szombaton, 15 órakor  
asse 34 II. emeleti termében 

KI MIT TUD? 
lkedőt rendez közösen 
a MEÖK és a MKK 
soknak és óvodásoknak. 
lmakról gondoskodunk.  
gy az itt élő magyar gyerme-
merjék egymást, bemutassák
képességeiket egymásnak és
dő felnőtteknek. Kérjük Önö-
k gyermekeiket a felkészülés-
ezési okból február közepéig
elentkezéseket a 9. oldalon
ímeken. Kérjük, hogy minden-
agával váltócipőt! 
gramokról bővebben a 9. 
hatnak. Szerk.) 

könnyed vagy erős rozék között. Válogassunk. A borkóstolás mellett 
megismerkedhetünk más italok, így a borpárlatok, konyakok, rumok és 
whiskyk kóstolásának fortélyaival is.   

Ronacher-Nyitrai Gabi 

3. oldal 
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A PROGRAMOKON TÚL - 
BESZÁMOLÓ AZ AUSZTRIAI 
MAGYAROK JELENÉRŐL ÉS 
JÖVŐJÉRŐL TARTOTT 
VITAESTRŐL 
(Az előző számban megjelent cikk 
folytatása) 

Az előző számban már feltettük a 
kérdést, hogy mi módon lehet a közös-
ségeket összehozni úgy, hogy mindenki 
megtalálhassa az érdeklődésének meg-
felelő programokat, találkozhasson és 
kapcsolatot tarthasson az itt élő magya-
rokkal, megtartva az eddigi közösségi 
összetartó erőt, de teret engedve az új 
alapokon szerveződő közösségek kibon-
takozásához. Ezen kívül kérdés, hogy 
hogyan lehet az újonnan Grácba érkező 
magyarokat a közösségek létezéséről és 
azok programajairól tajékoztatni, a kö-
zösség életébe őket minél hatékonyab-
ban bevonni. 

Az alábbiakban megpróbálkozunk 
fenti két kérdés kicsit átfogóbb elem-
zésével, ismertetjük a vitaest során fel-
merült lehetséges megoldási elképzelé-
seket, és próbálunk ezekről egy kicsit 
árnyaltabb képet adni. Egyúttal meg-
próbáljuk az olvasót együttgondolkodásra 
invitálni, mintegy szélesebb körben nyílt 
megbeszélést, kultúrált vitát kezdemé-
nyezni, bízva abban, hogy minél több 
hozzászólás, megoldási javaslat érkezik 
majd ennek kapcsán szerkesztősé-
günkbe. 
Közösségek kapcsolattartása, 
együttműködése, utánpótlás 

Miután jelenleg Grácban három ma-
gyar egyesület is működik, így kézen-
fekvőnek tűnhet a kérdés, hogy nem sok-
e ez egy ekkora méretű közösségnek? 
Bár a meglévő közösségek a hatékony-
ság érdekében történő összevonása első 
pillanatra jó ötletnek látszik, mégis 
megfontolandó. Ugyanis az alulról szer-
veződő közösségek sajátja a sokféleség, 
és ebben komoly érték rejlik, hiszen min-
den közösség más-más csoportokat tud 
hatékonyan megszólítani, és más érdek-
lődések köré szerveződik. Az innsbrucki 
példa is ezt igazolja, ahol öt különféle 
magyar egyesület működik, és min-
degyikre igény van. A kérdés kulcsa 
tehát egyrészről közösségek a - 
megosztottságtól mentes – sokféleség-
ben, másrészről pedig ezen közösségek 
koordinációjában, együttműködésében, 
és egymás közti átjárhatóságában rejlik. 
Ezért fontosak a közösségek közötti 
rendszeres megbeszélések, a tevékeny-

ségük és programjaik összehangolása, és természetesen bizonyos 
számú közös rendezvény. Egy ilyen átjárható és jól működő keret-
rendszer talán tágabb teret engedne a más alapon szerveződő csopor-
tok bekapcsolódására is, és módot adna a rendelkezésre álló erőforrá-
sok hatékonyabb felhasználására. 

