
 
 

K

h
s
s
s
é
v
s
á
s
i
p
d
v
v
d
b
b

e
v
m
m
s
b
b
h
M
b
s
K

 

 6. évfolyam 5. szám 2005. október - november 
edves Olvasónk! 
Gyorsan elszállt ez a nyár is, 

abár tudjuk, hogy az idő relatív, mármint 
zubjektív értelemben és nem az ein-
teini relativitás tekintetében. Merthogy 
ajnos a jó dolgok általában hamar véget 
rnek. Ettől függetlenül remélem, a ked-
es Olvasó élvezte ezt a kicsit extrémre 
ikeredett évszakot és megúszta az 
rvizeket, hurrikánokat, benzináremelé-
eket, stb. Grác is lassan újjáéled. Igaz, 
dén is volt Jazz-sátor meg számos más 
rogram is, mint például a Stadtparkban, 
e ettől függetlenül úgy tűnik, hogy ez a 
áros nyáron alussza „téli álmát”. Most 
iszont, hogy lassan visszaözönlenek a 
iákok, újra beindul a nyüzsgés a város-
an. Hamarosan a síléceket és snow-
oardokat is felcsatolhatjuk.  

Na, de ne haladjunk ennyire 
lőre ebben az amúgyis (relatíve) rohanó 
ilágban, hanem élvezzük az utolsó 
elegítő napsugarakat, és nézzük meg, 
it is kínál a Magyar Újság aktuális 

záma! Szerkesztőségünk maximális se-
ességre kapcsolt, így sikerült újra egy 
őséges számot összehoznunk: Olvas-
atunk újra a jezsuita egyetemről, a 
indszenty-zarándoklatról, illetve külön-
öző társasági programokról, úgymint 
portról, táncról és koncertekről. 
öszöntjük új olvasóinkat! Jó olvasást! 

Tóth Bence 

 

BEMUTATKOZIK AZ ÚJ MAGYAR LELKÉSZ  
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 
Gyakran feltesszük a kérdést a kedves 

testvéreknek, milyen papot szeretnének. A 
válaszok nagyon eltérőek: valaki fiatalt, más 
inkább öreget, ismét mások azt mondják, nem a 
kora számít, hanem, hogy bölcs legyen, de olyan 
is akad, aki inkább a hóbortosakat szereti. 
Szóval az igények, az elvárások különbözőek, és 
mi, papok igyekszünk ezeknek mind megfelelni, 
de van olyan, amit egyetlen lelkipásztor sem tud, 
sőt azt kell mondanom, nem is akar meg-
változtatni, és ez a múltja, eddigi életútja. Az én eddigi élettörténetem a 
következőképpen alakult: 

Fodor János vagyok, 1977-ben születtem egy vallásos család 
harmadik gyermekeként a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Bakta-
lorántházán. Gyermekéveimet Apagyon töltöttem. A helyi általános 
iskola elvégzése után Nyíregyházán a Sipkai Barna Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Szakközépiskolában tanultam, vendéglátóipari szakon. 
Ekkor, 16 évesen éreztem meg először, hogy Isten hív engem az ő 
szolgálatára. 

Az érettségi megszerzése után felvételt nyertem a Debrecen-
Nyíregyházi egyházmegyébe. Teológiai tanulmányaimat 1995-ben 
Veszprémben kezdtem, majd 1996 és 2000 között az Egri Hittudományi 
Főiskolán folytattam. 2000-ben “szabadévesként” fél évet Német-
országban töltöttem a P. Jálics Ferenc által vezetett lelkigyakorlatos 
házban, Griesben, ahol az ott lelkigyakorlatot végzőkkel naponta 4 órát 
meditáltam, és legalább ugyanennyi időt főztem. Ezt követően 
Tiszavasváriban voltam diakónusi gyakorlaton.  

Az egri teológiai tanulmányok után 2002. június 22-én Bosák 
Nándor püspök pappá szentelt Debrecenben. Majd káplánként 
szolgáltam Debrecenben a Szent család Plébánián, 2003-tól Újfehér-
tóra, 2004-től pedig Mátészalkára kerültem. Közben 2003-ban a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetemen teológiai baccalaureatusi 
diplomát, 2005-ben pedig a Debreceni Református Egyetemen 
pasztorálpszichológiai lelkigondozói diplomát szereztem. 

2005 szeptemberétől - főpásztorom engedélyével - külföldi 
magyar lelkipásztori szolgálatot vállaltam Grácban, és posztgraduális 
tanulmányokat folytathatok a gráci egyetemen. 

Itt kezdődik a jelen és a jövő, mostantól én is hívom és várom 
Mindannyiukat vasárnaponként 10 órára a Welsche-templomba 
szentmisére: mindazokat, akik magyarnak és kereszténynek érzik és 
vallják magukat, továbbá azokat, akik számára fontos ékes magyar 
nyelvünk fennmaradása és továbbadása. 

Szeretnék az itt tartózkodásom alatt minél több embert az 
Istenhez vezetni, jó lenne, ha a rendszeres, állandó és mély kapcsolatot 
tudnának kiépíteni a gyónások, a liturgikus cselekmények és a 
szentmisék által Teremtőjükkel. Ebben tudok segíteni, mert ezért 
vagyok itt. Kérem Önöket, hogy vegyék igénybe ittlétemet! Fodor János 
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ÚJ FÉNYBEN RAGYOG A 
RÉGI EGYETEM (folytatás) 

Az előző számban elkezdett 
cikkünket a Gráci Jezsuita Egyetem 
magyar hallgatóinak bemutatásával 
folytatjuk. A kiválasztott adatokat 
ismét Johann Andritsch: Studenten 
und Lehrer aus Ungarn und Sieben-
bürgen an der Universität Graz 
(1585-1782) című tanulmányköteté-
ből vettük. 

Az egyetemi anyakönyvek-
ben és más forrásokban talált 1455, 
a korabeli Magyarország területéről 
és Erdélyből származó hallgatói 
adat alapján 33,4%-nál nem lehetett 
biztosan megállapítani a szülőföldi 
hovatartozást. A Dunántúlról (Duna-
–Dráva) származik a magyar hall-
gatók 60,8%-a (589), Észak-
Magyarországról 22,2%-a (215), az 
Alföldről (legnagyobb részt török 
hódoltsági terület) 3,1%-a (30), Er-
délyből 6,1%-a (59), Horvát- 
-Szlavónországból csak a „Hunga-
rus” jelöléssel 7,8%-a (76). Külön-
ben Fancev szerint a horvát- 
-szlavón-dalmát hallgatók száma 
1.300 volt. Csak a főnemesi szár-
mazást lehetett biztosan megállapí-
tani 3-6%, a köz- és kisnemesi, a 
polgári vagy paraszti származást 
csak ritkán. (Helyszűke miatt a 
nemesi címeket mi elhagytuk.)  

Évente 20-40-re tehető a 
magyar hallgatók száma. A név-
jegyzékben gyakran szereplő ne-
vek: Batthyány (16), Erdődy (11), 
Nádasdy (10), Pethő (13), Horváth 
(23), Nagy (16), Farkas (9), Lendvai 
(6). Az 1586 és 1640 között tanuló 
340 hallgatónak kb. egy harmada 
lett pap. A jezsuita rendbe 95-en 
léptek be. (Későbbi adatok nin-
csenek feldolgozva.) 

