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KÖSZÖNETET MOND A MEÖK ÉS SZERKESZTŐSÉGE  

A Gráci Magyar Újság a 
valamikori meghívókból a 
műsorismertetőn keresztül 
fejlődött a MEÖK informá-
ciós lapjává. Korábban 
minden egyesület saját 
meghívót küldött ki annyi 
példányban, amelyre a 
kasszájukból éppen telt. 
Ezen változtatott Vasvári 
Vilmos elnök a Műsoris-
mertető életrehívásával. 
Ez az egyesített program-
füzet minden itteni magyar 
egysületnek, közösségnek 
lehetőséget adott prog-
ramjaik meghirdetésére és 
a rendezvényekről való 
beszámolókra.  

Időközben gyarapodott a 
Grácban és környékén élő 
magyarok, valamint azok 
száma, akik bekapcsolód-
tak a szerkesztésbe. Nőtt 
az igény a terjedelem és 
példányszám növelésére. 
Ennek szinte természetes 
következménye volt az új 
név: Gráci Magyar Újság. 

A 10. évfordulón láttuk, 
hogy az első tíz év folya-
mán több, mint ötvenen 
járultak hozzá írásukkal az 
újság tartalmának sokol-
dalúságához. Azóta to-
vább emelkedett a belső 
és külső munkatársak 
száma akik hosszabb-rö-
videbb ideig szabadidejü-
ket áldozzák, hogy az új-

Az Arcképcsarnokban  
Mag. Molnár Andrással 
beszélgetett Kovács Dénes.  

Bővebben a 2. oldalon. 

A TARTALOMBÓL 

Októberi megemlékezésekre 
hívjuk a gráci magyarokat. 

Bővebben az 5. oldalon. 

A gráci magyarok augusztus 
végén Máriacellbe 
zarándokoltak. 

Bővebben a 11. oldalon. 

Ismét Grácba jön a soproni 
Habakuk Bábszínház. 

Bővebben a 8. oldalon. 

ság az olvasók kezébe 
jusson. Köszönet illeti 
mindegyiküket, függetle-
nül munkájuk időtartamá-
tól és megszünésének 
okától.  

Életünk folyamán állandó-
an változnak körülménye-
ink, amelyek személyes 
döntést várnak el tőlünk 
egészségi, családi vagy 
egyéb okból kifolyólag. Ez 
év június 20-án egy ilyen 
döntésről értesültünk és itt 
értesítjük róla kedves ol-
vasóinkat, amelyet maga 
az újság főszerkesztője 
foglalt a következő sza-
vakba: 

„Kedves Szerkesztő-
társak! 
Elérkezett az idő, hogy a 
Gráci Magyar Újság szer-
kesztőségében végzett te-
vékenységemet befejez-
zem. Köszönöm, hogy ez-
alatt a 8 év alatt bizalom-
mal voltatok hozzám, ez 
nagyon sokat jelent szá-

momra. [...] Kérem szíves 
megértéseteket.  

Petritz Judit” 

A lapkiadó MEÖK, amely 
a kiadási és terjesztési 
költségekről gondoskodik, 
kezedbe adta a szerkesz-
tési feladatokat. Te majd-
nem egy évtizeden ke-
resztül lelkiismeretesen 

végezted a magadra vál-lalt 
munkát. Precíz és ön-
feláldozó következetessé-
gednek volt köszönhető az 
újság rendszeres, pontos 
megjelenése. Tudjuk, nem 
volt könnyű dolgod. Sok 
utánjárásba került a cikkek, 
beszámolók, fotók begyűjté-
se, és az itt-ott felmerülő – 
elkerülhetetlen – nézetelté-
rések tisztázása a bekül-
dőkkel. 

Élethelyzeted ismeretében, 
megértjük, és ha nehezen 
is, főszerkesztői tevékeny-
ségedről való lemondáso-
dat 2012.12.31-i dátummal 
elfogadjuk. Egyben június 
21-től kezdve ez év végéig 
felelősségteljes munkád to-
vábbi gyakorlásától mente-
sítünk, amit a szerkesztő-
ség ettől a naptól kezdve 
egységesen fog ellátni.  