A fent vázolt elképzelés idővel választ adhat az utánpótlás kérdé-
sére is. Ha közösségek meg tudnak újulni, ki tudnak bővülni, akkor 
várhatóan a fiatalabb generáció egyre több feladatot fog átvenni, és 
idővel - mint ahogy eddig sok más feladat - a vezetési és koordinációs 
feladatok ellátása is átadható lesz. Ez persze nem azt jelenti, hogy az 
idősebb generáció ezáltal kiszorulna, vagy hogy nem lenne szükség az 
ő tapasztalataikra és segítségükre a további munkában. 
Újonnan érkezők bevonása a közösségi életbe 

Ahogy arra már a bevezetőben is utaltunk, az Ausztriában élő ma-
gyar lakosság jelenlegi növekedésének módja és dinamikája eltér az 
1956-os eseményeket követő időszakétól. Az emberek nem nagyobb 
hullámokban, csoportokban érkeznek, hanem jellemzően egyénenként, 
családonként, elszigetelten. Ezek az emberek nehezen találják meg a 
kapcsolatot a magyar közösségekkel, mivel nem jutnak hozzá a magyar 
közösség információs csatornáihoz, ezért legtöbbször csak apró vélet-
leneken múlik, hogy rátalálnak-e a közösségre. 

Ezen a ponton nagyon fontos megemlíteni az egyház és a katoli-
kus közösség kiemelkedő szerepét, hiszen a templomi közösségek, a 
vasárnapi szentmisék hatékonyan teremtik meg a kapcsolatot a közös-
ség régi tagjai, és az újonnan érkezők között. Ennek fontos alapja az 
egyházi élet rendszeressége, nyitottsága, és az abba vetett bizalom. 
Hiszen, ha valaki ismeretlenül érkezik egy közösségbe, közel sem 
mindegy, hogy milyen fogadtatásra számíthat. 

A világi vonal esetében ennek a bizalomnak és magától értetődő 
nyitottságnak a kiépítése sokkal nehezebb, de mint ahogy az ismételten 
csak innsbrucki példa mutatja, a heti egy fix és kötetlen találkozási lehe-
tőség nagyban hozzájárul ennek megteremtéséhez. 

Egy másik fontos elem lehet az elszigetelten élők elérésében, ha 
bizonyos nagyobb lélegzetvételű eseményeket, szélesebb körben, tehát 
nem csak a Gráci Magyar Újságban, hanem pl. egyéb sajtóorgánumban 
vagy más információs csatornákon keresztül is meghirdetünk. Az 
egyetemisták esetében több ilyen lehetőség is kínálkozik, mint pl. 
egyetemi hirdetők, kurzuskínálathoz csatolt hirdetés, stb. Ezen kívül 
meg lehet kísérelni kölönböző szervezeteknél is (pl. Integrationsfond) 
elhelyezni információs anyagokat. 

És végül, de nem utolsósorban, a legfontosabb tényező: a szemé-
lyes kapcsolatok. Ha közösség tagjai hatékonyan segítik a környeze-
tükben felbukkanó magyarok bekapcsolódását a közösségi életbe, 
akkor azok könnyen és magabiztosan válhatnak annak részévé és 
részeseivé.  Ferenczi Dávid 

1.) Az ötvenedik év
olyan osztrák sze
ban segítették 
azokra, akikhez s

2.) Munkatársakat k
Részben otthoni,
függő egyéni élm
tevékenysége, a
stb. Feljegyzés
emlékfüzetbe v
mielőbb a szerke
vagy gmu@gmx.

 4. oldal 
FELHÍVÁS! 
forduló alkalmából szükségünk lenne 
mélyek, családok címére, akik 1956-

a menekülteket. Különös tekintettel 
zemélyes kapcsolatok fűződnek.  

eresünk `56-os emlékek gyűjtéséhez. 
 de leginkább a meneküléssel össze-
ények, fényképek, a segélyszervek 

 korabeli tömegkommunikáció hírei, 
éhez, interjúk készítéséhez, ezek 
aló feldolgozásához. Jelentkezés 
sztőség címén: 8011 Graz, Pf. 295. 

net. 
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Gólyahírek  
 Gratuláunk Mitterwallner-Moravcsik 

Katalinnak és férjének leányuk, Júlia 
születéséhez. 