Jezsuiták: A magyarországi 
misszióban Esterházy Miklós nádor 
udvarában élt Hajnal Mátyás. II. 
Rákóczi György udvarában volt 
Kiss Imre. 16 évig Sárospatakon 
élt Milley István, II. Rákóczi Ferenc 
nevelője. A Nádasdiak udvarában a 
kitűnő szónok, Gosztonyi István 

térített. Pongrác István (Rákóczy Pál barátja) és Körösi 
Márk Kassán szenvedtek vértanúhalált. Topos Ferenc Jókő 
vára foglyaként halt meg. Alló Imre a törökmegszállta terü-
leten született, és Erdélyben hunyt el. Horváth Miklós An-
docsban volt 15 évig missziós, Szuha János pedig Dél-
Amerikában. Nádasi János egyik legolvasottabb jezsuita író. 
Csiba István Magyarország gyógyvizeiről, Repszéli László a 
hunokról írt könyvet. Kollár József a rend egyik legjelen-
tősebb tudósa. Péterffi Károly térképet készített Magyaror-
szágról a Vatikánnak. Vargyas István a „Phraseologia Wag-
neriana” Kiadó magyar munkatársa. Weiss Ferenc csillagász 
saját megfigyeléseit, Kereszturi József pedig II. József be-
szédeit adta ki. Makó Pál a magyar oktatás alapvető könyvé-
nek, a „Ratio Educationis”-nak társszerkesztője. Többen vol-
tak gyóntatók Rómában, például Rajcsányi György, aki öt 
nyelven beszélt, és Magyarország, Dácia, Moldva legfelső 
vizitátora volt. Kecskeméti János háromszor volt a bécsi 
Pazmaneum rektora. 

Nem jezsuita papok: Az esztergomi érsek és bíboros 
Forgach Ferenc mint diplomata közvetített a császár és 
Bethlen Gábor között. (Grácban szentelte püspökké Martin 
Brenner seckaui püspök). Lippai György esztergomi érsek, a 
Wesselényi–összeesküvést támogatta. Nádasdy László, a 
kivégzett N. Ferenc fia, csanádi püspök volt. Püsky János, 
kalocsai érsek szóval és karddal küzdött a török ellen. Pálffy 
Nándor előbb jezsuita, majd csanádi és egri érsek. Sennyey 
István veszprémi püspök, királyi kancellár. Batthyány Ignaz 
Erdély nagy püspöke, több intézmény alapítója, édesanyja 
Anna Maria Saurau grófnő. Kalatai Ferenc a rend felosz-
latása után katonalelkész, II. Józsefet kíséri oroszországi út-
ján, Nagyvárad püspöke. Simoncsics József bencés és pan-
nonhalmi apát lett. Ruemer Márton bencés St. Lambrechtben 
és Máriacellben, főapát Pannonhalmán.  

Világi pályát befutott magasrangú katonatisztek, 
udvari tanácsosok, fő- és alispánok (leginkább Vasvár-
megyében), törvényszéki bírák, stb.: Magas katonai pályát 
futott be Zichy Pál. Bethlen Gábor fogságából szabadulva 
Máriacellnek votívképet ajándékozott, melyet ma is őríznek. 
Rákóczi Pál tudós, Sáros-Abaúj-Torda főispánja, Grácban ka-
tolizált. Széchi Dénes császári kamarás, Nyugat-Magyar-
ország egyik befolyásos mágnása. Forgach Ádám, a nádor 
fia, kiváló hadvezér, Kassa és a Felvidék kapitánya, nádor-
jelölt. Zrinyi Miklós, a Szigeti veszedelem költője, Sziget 
védője, hadvezér, horvát bán, stb. Grácban tanult 1630-35 
között testvérével Zrínyi Péterrel együtt, akit mint a Wesselé-
nyi-összeesküvés egyik vezetőjét, Bécsújhelyen lefejezték.  

 

A régi egyetem felújított könyvtára 

 2. oldal 
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A Batthyány családból tizen-

hatan jártak itt egyetemre. György 
volt az első. Imre az egyetem „dísz-
hallgatója”, a stájer rendek tagja. 
Ádám, II. Rákóczi Ferenc barátja, a 
művészetek nagy mecénása, részt 
vett Buda, Székesfehérvár és Kani-
zsa felszabadításában, a határvidék 
legfelsőbb parancsnoka, Strattmann 
Orsolya férje. Pál kamarás, lovassági 
ezredes, parancsnok a szentgotthárdi 
csatában. Diákkorában testvérével, 
Kristóffal együtt a veszekedések 
központjában állt. Az Eggenberger 
családdal volt kapcsolata. 

Széchy Zsigmond Gáspár 
(Kőszeg) a magistérium elnyerésekor 
arany keresztet kapott a császártól. 
Pálffy Ferencet, a Pálffy János lo-
vasezred tábornokát, az eszéki híd-
nál ágyúgolyó halálra sebzi. Nádas-
dy Baltazár, a kivégzett Nádasdy 
Ferenc unokája, horvát bán, a Mária 
Terézia Rend kitüntetettje, mint Rá-
kosi Boros Ádám gárdista, altábor-
nagy. Amadé László a rokokó költő, 
huszárezredes. Hadali Károly a göt-
tingeni egyetem levelező tagja. Káldi 
Péter, Falusy Miklós, Horváth Zsig-
mond vasvármegyei alispánok. 

A csak példaként kiragadott 
személyeken keresztül próbáltam az 
egyetem magyar vonatkozású hatá-
sát érzékeltetni és jelentőségére a 
figyelmet felhívni. 

Befejezésül néhány adat a 
régi egyetem épületéről:  

1572 óta a jezsuitáké volt az 
az épület, melyet 1591-97 között a 
kollégium épületévé fejlesztettek. 
Ettől északra építették 1607-09 
között a tulajdonképpeni egyetemet. 
A földszinti előadótermek az egye-
temi képzést szolgálták. Később 
került hozzá az emeleti kéthajós 
nagyterem, mely az egyetem szín-
házterme és aulája volt 1773-ig, a 
jezsuita rend feloszlatásáig. 1781-től 
a csodálatos rokokó díszítésű 
teremben már az új Károly Ferenc 
Egyetem könyvtára kapott helyet. 
1905-2000-ig a tartományi levéltár 
otthona volt. Az újonnan restaurált 
épület 2005 májusától tartományi 
reprezentációs célokat szolgál. A 
kávéház nyilvánosan látogatható. 

Ugri Mihály

A 22. MINDSZENTY–VADON EMLÉKZARÁNDOKLATRÓL 
Augusztus 26. hajnalán a 

Kalkleiten-i misével vette kezdetét idén 
immár 22. alkalommal a gráci magyarok 
Mindszenty–Vadon emlékzarándoklata. A 
zarándoklaton összesen negyvenöten 
vettünk részt, a legtöbben Grácból, de 
Ausztria más tartományaiból és Magyar-
országról is érkeztek barátaink. Érdemes 
megjegyezni, hogy a zarándoklatokon 
eddig résztvevők száma túljutott a százon. 
Külön emlékeztünk meg a zarándoklat 
egyik névadójáról, Dr. Vadon Pálról, aki 
húsz esztendővel ezelőtt hunyt el. 

Papp Tibor atya 

Idén ismét 
velünk tartott Papp 
Tibor atya is, aki 
gondosan előkészí-
tett elmélkedéseivel, 
gondolataival és 
imáival tette teljessé 
zarándoklatunkat. 