Abban a tudatban, hogy a 
nyolc éven keresztül kifej-
tett áldozatos munkádat 
sem Neked, sem családod-
nak nem tudjuk méltókép-
pen meghálálni, kérjük, mé-
gis fogadd el szívből jövő 
hálás köszönetünket mind-
azért, amit az évek folya-
mán közösségünk fennállá-
sáért és gyarapodásáért 
tettél. 

A MEÖK, a szerkesztők és 
az újság olvasóközönsége 
nevében:  Ugri Mihály 
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BESZÉLGETÉS MAG. MOLNÁR ANDRÁSSAL 

ten maradni?  

De. Jól éreztem magamat 
Magyarországon, és sze-
rettem volna tovább is ott 
maradni tanulmányaim be-
fejezte után, de sajnos 
nem találtam megfelelő 
munkahelyet, és ezért 
visszajöttem Grácba, ahol 
jogászként dolgoztam 
különbözö biztosítási cé-
geknél. 

Mellette városi képvisel ő 
is vagy. Mi késztetett ar-
ra, hogy munkád mellett 
ezen a téren is munkál-
kodj?  

Talán családi hátterem 
adott indítékot arra, hogy 
éljek a lehetőséggel, és 
megpróbáljam demokrati-
kus rendszerünkben aktí-
van szolgálni az itteni tár-
sadalmat, részvételemmel 
pozitívan alakítva a közös-
séget. (Nagyapám Ma-
gyarországon a kommu-
nizmus ideje alatt demok-
ratikus elvei miatt börtönbe 
került. Édesapám aktívan 
részt vett az 1956-os forra-
dalomban, és ezért el kel-
lett hagynia szülőföldjét.) 

Képvisel őként a gráci 
magyarok javára is sike-
rült tevékenykedned?  

Igen, sikerült a gráci ma-
gyar egyesületek és ren-
dezvények számára a vá-
ros részéről jelentős támo-
gatásokat kieszközölni, 
Páll Sanyi bácsival létre-
hoznunk a Schmiedgasse-
ban, az Amtshaus udvarán 
az 1956-os emléktáblát. 

Továbbá a magyar kultúr-
napok szervezésén ke-
resztül sikerült elmélyíte-
nünk a Grác és Pécs kö-
zötti testvérvárosi kapcso-
latot is. Számomra azon-
ban az a legfontosabb, 
hogy helyzetemből adódó-
an aktívan támogathatom 
az újonnan idetelepülő ma-
gyar honfitársainkat, prob-
blémaik megoldásában. 

Úgy tudom, hogy több 
magyar rendezvényen is 
aktívan részt veszel. A 
gráci magyar napot te 
kezdeményezted, a Fo-
rum Hungaricum bizott-
ságának tagja vagy és —
ha jól hallottam — az 
évente megrendezésre 
kerül ő farsangi Magyar 
Bál szervezéséb ől is ki-
veszed részedet. Mindez 
sok id őt, energiát és 
odaadást igényel. Miért 
vállalod mindezt?  

Szeretném a Grácban élő 
magyarokat összehozni, a 
magyar kultúrát ápolni, és 
nem utolsó sorban szeret-
ném, hogy fiam, Felix, aki 
immár 7 éves, az itteni ma-
gyar közösségben otthon 
érezze magát, a magyar 
nyelvhez és kultúrához kö-
tődjön. Ezért tartom fon-
tosnak, hogy minél több 
magyar rendezvény legyen 
Grácban. 

Ezért vállaltad el a Gráci 
Magyar Egyesület elnök-
ségét is?  

Igen. A régi vezetőség már 
hosszabb idő óta szeretett 

volna visszavonulni. Így 
felmerült a kérdés, hogy 
érdemes-e továbbvinni az 
egyesületet vagy oszlas-
suk fel azt. Én fontosnak 
tartottam, hogy ne adjuk 
fel, mert talán kevesen 
tudják, hogy a Gráci Ma-
gyar Egyesület Európa 
egyik legrégibb egyesüle-
te, 1848 óta létezik. Ezért 
vállaltam el az elnökséget. 
Így tradícionális rendezvé-
nyeink továbbra is tarkít-
hatják hétköznapjainkat. 
Tehát januárban lesz a 
Magyar Bál, a nyár folya-
mán a Magyar nap, és ta-
lán sikerül majd egy-két ér-
dekes újítással is meglepni 
közönségünket.  