Haláleset 
 2005. december 5-én példás türe-

lemmel viselt súlyos betegségben, 
életének 67. évében elhunyt Szilágyi 
István építészmérnök, műemlékvé-
delmi szakmérnök, Szombathely vá-
ros ny. főépítésze. Szilágyi István 
2005. március 13-án a Magyar Kato-
likus Közösség meghívására „A stá-
jer és a Vas megyei kálváriák építé-
szeti jellegzetességei” címmel tartott 
előadást Grácban. Szilágyi Istvánt 
Dr. Seregély István, egri érsek, a 
Magyar Katolikus Püspöki Konferen-
cia elnöke kísérte utolsó útjára. 

Gratulálunk 
 Farkas Gertrudnak, a frissensült spa-

nyol-német tolmácsnak tanulmányai 
befejezéséhez. 

Öregdiák Hírek 
 Csáky Ágnes és Bükky Jenő 

januárban ünnepelte kerek és 
félkerek születésnapját. 
 Németh Nándor február 11-én 

tölti be 80. életévét.  
Isten éltesse őket erőben, 
egészségben! 

KÉRJÜK OLVASÓINKAT, HOGY 
 esetleges címváltozásukat közöljék a szer-

kesztőséggel, 
 közöljék velünk olyan itt élő magyar ismerő-

seik címét, akik még nem kapják újságunkat, 
 értesítsék a szerkesztőséget helyi magyar 

eseményekről, 
 hívják fel az újonnan érkező figyelmét az itte-

ni magyar közösségekre, magyar programok-
ra, 

 támogassák, segítsék a magyar közösségek 
munkáját anyagilag (adományokkal) és erköl-
csileg, a rendezvényeinken való részvétellel, 

 legyenek segítségre az újonnan Grácba ér-
kező magyarok diákoknak a szobakeresés-
ben, hivatalos utak elintézésében, stb. 
Köszönjük! 

INNEN-ONNAN  
 Egy olvasónktól, Primus Tündétől kaptuk a következő örvendetes 

hírt: „2006. januárjától a HELSINKI gráci szabad rádió heti egy 
alkalommal magyar nyelvű műsort sugároz (ezt másik nap, más 
időben megismétli). A negyedórás rádióműsor címe "Ungarische 
Mosaike", mert a németül beszélő gráci hallgatók érdeklődését is 
szeretné felkelteni. A színes, zenével gazdagított percekben szó 
esik hazánk nyelvi sajátosságairól, a kultúra nagyjairól és számos 
földrajzi tudnivalóról. A német és magyar ajkú rádióhallgatók csak 
profitálhatnak belőle a két nyelven vezetett műsorból. Hang-
súlyozom, hogy ez nem kifejezetten magyar nyelvoktatás, bár úgy 
gondolom, hogy ez az adás magját fogja képezni. Valószínűleg 
csütörtökön 16-17 óra körül lesz az adás időpontja. Ezennel még 
csak jeleztem, de hamarosan a Helsinki rádióban, a 92,6 Mgz-en 
megtudhatók a pontos részletek.” 

 A Vas népe című megyei napilapból értesültünk, hogy 2005. 
december 1-én került sor Szilágyi István, Szombathely város ny. 
főépítészének a „Szombathely városépítés és építészettörténete 
a dualizmus korában” című könyvének bemutatójára. A mono-
gráfia, melyet dr. Istvánfi Gyula professzor, a Műszaki Egyetem 
tanára mutatott be, Szombathely arculatát máig meghatározó 
nagy építészek sorának állít emléket. A szerző súlyos betegsége 
miatt már nem tudott résztvenni a könyvbemutatón. A A/5 alakú 
kötetetet Szombethely Megyei Jogú Város Önkormányzata adta 
ki, kapható a Művészetek Házában. 