Az első nap 
embert próbáló esője 
után az időjárás is 
kegyeibe fogadott 
bennünket. Igaz, 
napsütésben nem 
volt gyakran ré-
szünk, viszont szom-
bat éjszaka nem 
kellett már újság-
papírral kibélelni s 
így szárítani cipőn-
ket. 

Máriacellben 
Kühár Ede atya 
fogadott bennünket 
nagy szeretettel. A 
kegyoltári tisztelet-
adás után átmentünk 
szentmisére a Bazi-
lika a Szent Mihály 
kápolnájába.  

A szervezést, 
mint már évek óta, 
Ugri Mihály és fele-
sége, Ingrid vállalta 
magára. A zarán-
doklatunkat kísérő-
autók segítették, kö-
szönet érte. 

A vasárnap 
esti búcsúzás már a jövő évi máriapócsi és máriacelli 
viszontlátás reményében zajlott le.  

 3. oldal 
 Csicsely Tamás 
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A GRÁCI MAGYAR KATOLIKUS 
KÖZÖSSÉGÜNK NYÁRI 
KRÓNIKÁJA 

 Az autóbusz Rönökre, az 
osztrák–magyar határon épített Szent 
Imre-templomhoz vitte az idei családi 
kirándulásunk 23 résztvevőjét. A 
templom felé vezető utat rövid ideig 
egy árokba csúszott teherautó zárta 
le, így kicsit megkésve kezdődött a 
mise. Azután foci, labdajáték, rajzolás 
következett a programban. Közben a 
határtalan jövőt megélve, útlevél 
nélkül mehettünk át az osztrák terü-
leten álló többszázéves hársfa lombja 
alá pihenni. A Székely tanyán ebé-
deltünk, ahol a gyerekek a házi-
állatokkal ismerkedtek. Hangos sikoly 
hívta fel a figyelmet egy gyermeket 
körülvevő emberekre. A szülők szív-
dobogva keresték övéiket... a ful-
dokló, levegőért kapkodó kicsi nem 
tartozott hozzánk... A mentősök meg-
érkezéséig Dr. Bodó Zsombor része-
sítette elsősegélyben a gyermeket. A 
záporeső után Szentgotthárdon foly-
tattuk a programot. A kirándulást az 
Illyés Közalapítvány támogatta. 

Rönöki csoportkép 

Tibor atya búcsúmiséje 

 Augusztus 21-én a mise 
után búcsúztunk el Papp Tibor atyá-
tól, szeptembertől odahaza kapott 
parochiát. Ugri Mihály mondott kö-
szönetet a nagyszámban megjelent 
hívek nevében a kétéves szolgálatért, 
a kialakult baráti kapcsolatokért és 
mindazon lelki jóért, amiben a két év 
alatt Tibor atya által részesültünk. Ő 
búcsúzóul bemutatta utódját, Fodor 
János atyát, (római katolikus papot), 
aki szeptembertől viseli gondját 
közösségünknek. (János atya bemu-
tatkozó szavait az 1. oldalon olvas-
hatják. – szerk.) Az agapéra hozott 
finomságokért és italokért ezúttal is 
köszönetet mondunk. 

 Augusztus végén, 
Mindszenty bíboros úr és Vadon Pál 
cserkésztiszt emlékére, immár 22. 
alkalommal zarándokolt gyalog 
Máriacellbe a közösségünk tagjaiból 
és barátaiból verbuválódott csoport. 
A pénteki egésznapos eső viszon-
tagságait kipihenve, Tibor atya lelki 
vezetésével érkeztek célhoz vasár-
nap délután. A Szent Mihály-kápol-
nában P. Kühár Ede misézett, Papp 

Tibor beszéde témáját a bibliából és a három nap tapasztalatából 
merítette. (Csicsely Tamás résztvevő fényképes beszámolóját a 
3. oldalon olvashatják. – szerk.) 

 Szeptember 11-én ünnepelte velünk új lelkészünk, 
Fodor János atya a szentmisét. Az atyát a pasztorális tanács 
egyik tagja köszöntötte a nagy számban megjelent hívek 
nevében. 

 Mi, gráci magyarok, idén is részt vettünk a leonhardi 
plébánián megtartott „Népek Miséjén”, amely után a magyarok jó 
hírét - a szombathelyi Karitász pogácsái és a tokaji bor mellett - a 
táplánszentkereszti citerás asszonyok zenéje öregbítette. 
Köszönjük a közreműködést. 

 Miután ismét római ritusban ünnepeljük a vasárnapi 
miséket, ministráns fiúkra-lányokra van szükségünk. Jelentkezés 
János atyánál.  

 Ezúton hívjuk fel a katolikusok figyelmét, hogy János 
atya keresztelők, eskűvők, temetések esetében is a magyar 
hívek szolgálatára áll.  

Ugri Mihály 
 

Az újságban most a Katolikus Közösség befizetési lapja 
található. Adakozásra hívjuk fel olvasóinkat. A befolyó 
adományokat, melyekért előre köszönetet mondunk, 
kimondottan kultúrprogramjaink kiadásainak fedezé-
sére fordítjuk. Köszönjük előre is az adományokat! 

A Magyar Katolikus Közösség Pasztorális Tanácsa 

 4. oldal 
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A MAGYAR ÜGY EGYÉB 
OSZTRÁK ÉS NEMZETKÖZI 
SZERVEZETEI 

1976-ban megjelent a nép-
csoportokra vonatkozó osztrák törvény, 
a Volksgruppengesetz. Míg a többi 
kisebbség igényeinek a törvény nem 
felelt meg, így csak a burgenlandi ma-
gyarok mint "őslakók" éltek a törvény 
alkalmazásának a lehetőségével, és 
létrehozták 1979-ben a „Magyar Nép-
csoport Tanács“-ot a Kancellária által 
az ő körükből kinevezett 8 képviselő-
vel. 

Az új szervezet hamarosan az 
akkori magyar kormány befolyása alá 
került. A támogatás ellenében a kor-
mány ellenezte, hogy emigráns ma-
gyarok is együttműködjenek a Tanács-
csal. Ennek ellensúlyaként alakult 
1980-ban a már utolsó számunkban 
említett Ausztriai Magyar Egyesületek 
és Szervezetek Központi Szövetsége, 
amely egy idő után bizonyítani tudta a 
Bécsben és a Bécs környékén élő 
magyarság népcsoporti jellegét a Kan-
celláriával szemben, és így a Magyar 
Népcsoport Tanácsnak szavazati jog 
nélküli "megfigyelő tag"-ja lett. 

Miután a Kancellária a Tanács 
létszámát 16-ra bővítette, a Központi 
Szövetség 1993-ban az új Magyar 
Népcsoport Tanács alakuló ülésén 8 
személlyel képviselhette magát. Bár a 
gráci, felsőausztriai, salzburgi és inns-
brucki egyesületeket nem ismerték el a 
magyar népcsoport részeként, de 
sikerült kieszközölni az egyes helyi 
tagegyesületek szerény támogatását. A 
Központi Szövetség pozíciója ezáltal 
megerősödött, és elismerést nyert bel- 
és külföldön egyaránt. 