Végezetül hadd kérdez-
zem még meg: novem-
berben városi szint ű vá-
lasztások lesznek Grác-
ban. Szándékodban van 
magadat újra jelöltetni 
városi képvisel őnek?  

Igen. Vannak még terveim, 
és már elindított ötletem, 
amit szeretnék továbbvin-
ni, megvalósítani. De tu-
dom, hogy nem lesz köny-
nyű, mivel a megszorítá-
sok következtében csök-
kentették a képviselők szá-
mát, és az új választási 
rendszer szerint legalább 
300 szavazatot kell elér-
nem, hogy biztosítva le-
gyen a mandátumom. Én 
reménykedem. 

Kedves András! Terveid-
hez sok sikert kívánok, és 
köszönöm a beszélgetést. 

Kovács Dénes 

Kedves András, talán kezd-
jük azzal beszélgetésünket, 
hogy mesélsz egy kicsit  
gyökereidr ől. 

Édesapámnak 1956-ban me-
nekülnie kellett Magyaror-
szágról, és a sors úgy hozta, 
hogy Grácban telepedett le. 
Itt ismerte meg édesanyámat 
is. Én már Grácban szület-
tem, de gyerekként sok időt 
töltöttem Magyarországon. 
Édesapám számára fontos 
volt, hogy az ő magyarországi 
családjával is tartsuk a kap-
csolatot. A nyári szünidő leg-
nagyobb részét így Szentend-
rén, a rokonoknál töltöttem. 
Ezek a gyerekkori élmények 
egy életre meghatározták 
Magyarországgal, a magya-
rokkal való kapcsolatomat. A 
legszebb emlékeim gyerekko-
romból ide kötődnek. Később, 
egyetemi tanulmányaim vége 
felé szintén Magyarországra 
irányult érdeklődésem. Az 
utolsó egyetemi éveimet Bu-
dapesten töltöttem, itt írtam 
meg diplomamunkámat is. 
Tanulmányaim mellett pedig 
a budapesti osztrák nagy-
követség kereskedelmi osz-
tályán dolgoztam. 

És nem akartál Budapes-

Évekkel ezel őtt az újság egyik számában megismerkedhettünk a tav aly 
szeptemberben elhunyt Dr. Molnár Jen ővel. Most fiát, Mag. Molnár Andrást 
szeretnénk az olvasóknak bemutatni, akit a Gráci Ma gyar Egyesület 2012 
februárjában új elnökének választott. Sokan bizonyá ra már találkoztak vele, 
hiszen sok magyar rendezvénynek aktiv szervez ője vagy résztvev ője. 

www.gracimagyarujsag.at 
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FŐHAJTÁS A JUBILÁLÓ MEÖK ELŐTT  

Amikor az 1957-ben meg-
alakult Diákszövetség —
végzett diákjaink nagy ré-
szének távozásával — új 
név alatt folytatta „ahogy 
lehet“ működését, őszintén 
szólva, senki sem gondolta 
(remélte), hogy a VII. 
Öregdiák Találkozón ünne-
pelheti fennállásának 55. 
évfordulóját. Ezen idő alatt 
az `56-os sorsközösség 
megőrizte hűségét az el-
hagyott hazához, ápolva, 
és — ereje szerint — to-
vábbadva a magával ho-
zott nemzeti örökséget, 
magyarságtudatot, nyelvet 
és kultúrát. Nem vállalt kö-
zösséget az országot 
gúzsbakötő Kádár rend-

szerrel, ellenállt csábítása-
inak. A mintegy félezer 
rendezvény, előadás té-
mája és neves előadói 
méltó helyet biztosítanak 
neki nemcsak a gráci, ha-
nem az ausztriai magyar 
egyesületek sorai között is. 
A MEÖK információs lapja 
a Gráci Magyar Újság  
megjelenésének 13 évfo-
lyama alatt felbecsülhetet-
len szolgálatot tett és tesz 
ma is a gráci magyarok-
nak. Mindezek ellenére 
sokszor küzdenie kellett a 
közömbösség, a felmerülő 
ellentétek, a „magyar átok” 
ellen. A fiatal 56-os diákok-
ból öregdiákok lettek, so-
raikat ritkítja a halál. 