 A Magyar Közlöny-ben jelent meg az alábbi kormányrendelet az 
utazási kedvezményekről: Magyar Közlöny Budapest 2003. 
december 29., hétfő, 158. szám 1. kötet: A kormány 281/2003. 
(XII. 29.) Korm. rendelete a közforgalmú személyszállítási utazási 
kedvezményekről szóló 287/1997.(XII.29.) Korm. rendelet módo-
sításáról. Díjmentes utazásra jogosult korlátlan számban: 65. 
életéve betöltése napjától a magyar állampolgár, az Európai Unió 
más tagállamának állampolgára, valamint nemzetközi szerződés 
rendelkezése esetén a szerződés hatály alá tartozó külföldi állam-
polgár a 2. kocsiosztályon, személyi igazolványa vagy bármely 
más személyi azonosításra alkalmas okmány felmutatásával. 
Természetesen az IC-vonatokra helyjegy váltása kötelező, sze-
mély és gyorsvonatokra elég az igazolvány felmutatása. Sőt a 
buszokra, villamosokra, HÉV-re vagyis az összes személy-
szállításra érvényes. 

Apróhirdetések 
 Hiteles fordítások készítése! Ronacher-Nyitrai Gabi Tel.: 0316/913-084 vagy 

mobil: 0699/19-11-00-52 E-mail: gabi.ronacher@chello.at 
 EZ A HÁZ ELADÓ! Matyóföldön, Eger és a Tisza-tó között (termálfürdők köze-

lében) a hagyományiról és vendégszeretetéről híres Szentistvánon, gyönyörű 
természeti környezetben (keletre egy kis tó és egy kis erdő, nyugatra közvetle-
nül a kertből pusztai naplemente) eladó egy 90 m2-es, felújított, berendezett 
parasztház kis melléképülettel 1.131 m2-es telken. (A ház gondozása helyben 
megoldható.) Irányár: € 26.000 (6,5 millió forint). A tulajdonos elérhető: 
melaniesefton@hotmail.com vagy 0036/6705200587 

További hirdetések feladása:  8011 Graz, Pf. 295 vagy gmu@gmx.net 

 

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 új e-mail címünkre várjuk!!! (8011 Graz, Pf. 295 vagy gmu@gmx.net) 
5. oldal 

mailto:melaniesefton@hotmail.com
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 6. oldal  
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KUCKÓ 
(nem) csak gyermekeknek 

Kedves gyerekek! Az aktu-
ális kiadásban a találóskérdések 
és az olvasónapló mellett találtok 
egy rejtvényt is. A megfejtések 
beküldési határideje: március 15. 
Végh György verséből ötletet me-
ríthettek, a szép rajzokat a 7. olda-
lon leírtak alapján várjuk a szer-
kesztőségbe. Itt kapott helyet a Ki 
mit tud? kiírása is és felhívás az 
új Baba-mama Klubba, valamint 
új sorozatunk az illemről. Emlékül 
egy kép a Mikulás látogatásáról. 
Jó böngészést! Petritz Judit.

TALÁLÓSKÉRDÉSEK 
1. Hogyan mondják helyesen: nyugaton vagy nyugoton 

kél fel a nap? 
2. Mikor lehet a vizen száraz lábbal átmenni? 
3. Mit vesz az ember legtöbbet a piacon? 
4. Ki beszél a világ minden nyelvén? 
5. Mikor jó a kicsi alma? 
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Végh György:  
Álom egy helikopterről 
Ha volna egy helikopterem, 

bejárnám az egész földtekét! 

Megnézném, hogy a Jeges-tengeren 

július huszadikán van-e jég. 

A málnaszörpömet behűteném, 

s a Tűzföldön innám meg jegesen, 

a karácsonyt is távol tölteném, 

méghozzá a Húsvét-szigeteken. 

Onnan meg elberregnék Nápolyig, 

kicsit köröznék a Vezúv felett, 

vennék jó néhány mázsa nápolyit, 

mert az Nápolyban mindig friss lehet. 

Bizony, nem unatkoznék sohasem, 

megnézném Afrikát és Ázsiát – 

mert ha volna egy helikopterem, 

az enyém lenne az egész világ! 