A dr. Wolfgang Schüssel által 
újonnan kinevezett 16 tagú Magyar 
Népcsoport Tanács tavalyi, 2004. július 
9-i ülésén figyelemre méltó egyhangú 
döntés keletkezett. A 12 egyesület 
egyenkénti 1-3 jelöltjéből a kancellár a 
Népcsoporttörvénynek megfelelvén 
eleve 8 személyt választhat ki, mint az 
egyesületek képviselőit. A másik 8 
személy hasonlóképpen a politikai pár-
tok és az egyházak jelöltjeiből nevez-
hetők ki. Az egyesületek azonban nem 
éltek külön-külön a jelölési jogukkal, 
hanem közösen javasolták a szá-
mukra legalkalmasabb 8 személyt, amit 

a Kancellária el is fogadott. Az ülésen a Tanács tagjai a Kancellária 
képviselőivel szemben ugyancsak egységesen léptek fel a benyúj-
tott támogatási kérelmek jogos elismerése érdekében. Követelé-
süket a Számvevőszék éppen elkészült jelentésére alapozták, 
amely a népcsoportok támogatásában a magyarok hátrányos 
megítélését látta, hiszen a magyarok a népcsoportoknak közel 
egyharmadát teszi ki, de a támogatási keret 7,59%-át kapják. A 
Tanács elvárja a támogatás megemelését, de kihangsúlyozza 
egyben azt, hogy ezáltal a többi népcsoportnak ne származzon 
hátránya. A Kancellária képviselője elismeri a Népcsoporttanács 
tanácsadói szerepét, de kihangsúlyozta, hogy ez és a 
Számvevőszék a Kancelláriát nem kötelezik le. 
Ehhez néhány adat a 2001-es népszámlálásból: 

 A számlálás a köznapi, a környezetben beszélt nyelvet veszi 
figyelembe; a kérdezettek ezt önkéntesen vallják be, de 
sokan ezt a lehetőséget nem használják ki. 
 Ennek alapján 40.583 személy jelölte meg a magyart, mint 

köznapi nyelvet (21,29%-kal több, mint 10 évvel elötte), 
ennek 63,78%-a (25.884 személy) volt osztrák állampolgár. 
A Központi Szövetség indítványára létrejött 1990-ben az ú.n. 

Kufstein-i Tanácskozás nyugat-európai magyar szervezetek, 
valamint a kárpát-medencei magyar kisebbségek meghívásával. E 
találkozás kétévenként ismétlődik. Legutóbb a város meghívására 
2004. szeptember 4-5-ig Felsőpulyán (Oberwart) került sor, ahol a 
fent említetteken kívül megjelentek a többi, Ausztriában elismert 
népcsoportok (horvát, szlovén, cseh, szlovák, roma) képviselői, 
valamint a népcsoportok anyaországa, így Magyarország, Szlovénia 
és Horvátország küldöttei is. Grácot öten képviseltük. Az osztrák 
pártok és a Kancellária távolmaradásukkal tűntek fel. A háromnapos 
fórum legfontosabb eredménye egy, a népcsoportok képviselői által 
létrehozott és a plénum által is elfogadott közös zárónyilatkozat volt. 
Ennek a leglényegesebb pontjai: 

 A népcsoportok együttműködésével le kell fektetni a készülő 
osztrák alkotmányba a népcsoportok jogait. 
 A népcsoportoknak joguk van a kívánságaik és elvárásaik 

előterjesztéséhez az anyaországban. 
 Az EU-régiókra vonatkozó, államokközti kétoldalú szerző-

désekben figyelembe kell venni a népcsoportok érdekeit. 
Még egy, a Központi Szövetségnek figyelemre méltó 

Ausztria határát átlépő akciója: amikor 1984-ben őket is meghívták a 
kisebbségek meghallgatására Strassburgba, akkor ők ezt a lehető-
séget kihasználva villámakcióként begyűjtötték a kárpát-medencei 
magyar kisebbségek jelentéseit és átadták ott az ügyvivőknek. 

A Központi Szövetség továbbá alapító tagja a 2001-ben 
alakult Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségé-
nek, amely rendszeresen részt vesz a Magyar Állandó Értekez-
leteken. 

Remélem, hogy Olvasóink e cikksorozattal némi áttekintést 
kaptak az Ausztriában tevékeny magyar szervezetekről. A hozzá-
férhető forrásokból összeszedve, nem tarthatok igényt a teljességre, 
amiért elnézést kérek. 

Végül szeretném megismételni a tavaly decemberi 
"felhívásomat", amelyben honfitársainkat kértük, hogy küldjék be 
írásos beszámolóikat az ´56-os forradalom személyes élményeiről 
az egyesületünk címére, Club Ungarischer Studenten und 
Akademiker, 8010 Graz, Pf. 295 vagy a gmu@gmx.net e-mail-címre. 

Páll Sándor 
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BÚCSÚZUNK ERZSI NÉNITŐL 
Egy 

összeforrott, 
kis közösség 
minden tagját 
fájdalom tölti 
el, ha valaki 
örökre eltávo-
zik soraikból. 
Így vagyunk 
mi is Erzsi 
néni elhuny-
tával, hisz 

fájdalommal 
és küzdelmekkel teli életének nagy 
részében sorstársai voltunk. Többen még 
Szentgotthárdról ismertük a kis hadi-
özvegyet, aki gyárimunkás keresetéből 
egyedül tartotta el családját, tisztes-
ségben és becsületesen nevelte két 
leányát. 1956-ban szabad földre jött, 
hogy gyermekeinek biztos jövője, boldog 
élete lehessen. Egy ideig a Leechgasse-i 
katolikus diákotthon menzáján dolgozott, 
ahol több magyar diák lakott és étkezett. 
Rajtuk keresztül került be a család a 
gráci magyar kultúrális és vallási élet 
vérkeringésébe. Amíg a Neue Heimattól 
és a Karitásztól nem kaptak Andritzban 
lakást, az egyetem melleti barakk-
lakásban éltek. Ő a Humanic cipőgyár 
konyháján talált végleges munkát, onnan 
ment nyugdíjba. Az új lakással, leányai 
férjhezmenetével, az unokák születésé-
vel úgy tűnt, hogy végre az élet napos 
oldalára került. De nem! Újabb megpró-
báltatás rázta meg. Meghalt gyógy-
szerész leánya. Fájdalmában makacs 
szeretettel vette szárnyai alá a két 
unokát, szinte csak nekik élt. Már otthon 
is, de itt is a vallásban keresett írt az 
életvágta sebekre. Rendszeresen részt 
vett a magyar miséken és lelki-
gyakorlatokon. Az agapék asztalairól 
nem hiányzott saját kezűleg készített 
süteménye. Az élet malma tovább őrölt...  

85. születésnapján nagy öröm-
mel fogadta Tibor atya kezéből közös-
ségünk virágcsokrát. Teste egyre gyen-
gült, lelke a magasba vágyott. A több-
hetes kórházi kezelés alatt három-négy 
operáción átesve örökre lehunyta 
szemét.  

Ma meghatva imádkozunk érte: 
Adj Uram örök nyugodalmat neki! A 
templomban megüresedett helyére tett 
egyszál virág lassan elhervad... 
Emlékére a feledés homálya fon fátylat. 
Mi pedig ott állunk a nagy kérdés előtt, ki 
lesz a következő, mert az úton 
mindenkinek végig kell menni.   