Ennek ellenére a MEÖK 
vezetői nem adják fel a re-
ményt, hogy a gráci ma-
gyarok körében lesznek, 
akik hamarosan átveszik a 
magyar közösségért vállalt 
áldozatos munka staféta-
botját. 

Köszönetet mondok mind-
azoknak, akik 1957 óta va-
lamilyen módon részt vet-
tek az egyesület életében, 
és szellemileg vagy anya-
gilag támogatták, biztosí-
tották működését. 

A vezetőség nevében:  
Ugri Mihály, elnök  

HÍRADÁS A VII. ÖREGDIÁK TALÁLKOZÓRÓL  

Az 1957-ben alapított Ma-
gyar Egyetemisták Szö-
vetsége, 1967 óta Magyar 
Egyetemisták és Öregdiá-
kok Klubja 1981-ben ren-
dezte meg első Öregdiák 
találkozóját. Az 55. évfor-
duló alkalmából június 3-
án megrendezett VII. talál-
kozóra Kanadából, Német-

országból, Svájcból, vala-
mint Ausztria városaiból 
érkeztek volt diáktársaink. 
Akik nem tudtak eljönni, 
levélben, telefonon üdvö-
zölték a résztvevőket, a 
családtagokkal együtt 
több, mint 50 személyt. 
Egyeseknek érkezéskor be 
kellett mutatkozni, mert az 

elmúlt évek annyira meg-
változtatták a rég nemlátott 
arcokat. Sokáig tartottak 
az örömteli ölelések, üd-
vözlések amíg végre min-
denki helyet foglalt a terí-
tett asztaloknál. A késő es-
tig tartó baráti beszélgeté-
seket csak a diákéletről 
szóló és a találkozókon ké-
szült felvételek bemutatá-
sa szakította meg. Egy-
hangúlag hangzott a kí-
vánság: Találkozzunk két 
év múlva! A vasárnapi ma-
gyar misén a találkozó 
résztvevőinek egy része 
megható formában emlé-
kezett meg elhunyt diáktár-
sainkról. A találkozó meg-
mutatta, hogy a tanulmányi 
idő alatt szövődött benső-
séges baráti kapcsolatokat 
sem az idő, sem a távol-
ság nem tudja szétszakíta-
ni.  

A Krónikás 

A VII. Öregdiák Találkozó résztvevői a magyar misén emlékeztek 
elhunyt diáktársaikra 

MIT ÜZEN 
NEKÜNK A 

FELSŐPULYAI 
XII. KUFSTEIN 
TALÁLKOZÓ? 

A „Magyar örökség 
Nyugaton” (az anyagi 
és szellemi javak felde-
rítése, számbavétele és 
megőrzése) témája fog-
lalkoztatta az idei Fel-
sőpulyai XII. „Kufstein” 
Tanácskozás előadóit 
és mintegy 270 résztve-
vőjét, amelyet az Auszt-
riai Magyar Egyesüle-
tek és Szervezetek 
Központi Szövetsége 
hívott össze. Az elmon-
dott és bemutatott pél-
dák az európai orszá-
gokból és Amerikából 
jelezték a témakör, va-
lamint az előttünk álló 
feladatok sokoldalúsá-
gát, az elvégzendő 
munka sürgősségét. 
Grácban és a stájer tar-
tományban, valamint 
sorainkban is rengeteg 
magyar és magyarvo-
natkozású érték vár 
feltárásra, megmentés-
re.  

Keressük azokat, be-
széljünk és írjunk róluk, 
tegyük őket közkinccsé, 
hogy a helyi és az 
egyetemes magyarság 
javára váljanak.  

Kérjük az érdeklődőket, 
hogy jelentkezésüket 
„Kufstein” jeligével az 
office@meoek.net e-
mail címre juttassák el. 

(iMi) 
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TÁNCHÁZ 
Ősszel újra lesz 

táncház!  
2012. november 9-én , 
pénteken, 18 órakor  
a Kálvária plébánia 

közösségi termében  , 
(Kalvarienbergstr. 155.)  

Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk! 

Inf.: Kovács Dénes, 
0650/831-2624 

GRÁCI MAGYAR ÚJSÁG 
2012. október — november 

A részben forró, részben 
esős nyár véget ért. Az idő
-járás és a rendszeres 
résztvevők egyéb elfoglalt-
ságai miatt nem sikerült 
minden tervezett túrát 
megvalósítani, de ennek 
ellenére is volt pár érdekes 
kerékpár- és gyalogtúránk. 

Egy kerékpártúránk a sem-
riachi Kesselfallhoz veze-
tett. Előtte megtekintettük 
egy világjáró gyűjteményé-
nek remek kiállítását. (Tro-
penausstellung). A hegyek 
között eldugott kiállítóte-
remben nagy meglepeté-
sünkre gyönyörű és érté-
kes tárgyakat láthattunk. A 
kesselfalli vízesésben saj-
nos csak kevés víz volt, 
így ezért nem mentünk a 
végéig. A „Fuss der Leber” 
és Stattegg felé jöttünk 
haza. 

Következő túránkkal a Ba-
delwand barlangjait szeret-
tük volna meglátogatni, de 
az eső megeredt, ezért in-
kább a Lurgrotte cseppkő-
barlang stalagtit- és sta-
lagmitjaiban gyönyörköd-
tünk, és élveztük a humo-
ros vezetést.  

Csicsely Tamás vezetett 

egy túrát az ismerten szép 
Bärenschützklammon ke-
resztül a Hochlantschra. 

Megmásztuk a Schiffall és 
Kreuzkogel romantikus 
szikláit. Útunkon lefelé be-
tértünk egy vendégszerető 
parasztházhoz, ahol üdítő-
vel, kupica pálinkával, és 
sütivel is megkínáltak. An-
nak ellenére, hogy nyolcan 
élveztük a vendéglátást, 
semmi pénzt nem fogadtak 
el érte.  

Részt vettünk kétszer a 
havonta egyszer megszer-
vezett, vezetett gráci ke-
rékpárkör túrán (C i ty 
Radln). Az utakat lezárták, 
így a többszáz kerékpáros 

veszély nélkül tehette meg 
a 20-22 km-es szakaszt. 
Jó hecc volt, és kaptunk 
még kis erősítő harapni- 
és innivalót is egy kis pihe-
nés közben.  

A napok sajnos rohamo-
san rövidülnek, de az ősz 
ennek ellenére is nagyon 
alkalmas különböző aktivi-
tásokra. Alig lehet szebb 
egy túra, mint mikor nap 
süti az aranyosan sárguló 
leveleket.  

Kérem, a túrákon mindenki 
megfelelő túrafelszerelés-
ben jelenjen meg. A túrá-
kon mindenki saját felelős-
ségére vesz részt. 

Az aktuális túrákról szokás 
szerint e-mailben értesí-
tem az érdeklődőket. Szí-
vesen látjuk az új túrázni 
vágyókat is, és a tízéven 
felüli ifjúságot is.  

Kérem az érdeklődőket, je-
lezzék részvételi szándé-
kukat az alábbi telefonszá-
mokon Horváth Csabánál 
(0316/ 693-064) vagy 
T r i c s k ó  T í m e á n á l 
(0650/555-7869). 

Szép idő reményében: 
Horváth Csaba 

KIRÁNDULÁSOK 

FILMKLUB 
Minden hónap harma-
dik péntekén este 
19.30-tól, az ECML 
előadótermében (Ni-
kolaiplatz 4.) váloga-
tunk a mai magyar film-
ipar remekeiből német 
vagy angol felirattal. 

Inf.: filmklub@meoek.net 
ill. Komon, 0699/1901-
6763 

Mindenkit szeretettel 
várunk!  

Komon Erika 

PÁLL SÁNDOR 
KEREKASZTAL-

TÁRSALGÁS 
Minden hónap els ő 
hétfőjén  19 órakor a  
Gösser étteremben  
(Neutorgasse 48.) ta-
lálkozunk .  

Inf.:  
kerekasztal@meoek.net 

Minden érdeklődőt sze-
retettel várunk!  