Bábszínházban járt a Mikulás 

Olvasónapló 
Mikszáth Kálmán: Szent Péter 
esernyője 
Mikszáth Kálmán Szent Péter eser-
nyője című kisregénye egy részle-
tesen kidolgozott anekdota köré épül: 
miszerint a gazdag és különcködő úr a 
törvényes örökösök kijátszásával a 
vagyonát szeretett nevelt fiára akarja 
hagyni. Az esernyő nyelébe rejtett 
kincs ugyan eltűnik, ám a mű mégis 
boldogsággal zárul, hiszen a leg-
nagyobb kincs az életben a szerelem. 
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Rejtvény A megfejtéseket 2006. március 15-ig a 
gmu@gmx.net e-mail címre küldhetitek be. 
1. Zelk Zoltán vershőse 
2. kalap viccesen 
3. kukorica 
4. ide rejtették a kincset Mikszáth regényében 
5. Fekete István híres rókája 
6. január 1. 
7. hosszú ideig alvó mesehősnő 
8. kilenc van belőle a Naprendszerben 
9. ezt eszi a ló 
10. útkereszteződésben világít 
1.              
2.              
3.              
4.              
5.              
6.              
7.              
8.              
9.              
10.              
M

8. oldal 
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 játék. 

KEDVES GYEREKEK! BABA-MAMA KLUB 
Kedves otthon lévő anyukák és gyermekek!  
A zenés játszóház és a bábszínház mellé érdeklődés esetén
indulna egy magyar baba-mama klub is, amelynek helye,
időpontja és programja a jelentkezők igényei szerint alakulhat.
Akár hetente találkozhatunk. Javasolt program: a közös mondó-
kázás, beszélgetés, éneklés, kézművesség,
Jelentkezni Kőszeghyné Áginál a 0699/81-45-07-22-es telefon-
számon vagy a koszeghyb@gmail.com e-mail címen lehet. 

JELENTKEZZETEK A  
KI MIT TUD?-RA!!!  
Március 18-án délután rendezzük 
meg azt a programot, amelynek ti 
lesztek a főszereplői. Továbbra is 
várjuk azoknak az iskolásoknak, 
ovisoknak a jelentkezését, akik 
például szívesen bűvészkednek, 
vagy akik el szeretnék mondani 
egyik kedves kis meséjüket, vagy 
hangszerükön játszanák el ked-
venc darabjukat, vagy elénekelnék 
legkedvesebb dalukat vagy bemu-
tatnák rajzaikat. Március 18-ig 
még van idő gyakorolni, de kérjük, 
hogy szüleitek segítségével 
február 16-ig jelentkezzetek a 
szerkesztőség címén (8011 
Graz, Pf. 295. vagy gmu@gmx.net 
„ki mit tud” jeligével), adjátok meg, 
hogy hány évesek vagytok, mit 
szeretnétek bemutatni, s e-mail cí-
metek mellett még a telefonszá-
motokat is, hogy el tudjunk benne-
teket/ szüleiteket érni. 

ILLEMTAN – A KÖSZÖNÉS 
Ugye sokszor hallottad már szüleidtől, hogy: "Köszönj szépen!" A 
köszönés az emberi érintkezés legmindennapibb formája. Vi-
gyáznunk kell tehát, hogy megfelelő időben megfelelő módon 
köszönjünk. 
A köszönésnél az udvariasság általános szabályai érvényesülnek: 
tehát a fiú köszön előre a leánynak, a fiatalabb az idősebbnek. Ha 
belépsz egy helyiségbe és ott már néhányan tartózkodnak: 
köszönj előre! Érthetően köszönj és nézz félreérthetetlenül arra, 
akinek köszönsz, amikor 3-4 lépés távolságra megközelíted a 
másikat! Napszaktól függően elfogadott köszönés, "jó reggelt", "jó 
napot", "jó estét", "jó éjszakát ". Ha igazán udvarias akarsz lenni 
mindig használd a "kívánok" szót. A gyerekek a "szervusz", a 
"szia" szavakkal üdvözölhetik egymást. Búcsúzásra a "viszont-
látásra" szó a legmegfelelőbb. Ma már a gyerekek többsége tegezi 
nagyszüleit, szűkebb, tágabb, családtagjait. Ebben az esetben 
nagyszüleidnek természetesen köszönhetsz "sziával", "szervusz-
szal". Velük szemben is légy tisztelettudó, és ügyelj az alapvető 
szabályokra! 
A köszönéshez hozzátartozhatnak még kiegészítő tevékenységek, 
mint például a kézfogás. A kézfogás alapvető szabályai: mindig az 
idősebb nyújt kezet a fiatalabbnak, a lány a fiúnak. A másik fél 
abban az esetben se tolakodjon a kézfogással, ha az előbb 
felsoroltak valamelyike elfelejti a kezét nyújtani. Ilyen esetben 
elmarad a kézfogás. Ha a kézfogás előtt ülsz illik felállni és úgy 
fogadni a nyújtott kezet. Nem illik hosszasan fogni a másik kezét, 
nem szokás szorongatni, ropogtatni, erősen rázni a társ kezét. 