Ugri Mihály 

KÖNYVAJÁNLÓ 
Szerb Antal: A Pendragon legenda 
Deutscher Taschenbuch Verlag 2005 

Márai Sándor után az osztrák 
olvasók újabb magyar klasszikust fedez-
hetnek fel: Szerb Antal két regényét az 
Utas és holdvilágot (Reise im Mondlicht) és 
A Pendragon-legendát (Die Pendragon-
Legende) adta ki a Deutscher Taschenbuch 
Verlag.  

A “Magyar irodalomtörténet” és a 
máig is leghasználhatóbb “A világirodalom 
története” című irodalomtörténeti művek 
kiváló helyet biztosítanak Szerb Antalnak 
irodalomtörténészeink, irodalomtudósaink 
legkiválóbbjainak névsorában. Olvas-
mányosságuk terén érdekes regényekkel 
érnek fel és fontos szerepük van az 
irodalom-népszerűsítésben.  

De Szerb Antal kitűnő regényíró, novellista, műfordító is. 
Novelláival a Nyugat második nemzedékének legjobbjai közé tartozik. 
Fordulatosság, humor és filozófia ötvöződik elbeszélő művészetében. 
Mégis: elbeszélő művészetének csúcsaira regényeiben jutott el, 
amelyek közül “A királyné nyaklánca” alig meghatározható műfajú át-
menet a szépirodalmi értelemben vett regény és a tudományos 
értelemben vett történelmi korkép között.  
Szépirodalmi fő műve „A Pendragon legenda”. Az 1934-ben először 
megjelent és azóta sokszor újra kiadott regénynek előzménye egy 
ösztöndíjjal Angliában töltött esztendő emléke. Hőse Bátky János, az 
angol szakos magyar bölcsész, aki okosságával, örök kíváncsiságával 
és filozopter kétbalkezességével az író önparódiája. Bátky fiatal magyar 
tudós, aki XVII. századi misztikusok után kutat a British Museum 
könyvtárában. Earl of Gwynedd, a Pendragon család feje meghívja 
várába, majd egy olyan bonyolult és mulatságos történetbe kerül bele, 
amelyről maga sem tudja kideríteni, hogy bűnügy-e, erotikus kaland, 
kultúrtörténeti felfedezés vagy valamilyen misztikus titokban rejtező 
igazság. Szerb Antal izgalmas, nagyszerű szatirikus detektívregénye a 
legendákkal teli, varázsos walesi tájra viszi el az olvasót, ahol a 
képzelet szülte kísértetvilág a kor valóságos kísérteteivel ütközik össze 
egy hatalmas örökségért folyó izgalmas hajsza keretében. Szerb Antal 
egyedülállóan izgalmas "szellemi kalandregénye" minden olvasónak 
igazán kellemes időtöltést kínál.   

Ronacher-Nyitrai Gabi 

MAGYAR NYELV – JÁTÉKOS NYELV 
Megy bele, mint bőgőbe a húszas mondásunkat azon emberek 

bemutatására használhatjuk, akik bármennyit is esznek vagy isznak, 
sohasem elég nekik. De mi az alapja ennek a szólásmondásnak? 
Eredetét a valamikori lakodalmi zenészeknél, ill. azok hangszerében 
kell keresni. A szó legszorosabb értelmében, ugyanis hajdan a 
zenészeket úgy jutalmazták meg, hogy aprópénzt, húszkrajcárosokat 
(vagy ahogy akkoriban nevezték: húszasokat) dobtak a hangszerükbe. 
A hegedű még csak meg is telt egy jó hangulatú mulatságon, de a 
nagybőgőbe dobálhatták a húszasokat, nem telt meg. A népi szemlélet 
a nagybőgőnek e megtelhetetlen tulajdonságát annyira kifejezőnek 
találta, hogy állandósult ez a kifejezés, és a kielégíthetetlenség 
jellemzésére használják a megy bele, mint bőgőbe a húszas szólás-
mondásunkat. (V.ö.: O. Nagy Gábor Mi fán terem?) 

Veit Zita 

 6. oldal 
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BEMUTATKOZIK A 
SZERKESZTŐSÉG 

Ezt a képet, Csicsely Tamás 
(lapunk „száguldó” riportere) 2005. 
szeptember 19-én a szerkesztőségi 
ülésen készítette. Sajnos, a képről 
Tamás és főszerkesztőnk, Tóth 
Bence is lemaradt. 

Szerkesztőségünk szívesen ad hírt 
személyes és családi események-
ről (esküvő, születés, évforduló, 
stb.), szakmai eredményekről, stb. 
„Olvasóink írták“ című rovatunk-
ban szívesen közöljük hozzászólá-
saikat, véleményüket bármilyen, a 
magyar közösségünket érintő 
témában. Újságunkban a szerkesz-
tési költségek fedezésére felaján-
lott anyagi hozzájárulás ellenében 
hirdethet. Az értesítéseket, hozzá-
szólásokat és apróhirdetéseket a 
szerkesztőség címére illetve új e-
mail címünkre várjuk!!! (8011 Graz, 
Pf. 295 vagy gmu@gmx.net) 

KÉRJÜK OLVASÓINKAT, HOGY 
 esetleges címváltozásukat közöljék a 

szerkesztőséggel, 
 közöljék velünk olyan itt élő magyar 

ismerőseik címét, akik még nem kapják 
újságunkat, 

 értesítsék a szerkesztőséget helyi magyar 
eseményekről, 

 hívják fel az újonnan érkező figyelmét az 
itteni magyar közösségekre, magyar 
programokra, 

 támogassák, segítsék a magyar közös-
ségek munkáját anyagilag (adományokkal) 
és erkölcsileg, a rendezvényeinken való 
részvétellel, 

 legyenek segítségre az újonnan Grácba 
érkező magyarok diákoknak a szoba-
keresésben, hivatalos utak elintézésében, 
stb.  Köszönjük! 

HÍREK - INFORMÁCIÓK  

Házasságot kötött  
 Roy–Chowdhury Gregor és Ugron Zsolna, Winkler Georg és 

Gradnitzer Ines, valamint Kádár Sándor és Jengics Jelena. 
Az új házasokra Isten áldását kérjük és egymásiránti hűséges 
szeretetben eltöltött házaséveket kívánunk nekik. 

Gólyahírek  
 Gratulálunk Ferenczi Dávidnak és Juditnak fiúk, Dániel 

valamint Mag. Dampf Christinanak és DI Rauch Jürgennek 
leányuk, Nina Christina születéséhez. A szülőknek gyerme-
kük neveléséhez örömet és erőt, a kicsiknek pedig egészsé-
ges növekedést kívánunk a boldog családi otthonban. 

Haláleset 
 Özv. Hajtó Jánosné, szül. Gazsi Erzsébet a gráci magyar 

közösségek hűséges tagja és támogatója, több súlyos operá-
ció fájdalmait elviselve, 2005. szeptember 16-án életének 86. 
évében elhunyt. A St. Veit-i (Graz-Andritz) temetőben nyug-
szik. Az elhunytnak örök boldogságot, a gyászoló hozzá-
tartozóknak pedig lelki megnyugvást kívánunk. Fogadják 
részvétünket. (Búcsúzunk Erzsi nénitől a 6. oldalon – szerk.) 