Koós János 
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MEGHÍVÓ 
`56 igazi szellemiségének – szabadság és függetlenség, semlegesség, 

nemzeti összefogás és nemzeti út gondolatának – vállalása  
minden magyar ügye még ma is. 

 
2012. október 21-én, vasárnap, 17 órakor 

ÜNNEPI SZENTMISE HAZÁNKÉRT  
a Kálvária-templomban (Kalvarienbergstr. 155.). 

 
Azt követ ően 18 órai kezdettel 

EMLÉKMŰSOR 
a plébánia nagytermében. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az 55 éves MEÖK méltatása után emlékeztető beszédet tart 
Dr. Varga Sándor (Pozsony)  

`56 EMLÉKEZETE ÉS ÜZENETE A MÁNAK címmel. 
 
 
 

Október 22-én, hétf őn, 18.30-kor  
KOSZORÚZÁS A DÓMNÁL 

Gyülekező a főkapunál 18.15 kor. 
 

56. koszorúnk  hűségünk, mécseseink kegyeletünk jelei azok iránt, akik  
1956-ban életüket adták szabadságunkért. 

Minden itt él ő magyart szeretettel hívunk és várunk! 
a Magyar Katolikus Közösség Pasztorális Tanácsa 
és a Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja 

 
Támogatónk: 

az Osztrák Kancellári Hivatal (aus Mitteln der Volksgruppenförderung)  
és a Bethlen Gábor Alapkezel ő Zrt. 

 
A képen Kecskési Tollas Tibor (*1920 +1997) költő, a Nemzetőr főszerkesztője,  

aki hozzánk is elhozta 1958-ban Amerikából a „TÓTH ILONA emlékzászlót”.  

 



Rövidítések : MEÖK-Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja, MKK -Magyar Katolikus Közösség, GME-Gráci Magyar Egyesület, 
AMEGY-Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet 

www.gracimagyarujsag.at 

2012. OKTÓBER  

DÁTUM IDŐ HELY RENDEZVÉNY RENDEZŐ 

01. hétfő   19.00 Gösser 
Neutorgasse 48. 

PÁLL SÁNDOR KEREKASZTAL-TÁRSALGÁS   
inf.: kerekasztal@meoek.net 

MEÖK 

04. csütörtök 16.00 Salvator plébánia 
Robert Stolz Gasse 3. 

A MAGYAR GYERMEKKLUB ÉVNYITÓ FOGLALKOZÁSA 
inf.: Cresnar-Maurer, 0650/884-9966 •••• 
Bővebben a 8. oldalon. 

MKK/MEÖK 

07. vasárnap  10.30 Kálvária-templom 
Kalvarienbergstraße 155. 

SZENTMISE, utána agapé  
inf.: Prel. Molnár, 0316/682-124-21, 0676/8742-6728 

MKK 

16.00 Heiland-templom 
Kaiser-Josef-Platz 9. 

PROTESTÁNS ISTENTISZTELET - a teremtés ünnepe 
inf.: +43/650/587-7712 

AMEGY 

11. csütörtök 16.00 Salvator plébánia 
Robert Stolz Gasse 3. 

MAGYAR GYERMEKKLUB 
inf.: Cresnar-Maurer, 0650/884-9966 •••• 

MKK/MEÖK 

13. szombat  16.00 Kálvária plébánia 
Kalvarienbergstraße 155. 

„A telhetetlen méhecske”  
a soproni Habakuk Bábszínház el őadásában  
inf.: Cresnar-Maurer, 0650/884-9966 
Bővebben a 8. oldalon. 

MKK/MEÖK 

19.00 Kálvária-templom 
Kalvarienbergstraße 155. 

KÉTNYELVŰ SZENTMISE 
inf.: Prel. Molnár, 0316/682-124-21, 0676/8742-6728 

MKK 

18. csütörtök 16.00 Salvator plébánia 
Robert Stolz Gasse 3. 