Forrás: www.miillik.hu 

Minden érdeklődőt (szülőket, 
nagyszülőket, barátokat, stb.) sze-
retettel várunk! De legfőképpen a 
gyerekeket! S meglátjuk, ki milyen 
jutalommal tér majd haza! 
Hely: Carnerigasse 34, 2. emelet 
Idő: március 18., szombat 15 óra 

Veit Zita 

 9. oldal 

Hogy ki mit tud, azt már az előző 
két KUCKÓ-ban is bemutattunk, 
hiszen szép rajzokkal illusztrál-
hattuk a gyermekoldalt. Most a 7 
éves Obernoster Annától kaptunk 
egy képet, melynek címe: Madár-
család-fészek. Kedves Anna! 
Nagyon szépen köszönjük a gyö-
nyörű rajzodat! Gyerekek, aki 
kedvet kapott a rajzolgatáshoz, 
esetleg ötletet meríthet az előző 
oldalon található Végh György 
versből. A bátrabbak a rajzokat a 
gmu@gmx.net e-mail címre vagy 
szerkesztőségünk címére (8011 
Graz, Pf. 295.) küldhetik be. 
Kellemes időtöltést!  Szerk. Obernoster Anna (7 éves): Madárcsalád-fészek 

mailto:gmu@gmx.net
mailto:koszeghyb@gmail.com


GRÁCI MAGYAR ÚJSÁG  2006. február - március 

HOLDVILÁG-KIRÁNDULÁS 
A meghirdetett decemberi hold-

világ-kirándulásra hatan jöttünk össze. 
Holdvilág helyett zuhogó esőben indult el 
az optimista csoport a Schöckl-re. Ahol a 
két kocsit leállítottuk, már sűrű hóesés 
volt. Annak ellenére nekivágtunk a havas 
sötét erdei útnak. Kb. háromnegyed óra 
masírozás után behavazottan megérkez-
tünk a kötélpálya vendéglőjébe. Ott et-
tünk, ittunk, beszélgettünk, bemeleged-
tünk és egy kicsit meg is száradtunk.  

Mikor szánkókkal és bobokkal le-
indultunk, már nem havazott. A kalandos, 
izgalmas szánkózás a részben nagyon 
meredek úton mindenkinek tetszett. A 
végén még a hold is kivilágított, úgyhogy 
az erdőben is megtaláltuk az utat. A 
frissen behavazott fák a hold fényében 
nagyon romantikus látványt nyújtottak. 
Szerencsésen megérkeztünk a kocsik-
hoz, egy szánkó kivételével. Az „eltévedt“ 
az erdőben. Az út mindenkinek nagyon 
tetszett, többen kérdezték, mikor lesz a 
következő telihold. Megnéztem, február 
13-án, de 11-én, szombaton jobban meg-
felelne az időpont. Ha valakinek kedve 
van, megismételhetnénk a kalandot. 