INNEN-ONNAN  
 Június 24-én kapta meg msgr. Molnár Ottó franciaországi 

magyar főlelkész a „Köztársaság Elnökének Érdemérme” 
kitüntetést Mádl Ferenc, a Magyar Köztársaság elnökének 
a kezéből. Mi is beállunk a gratulálók sorába.  

 Az Osztrák Püspökkari Konferencia a nyugalomba vonuló 
Valentiny Géza prelátus úr utódjának Simon E. Ferenc 
esperest, bécsi magyar lelkészt nevezte ki az ausztriai 
magyarok főlelkészének. Köszönet a réginek, köszöntés az 
újnak. Isten segítse őket új útjaikon!  

 A Debreceni Nyári Egyetem lapja hosszú cikkben emlé-
kezett meg Szerb Antalról, a „Magyar Irodalomtörténet” és 
a „Világirodalom történet”e kézikönyvek szerzőjéről, akit 
1945-ben a balfi nyilas munkatáborban halálra vertek. 
(Bővebben a Könyvajánlóban a 6. oldalon – szerk.) 

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

Mobil: 0699/19-11-00-52 E-mail: gabi.ronacher@chello.at 
 Magyarországon végzett tanár vállal helyesírás (nyelvtan), irodalom, valamint 

furulya és fuvola oktatást és gyermekfelügyeletet többéves tapasztalattal. Tel.: 
0664/58-311-37 E-mail: malau@freemail.hu 
 Okleveles masszőr vállal frissítő (élénkítő vagy relaxáló) masszázst, elérhető 

áron. Házhoz is megyek. Tel.: 0664/58-311-37 E-mail: malau@freemail.hu 
 Eladó Pécs melletti természetvédelmi területen, kórhűen felújított, korszerűen 

felszerelt 100 éves, 100m² alapterületű sváb parasztház melléképületekkel, 500 
négyszögölös (1800m²) telken. VB: € 112.000.- Érdeklődni: 0036/20/576-76-65 
 A BP-i Műszaki Egyetem nappali tagozatos ösztöndíjas PhD hallgatója 2005 

decemberétől 2006 augusztus végéig Grácban végez az egyetemen 
kutatómunkát. Erre az időre keres a maga, felesége és két éves kislányuk 
számára (egy egyszobás, összkonfortos garzon-)lakást. Választ a Gráci Magyar 
Újság címére kér. 
 Gráci Művészeti Egyetemen tanuló magyar diák szívesen vállal cselló- és 

zongoratanítást, ill. gyermek megőrzést! Mobil: 0650/800-21-45, E-mail: 
szkg@gmx.at 

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

Balról jobbra: Horváth Csaba, Petritz Judit, Ronacher-
Nyitrai Gabi, Veit Zita, Ugri Mihály és Páll Sándor 
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KUCKÓ 
(nem) csak gyermekeknek 

Kedves gyerekek! Először 
is szeretném megköszönni a kis 
művészeknek a beküldött rajzokat, 
melyeket a következő oldalon néz-
hettek meg. Továbbá folytatjuk 
sorozatunkat, melyben magyar 
gyermekregényekre hívjuk fel a 
„könyvmolyok” figyelmét. A talá-
lós kérdések mellett, ma egy rejt-
vényen is törhetitek a kobako-
tokat. A kisebbek pedig kedvükre 
színezhetik a Kuckóban röpködő 
pillangókat. A következő oldalon 
Veit Zita beszámol a magyar-
tanulási lehetőségekről és terve-
zett gyermekprogramokról. Az 
elsősöknek Zelk Zoltán versével 
kívánunk sikeres iskolakezdést! 

TALÁLÓS KÉRDÉSEK Ki tudod mond

 Petritz Judit 

1. Forog-morog, füstölög, lábad 
elé sündörög: ha igazán 
szereted, ne adj neki 
kenyeret, csak jó nagy 
csontot, s nem lesz rá gondod. Tudod már, ugye? 

2. Négy kis tipi-talpa. Két kis hegyes gombja, hosszú 
mesterségét mindig igazítja... 

3. Hogy hívják a macskát magyarul? 
4. Kifele megy, befele áll, befele jön, kifele áll, lefele jön, 

felfele áll, felfele megy, lefele áll... 
5. Melyik kutyának a legkisebb a füle? 

ani?! ☺ 

Sárga bögre –  
görbe bögre. 

 

Rejtvény A megfejtéseket 2005. november 14-ig a 
gmu@gmx.net email-re küldhetitek be. 
1. Ő költözött be a hét törpéhez. 
2. Vuk nagybátyja 
3. fontos nyári mezőgazdasági munka 
4. csak mesékben létező ország 
5. a Vuk című regény írója 
6. örökké álmos törpe 
7. rend embere 
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Tévé helyett: unaloműző  ötletek  
Az ősz érkeztével mind a szülők, mind pedig a gyermekek 
izgalommal néznek az iskolakezdés elébe. Közös időtöltésként 
elkészíthettek egy ehhez hasonló színes órarendet, melynek ábráin 
a legkisebbek is könnyedén eligazodhatnak.  

 hétfő kedd szerda csütörtök péntek 
8-9      
9-10  αβχ    
10-11      
11-12    αβχ  
12-13     

Olvasónapló  
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 
Ezt a világhíres regényt számtalan nyelvre 
lefordították, filmeket is készítettek belőle. 
A történet hősei pesti gimnazisták, akiknek 
a legnagyobb kincse egy kicsinyke szabad 
terület a Pál utcában, ahol játszhatnak, s 
amit mindenáron megvédenek, megtanulva 
közben, hogy mi is a barátság, a becsület, 
az önfeláldozás. 
Sikerült a nyáron az első olvasó-
naplót elkészíteni? Ismétlésül el-
mondjuk, hogy az olvasónaplóban a 
szereplőket, a helyszíneket és az 
események rövid összefoglalóját 
szokták feljegyezni.  

 8. oldal 



GRÁCI MAGYAR ÚJSÁG  2005. október - november 

A képek az előző számunkban 
közölt felhívásra érkeztek. Gráci 
magyar gyermekek rajzolták le 
nyári élményüket. Köszönjük szé-
pen a rajzokat, a kis meglepetés 
átvehető a szerkesztőségben. 

KEDVES ZENÉLŐ VAGY VERSELŐ ISKOLÁS GYEREKEK! 
Biztosan sokan 

vannak közületek, akik 
szívesen zenélnek, akik 
már pár hónapja vagy 
akár pár éve gitározak, 
hegedülnek, zongoráz-
nak, furulyáznak – vagy 
pedig más hangszeren 
játszanak. Gondolom, so-
kat gyakoroltok, ami per-
sze nem mindig kelle-
mes, és biztosan szíve-
sebben játszanátok építőkockáitokkal, állatkáitokkal vagy éppen 
más játékotokkal. Persze ha nem gyakorolnátok, akkor még 
egyszerű kis dalokat sem tudnátok eljátszani. Ha a következő 
hetekben gyakorolgattok egy kicsit, akkor megmutathatjátok, 
hogy milyen ügyesen tudtok játszani hangszereteken. A 
bemutatóra hívunk és várunk benneteket. Érdeklődéseteket az 
alábbi címen jelezzétek:  

Veit TomFló (7 éves): Felkészülés a zenedélutánra 

Csicsely Margit (4 éves): Nyaralás Nyékládházán 

gmu@gmx.net (tárgy: zene-vers) 
Ha (még) nem vagy kis zenész, de szeretsz verset mon-

dani, akkor te is felléphetsz ezen a délutánon, várjuk jelentkezé-
sedet a fenti címre vagy újságunk postafiókjába. (Pontosabb 
időpontot és a helyszínt következő számunkban közöljük.) 