További téli kirándulásokat vagy 
síelést, akár lesiklást, esetleg sífutást is 
tervezhetünk. Az érdeklődőket kérjük, 
jelentkezzenek Horváth Csabánál (0316/ 
69-30-64) vagy Horváth Robertnél (0676/ 
38-72-925), hogy az időpontot összehan-
golhassuk.  Horváth Csaba 

MAGYAR TÁNCHÁZ 

MEGHÍVÓ 
2006. március 11-én,19 órakor 

Carnerigasse 34/ II. emelet (Seminarraum II) 
A három történelmi évforduló 

1456 - Nándorfehérvár, 
1526 - Mohács, 

1956 - Budapest alkalmából, 
a MKK és MEÖK közös rendezésében 

Dr. Bariska István történész, levéltáros (Kőszeg), 
„Győzelemek és vereségek a magyar történelemben“ 

címen előadást tart, 
melyre minden itt élő magyart  

szeretettel hívnak és várnak a rendezők. 
(Gefördert vom BKA aus Mitteln der Volksgruppenförderung) 

NAG
2006. má
Leechga

Vezeti
felső

Közös zsoloz
adások az elm  
10:45, du. 14  
12:00-14:00; 
Gyónási lehe

December 2-án került sor a 2005-ös év utolsó táncházára. 
Mindenki, nagy örömére Kiki ismét Eszterrel érkezett. Sajnos, ez-
alkalommal tényleg csak a leghűségesebb „rajongótábor” vett részt a 
programon, ahol Kiki kicsi szászcsávási után szatmári csárdást 
tanított. 2006. január 27-én pedig beindult az új táncházi év. Ismét 
sikerült Kikinek nagyon jó hangulatot teremteni. A hét lelkes páros 
élvezettel gyakorolta a szatmári csárdás nem mindig könnyű lépés-
kombinációit. Jó lenne, ha mindenki hozna magának párt is. Ezzel 
gyarapodhatna a jelenlévők száma. Bár Kiki mindig gondoskodik arról, 

Előreláthatólag az idén a tánchá

hogy mindenki táncoljon mindenkivel!!!  

zakat minden hónap első pén-
tekén fogjuk megtartani, tehát március 3-án, április 7-én, május 5-én, de 
Pünkösd miatt júniusban egy héttel később, azaz június 9-én. Aktuális 
információval a Gráci Magyar Újság szolgál illetve a gmu@gmx.net 
címen érdeklődhettek e-mailben. Találkozzunk legközelebb március 
3-án, 18 órakor a Carnerigasse 34-ben!  

Petritz Judit 

Mindig jó a hangulat a gráci táncházakban 

 

Mint már ismert, a MKK Pasztorális 
Tanácsa Mag. Pap Tibor meghívására 
kirándulást tervez 

2 0 0 6 .  j ú l i u s  9 . – 1 4 .  
M á r i a p ó c s r a .  

Ennek előkészítése folyamatban van, 
február 10. után a programról és a 
költségekről pontos információ kap-
ható a magyar misék után, vagy 
Ugriéknál a 0316/68-35-08-as telefon-
számon. Jelentkezés február végéig. 
MEGHÍVÓ 
YBÖJTI LELKINAP 
rcius 25. (szombat) 9-18 
sse 34 sz. (Helferinnen)  
: Mag. Merkli Ferenc  
szölnöki plébános 

Napirend:  
sma 09:00; bevezető elő-
élkedésekhez de. 09:30 és
:00 és 16:00; ebédszünet:

Szentmise: 17:30  
tőség az előadások után. 
10. oldal 



 
2006. február – március 

FEBRUÁR 
Dátum Idő Hely Rendezvény Rendező 

03. péntek 18:30 Radetzkystr. 16 KLUBEST/sakkozás infó:Tulacs, 0316/82-41-75 GME 
04. szombat 16:00 Leechgasse 22 ZENÉS JÁTSZÓHÁZ infó: Kiss, 0650/55-80-946  MKK•  
05. vasárnap 10:00 Welsche-templom Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 
06. hétfő 18:00 Gösser vendéglő KEREKASZTALTÁRSALGÁS infó: Páll, 0316/46-56-36 MEÖK 
10. péntek 18:30 Radetzkystr. 16 KLUBEST/sakkozás infó:Tulacs, 0316/82-41-75 GME 

10:00 Welsche-templom Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 12. vasárnap 
15:00 Carnerigasse 34 TEADÉLUTÁN infó: Ugri, 0316/68-35-08 MEÖK 

15. szerda 15:00 Radetzkystr. 16 TEADÉLUTÁN infó:Tulacs, 0316/82-41-75 GME 
17. péntek 18:30 Radetzkystr. 16 KLUBEST/sakkozás infó:Tulacs, 0316/82-41-75 GME 
19. vasárnap 10:00 Welsche-templom Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 
24. péntek 18:30 Radetzkystr. 16 KLUBEST/sakkozás infó:Tulacs, 0316/82-41-75 GME 
26. vasárnap 10:00 Welsche-templom Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08 

A máriapócsi kirándulás jelentkezési határideje  
MKK 

 
28. kedd 14:00 Radetzkystr. 16 FARSANG infó:Tulacs, 0316/82-41-75 GME 

MÁRCIUS 
Dátum Idő Hely Rendezvény Rendező 

18:00 Carnerigasse 34 MAGYAR TÁNCHÁZ infó: Petritz, 0650/24-56-442  MEÖK•  03. péntek 
18:30 Radetzkystr. 16 KLUBEST/sakkozás infó:Tulacs, 0316/82-41-75 GME 

04. szombat 16:00 Leechgasse 22 ZENÉS JÁTSZÓHÁZ infó: Kiss, 0650/55-80-946  MKK•  
05. vasárnap 10:00 Welsche-templom Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 
06. hétfő 18:00 Gösser vendéglő KEREKASZTALTÁRSALGÁS infó: Pall, 0316/46-56-36 MEÖK 
10. péntek 18:30 Radetzkystr. 16 KLUBEST/sakkozás infó:Tulacs, 0316/82-41-75 GME 
11. szombat 19:00 Carnerigasse 34 

2. emelet 
(Seminarraum II.) 

ELŐADÁS: 1456, 1526, 1956 „GYŐZELMEK ÉS 
VERESÉGEK A MAGYAR TÖRTÉNELEMBEN”  
Dr. Bariska István történész, levéltáros, Kőszeg 

MKK•  
és 

MEÖK 
12. vasárnap 10:00 Welsche-templom Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 
17. péntek 18:30 Radetzkystr. 16 KLUBEST/sakkozás infó:Tulacs, 0316/82-41-75 GME 
18. szombat 15:00 Carnerigasse 34 

2. emelet 
KI MIT TUD? vetélkedő iskolásoknak és ovisoknak 
Részletek a 3. oldalon infó: Veit, 0316/47-40-78 

MKK 
MEÖK 

19. vasárnap 10:00 Welsche-templom Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 
21. kedd 15:00 Radetzkystr. 16 TEADÉLUTÁN infó:Tulacs, 0316/82-41-75 GME 
24. péntek 18:30 Radetzkystr. 16 KLUBEST/sakkozás infó:Tulacs, 0316/82-41-75 GME 
25. szombat 9-12 

14-18 
Leechgasse 34 
(Helferinnen) 

NAGYBÖJTI LELKINAP 
Vezeti: Mag. Merkli Ferenc plébános/Felsőszölnök 
Napirend a 10. oldalon infó: Ugri, 0316/68-35-08 

MKK 

26. vasárnap 10:00 Welsche-templom Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 
31. péntek 18:30 Radetzkystr. 16 KLUBEST/sakkozás infó:Tulacs, 0316/82-41-75 GME 

 

ÁPRILIS (előzetes értesítés) 
Dátum Idő Hely Rendezvény Rendező 

01. szombat 16:00 Leechgasse 22 ZENÉS JÁTSZÓHÁZ infó: Kiss, 0650/55-80-946  MKK•  
02. vasárnap 10:00 Welsche-templom Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 
03. hétfő 18:00 Gösser vendéglő KEREKASZTALTÁRSALGÁS infó: Pall, 0316/46-56-36 MEÖK 
07. péntek 18:00 Carnerigasse 34 MAGYAR TÁNCHÁZ infó: Petritz, 0650/24-56-442  MEÖK•  
09. vasárnap 10:00 Welsche-templom Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 

•  Gefördert aus Mitteln der Volksgruppenförderung (Támogatónk még: Illyés Közalapítvány a Határon túli Magyarságért) 
Rövidítések: MEÖK: Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubbja, MKK: Magyar Katolikus Közösség, GME: Gráci Magyar Egyesület 
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