Sikeres felkészülést, és ne felejts el jelentkezni a fenti 
címen!  Veit Zita 

ANYANYELVI OKTATÁS GRÁCBAN Csicsely Noémi (7 éves): Nyaralás a Rab szigeten 

Veit Mónika (9 éves): Lovaglás a nyári szünetben 

Ismét elkezdődött 
a suli, s nemcsak az 
oszt-rák iskolákban, ha-
nem a „magyar iskolá-
ban“ is. A magyar anya-
nyelvű gyermekek szá-
mára a magyar nyelv 
oktatására az egész tan-
évben kedden délutá-
nonként kerül sor a St. 
Andrä iskolában. Cím:  
St . Andrä Haupschule, 
Kernstockgasse 1-3, II. 
emelet, (az igazgatói iroda közelében). Az iskola kapuja a 
Feuerbachgasse-n, a „Bad zur Sonne”-vel szemben található. Az 
oktatáson való részvétel önkéntes és ingyenes. A nagy 
érdeklődésre való tekintettel két csoportban (14.00-15.30 és 
15.30-17.00) folyik az írás és az olvasás elsajátítása. A tanító 
néni, Gombos Ildikó nagy hangsúlyt fektet a fogalmazási 
képesség valamint a szókincs fejlesztésére is. Mindemellett az itt 
élő magyarul is tudó gyermekek megismerkedhetnek egymással. 
Jelentkezni az „Anmeldung zum muttersprachlichen Unterricht” 
nyomtatvánnyal lehet, amit kitöltve abban az iskolában (az 
igazgatónak) kell leadni, ahová a gyermeke jár. A nyomtatványt 
vagy ott, vagy pedig Ugri Mihálytól lehet kérni (0316/68-35-08).  

Zelk Zoltán: Ákombákom 
Egyszer régen az irkámon, 
született egy ákombákom. 

Hát egyszer csak látom, látom: 
két lábra az irkámon, 

úgy indul el ákombákom. 
Azt hittem, már sose látom, 

oly messze ment ákombákom, 
de mikor az erdőt járom, 
ül az ágon ákombákom, 

s rajta van a nagykabátom. 
Szólok hozzá: "Ákombákom, 

mért vitted el a kabátom? 
Eső esik, mindig ázom, 

hideg szél fúj, mindig fázom... 
Légy olyan jó, ákombákom: 
add vissza a nagykabátom!" 
S képzeljétek, jövő nyáron, 
eljött hozzám ákombákom: 
s visszaadta nagykabátom. 

Veit Zita 
 9. oldal 

mailto:gmu@gmx.net
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PROGRAMAJÁNLÓ 

SPORTFOG
A Grá

“Ismét beindu
kozás” címme
írtam, hogy e
termet keresü
nek anyagi há
György festm
egy gráci ide
lotta fel. Sajno
van szükség a
ben, éhinség 
kán, stb.), ho
gokra, mint 
nem szívesen
anyagi háttér
tornatermet b
időtartama leg
pénzt kérni 
fizetőképesek
anyagi áldo
amennyi a k
gendő lenne. 
tunk le arról a
képpen egy 
sunk. Így jut
hogy ahelyett
hetente egy a
megtehetnénk
meg az érd
szerdánként 
Hilmteichsch
rint Hilmteichb
jól kiépített, m
különböző eg
használni. Ör
futnánk együ

Jobbá

KONCERTAJÁNLÓ 
 A tavalyi sikeres koncert után a Musiksalon Erfurtban (Herren-

gasse 3, Stiege 1, Lift, 3. Stock) idén november 12-én, szom-
baton 19.30-tól hallgathatják meg Hribik Noémi és Pammer 
György négykezes zongoraestjét. A hangversenyen F. Schubert, 
C. Debussy, A. Dvorak és G. Gershwin művei szólalnak meg. 
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Az előadókról: Hribik Noémi budapesti tanulmányai után 1995-ben 
szerzett másoddiplomát a Gráci Zeneművészeti Főiskolán és kapta 
meg a „Magister“ címet. Azóta a Paltental zeneiskolában tanít 
Triebenben és Rottenmannban, valamint szólistaként és kamara-
zenészként ad koncerteket Ausztriában és Magyarországon. Pammer 
György 1965-1968 az akkori Gráci Zeneakadémia zongoraszakos 
hallgatója volt Farnádi Edith osztalyában, majd 1970-ben karmesteri 
diplomát szerzett. Számos felkérésnek tesz eleget a Gráci Operában 
mint karmester és korrepetítor. A Gráci Művészeti Egyetem 
professzoraként kamarazenét és kíséretet tanít. Rendszeresen 
koncertezik Ausztriában és más országokban. 
 Arányi Aschner György zeneszerző művei hallhatók október 2-án 

az ALEA együttes, a szerző, Pammer György, majd november 6-
án Haffner Eszter és Hinrtexhuber Christopher előadásában. 
(hely: Leonhardstraße 15, Florentinersaal, időpont: 16 óra) 

KIÁLLÍTÁS 

 

M E G H Í V Ó  
EZZÜNK EGYÜTT ’56-ra! 

ÓBER 23-án, vasárnap 
NNEPI SZENTMISE  
 Welsche templomban 
SZORÚLETÉTEL a dómnál 
MBER 5-én, szombaton 
LÉKEST Carnerigasse 34, fsz. 
it. Hajdú Szabolcs,  
nd Törzs kapitánya (Budapest) 
e a nagy évforduló küszöbén
mmel tart előadást és 

 

költészetben) és  

ntal, filmrendező (Budapest) 
mélyesen mutatja be a  

Magyar fohász  
6-os forradalom a magyar 

ragyogj Te mennyei fény! 
recz Attilla portré) című  
rális dokumentumfilmjét. 
LALKOZÁS 
ci Magyar újság legutóbbi 
l Grácban a sportfoglal-
l megjelent írásomban le-

gy megfelelő méretű torna-
nk. A tornaterem bérleté-
tterét biztosítandó, Krizsán 
ényeket, Tarcsay Tünde 

genvezetés bevételét aján-
s, manapság annyi helyen 
dományokra (árvíz Erdély-
Afrikában, szökőár, hurri-

gy olyan jelentéktelen dol-
egy sportfoglalkozás, már 
 adakozunk. Viszont kellő 

 nélkül felelőtlenség lenne 
érelni, mivel a szerződés 
alább egy év, s a diákoktól 
nehéz, azok pedig, akik 
, talán nem akarnak akkora 
zatot magukra vállani, 
öltségek fedezéséhez ele-
Ennek ellenére nem mond-
 lehetőségről, hogy valami-
sportfoglalkozást beindít-

ottunk arra a gondolatra, 
, hogy egyedül járunk futni, 
lkalommal akár közösen is 
 ezt. Tehát erre hívnánk 
eklődőket október 12-től 
17 órától (találkozóhely: 
lößl elött). Terveink sze-
ől Mariatrostig futnánk egy 
egvilágított futópályán, ahol 
yéb sportszereket is lehet 
ülnénk, ha minél többen 
tt! 
n Tamás és Csicsely Tamás 

 Az 1994 óta Grácban élő Mag. 
Szendrei Ágota Viktória festmé-
nyeiből készült kiállítás megtekint-
hető november 7-ig, vasárnap 
kivételével naponta 10-24 óráig. 
Helye: Interkulturelles Café und 
Begegnungszentrum Auschlößl, 
Friedrichg.36  

MAGYAR TÁNCHÁZ GRÁCBAN 
Szeptember 16-án a leglelkeseb-

bek már felfrissíthették az első szezonban 
elsajátított mezőségi lépéseket, de remél-
jük, hogy karácsonyig még sok új 
táncossal és tánccal ismerkedhetünk meg. 
Hiszen szinesbítve a gráci magyar közösség programját, teret 
szeretnénk nyújtani arra, hogy a Grácban élő magyarok és osztrák ba-
rátaik e szép magyar hagyományt ápolva megismerkedjenek, kikapcso-
lódjanak és jól érezzék magukat néhány óra erejéig. 

A táncokat továbbra is, a Balaton-partról érkező Kovács 
Krisztián, Kiki, tanítja. Aki már megismerte, nem vitathatja, hogy az 

előző évadban barátságos természetével és 
jó humorával óriási hangulatot teremtett 
minden táncházban.  

Kérem, hogy hívjátok fel az újonnan 
érkezők figyelmét is a gráci magyar 
táncházra! Aki a továbbiakban (is) szeretne a 
táncházak időpontjáról információt illetve 
emlékeztetőt kapni, kérem, hogy küldjön egy 
e-mailt a Gráci Magyar Újság új e-mail-
címére, a gmu@gmx.net címre "táncház 
hírmondó" jeligével! 

További időpontok a műsor-
ismertetőben, a 11. oldalon! 

Találkozzunk legközelebb október 
14-én, 18 órakor a Carnerigasse 34-ben!  

Petritz Judit 

10. oldal 



 
2005. október – november 

OKTÓBER 
Dátum Idő Hely Rendezvény Rendező 

10:00 Welsche-templom Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 02. vasárnap 
16:00 Leonhardstraße 15 Koncert Arányi Aschner György zeneszerző műveiből  

03. hétfő 18:00 Piroska Csárda 
Kasernstr. 60 

KEREKASZTALTÁRSALGÁS infó: Pall, 0316/46-56-36 
(34-es busz, Neusiedlerpark megálló előtt) 

MEÖK 

08. szombat 16:00 Leechgasse 22 ZENÉS JÁTSZÓHÁZ* infó: Kiss, 0650/55-80-946  MKK 
09. vasárnap 10:00 Welsche-templom Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 

16:30 Leonhardstraße 15 Sipos Cecília gordonka-diplomahangversenye  12. szerda 
17:00 Hilmteichschlößl FUTÁS infó: Csicsely, 0664/54-68-092  MEÖK 

14. péntek 18:00 Carnerigasse 34 MAGYAR TÁNCHÁZ* infó: Petritz, 0650/24-56-442  MEÖK 
16. vasárnap 10:00 Welsche-templom Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 

15:00 Radetzkystr. 16 TEADÉLUTÁN infó:Tulacs, 0316/82-41-75 GME 19. szerda 
17:00 Hilmteichschlößl FUTÁS infó: Csicsely, 0664/54-68-092 MEÖK 
18:00 Carnerigasse 34 MAGYAR TÁNCHÁZ* infó: Petritz, 0650/24-56-442  MEÖK 21. péntek 
18:30 Radetzkystr. 16 KLUBEST/sakkozás infó:Tulacs, 0316/82-41-75 GME 

22. szombat 16:00 Leechgasse 22 ZENÉS JÁTSZÓHÁZ* infó: Kiss, 0650/55-80-946 MKK 
10:00 Welsche-templom ÜNNEPI SZENTMISE infó: Ugri, 0316/68-35-08 23. vasárnap 
19:00 Dóm/Bürgergasse KOSZORÚLETÉTEL ’56 EMLÉKÉRE 

MKK 
MEÖK 

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

NOVEMBER 
Dátum Idő Hely Rendezvény Rendező 

01. Mindenszentek 10:00 Welsche-templom Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 
02. szerda 17:00 Hilmteichschlößl FUTÁS infó: Csicsely, 0664/54-68-092 MEÖK 
04. péntek 18:30 Radetzkystr. 16 KLUBEST/sakkozás infó:Tulacs, 0316/82-41-75 GME 
05. szombat 18.00 Carnerigasse 34 EMLÉKEZZÜNK ÖTVENHATRA!* (előadás, filmbemutató) 

’56 üzenete a nagy évforduló küszöbén/ vit. Hajdú Szabolcs, Bp. 
Magyar fohász (Az 56-os forradaloma magyar költészetben) és 
„Szállj, ragyogj te mennyei fény!”/ Jánosi Antal filmrendező, Bp. 

MKK 
és 

MEÖK 

10:00 Welsche-templom Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 06. vasárnap 
16:00 Leonhardstraße 15 Koncert Arányi Aschner György zeneszerző műveiből  

07. hétfő 18:00 Piroska Csárda 
Kasernstr. 60 

KEREKASZTALTÁRSALGÁS infó: Pall, 0316/46-56-36 
(34-es busz, Neusiedlerpark megálló előtt) 

MEÖK 

09. szerda 17:00 Hilmteichschlößl FUTÁS infó: Csicsely, 0664/54-68-092 MEÖK 
18:00 Carnerigasse 34 MAGYAR TÁNCHÁZ* infó: Petritz, 0650/24-56-442  MEÖK 11. péntek 
18:30 Radetzkystr. 16 KLUBEST/sakkozás infó:Tulacs, 0316/82-41-75 GME 
16:30 Leechgasse 22 BÁBSZÍNHÁZ* infó: Csicsely, 0664/54-68-092 MKK 12. szombat 
19:30 Herrengasse 3 Hribik Noémi és Pammer György négykezes zongoraestje  

13. vasárnap 10:00 Welsche-templom Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 
16. szerda 17:00 Hilmteichschlößl FUTÁS infó: Csicsely, 0664/54-68-092 MEÖK 
18. péntek 18:30 Radetzkystr. 16 KLUBEST/sakkozás infó:Tulacs, 0316/82-41-75 GME 

16:00 Leechgasse 22 ZENÉS JÁTSZÓHÁZ* infó: Kiss, 0650/55-80-946 MKK 19. szombat 
18:00 Carnerigasse 34 VITAEST az ausztriai magyarok jelenéről és jövőjéről, 

különös tekintettel a stájerországi és gráci magyarokra  
előadó: Deák Ernő (Bécs),  
vitavezető: Radda István (Innsbruck) 

MEÖK 
MKK 

 

20. vasárnap 10:00 Welsche-templom Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 
23. szerda 17:00 Hilmteichschlößl FUTÁS infó: Csicsely, 0664/54-68-092 MEÖK 
25. péntek 18:30 Radetzkystr. 16 KLUBEST/sakkozás infó:Tulacs, 0316/82-41-75 GME 
27. vasárnap 10:00 Welsche-templom Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08 MKK 
30. szerda 17:00 Hilmteichschlößl FUTÁS infó: Csicsely, 0664/54-68-092 MEÖK 

* Gefördert aus Mitteln der Volksgruppenförderung (Támogatónk még: Illyés Közalapítvány a Határon túli Magyarságért) 
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