MAGYAR GYERMEKKLUB 
inf.: Cresnar-Maurer, 0650/884-9966 •••• 

MKK/MEÖK 

19. péntek 19.30 Nikolaiplatz 4. FILMKLUB inf.: filmklub@meoek.net •••••••• MEÖK 

17.00 Kálvária-templom 
Kalvarienbergstraße 155. 

ÜNNEPI SZENTMISE  
inf.: Prel. Molnár, 0316/682-124-21, 0676/8742-6728 

MKK 

18.00 Kálvária plébánia 
Kalvarienbergstraße 155. 

EMLÉKMŰSOR „`56 EMLÉKEZETE ÉS ÜZENETE A MÁNAK” 
címmel. Inf.: Ugri, 0316/683-508 
Bővebben az 5. oldalon. 

MKK/MEÖK 

22. hétfő   18.30 Gráci Dóm KOSZORÚZÁS A DÓMNÁL 
inf.: Ugri, 0316/683-508 
Bővebben az 5. oldalon. 

MEÖK 

25. csütörtök 16.00 Salvator plébánia 
Robert Stolz Gasse 3. 

MAGYAR GYERMEKKLUB 
inf.: Cresnar-Maurer, 0650/884-9966 •••• 

MKK/MEÖK 

28. vasárnap 17.00 Kálvária-templom 
Kalvarienbergstraße 155. 

SZENTMISE, utána agapé  
inf.: Prel. Molnár, 0316/682-124-21, 0676/8742-6728 

MKK 

21. vasárnap   

GRÁCI MAGYAR ÚJSÁG 
2012. október — november 
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•••• Gefördert aus Mitteln der Volksgruppenförderung  (Bundeskanzleramt) 

•• •• •• •• A Gráci Magyar Filmklubot a bécsi Collegium Hungaricum támogatja . 

www.gracimagyarujsag.at 

2012. NOVEMBER 

DÁTUM IDŐ HELY RENDEZVÉNY RENDEZŐ 

04. vasárnap  10.30 Kálvária-templom 
Kalvarienbergstraße 155. 

SZENTMISE, utána agapé 
inf.: Prel. Molnár, 0316/682-124-21, 0676/8742-6728 

MKK 

16.00 Heiland-templom 
Kaiser-Josef-Platz 9. 

PROTESTÁNS ISTENTISZTELET úrvacsoraosztással 
inf.: +43/650/587-7712 

AMEGY 

05. hétfő 19.00 Gösser 
Neutorgasse 48. 

PÁLL SÁNDOR KEREKASZTAL-TÁRSALGÁS   
inf.: kerekasztal@meoek.net 

MEÖK 

08. csütörtök 16.00 Salvator plébánia 
Robert Stolz Gasse 3. 

MAGYAR GYERMEKKLUB  
inf.: Cresnar-Maurer, 0650/884-9966 •••• 

MKK/MEÖK 

09. péntek 18.00 Kálvária plébánia 
Kalvarienbergstraße 155. 

TÁNCHÁZ 
inf.: Kovács, 0650/831-2624 •••• 

MEÖK 

10. szombat 18.00 Kálvária-templom 
Kalvarienbergstraße 155. 

KÉTNYELVŰ SZENTMISE 
inf.: Prel. Molnár, 0316/682-124-21, 0676/8742-6728 

MKK 

13. kedd 15.00 Sprache & Kultur 
Brockmanngasse 81. 

JOGI TANÁCSADÁS  
inf.: Dr. Domján, 0316/689-420  

 

15. csütörtök 16.00 Salvator plébánia 
Robert Stolz Gasse 3. 

MAGYAR GYERMEKKLUB  
inf.: Cresnar-Maurer, 0650/884-9966 •••• 

MKK/MEÖK 

16. péntek  19.00 Minoritensaal 
Mariahilferplatz 3. 

A FORUM HUNGARICUM JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENYE 
inf.: 0316/47-22-12-613 

Forum 
Hungaricum 

19.30 Nikolaiplatz 4. FILMKLUB inf.: filmklub@meoek.net •••••••• MEÖK 

17.00 Kálvária-templom 
Kalvarienbergstraße 155. 

JUBILÁLÓ HÁZASPÁROK ÜNNEPI SZENTMISÉJE, utána agapé 
inf.: Prel. Molnár, 0316/682-124-21, 0676/8742-6728 

MKK 

18.00 Kálvária plébánia 
Kalvarienbergstraße 155. 

FODOR JÁNOS ATYA TART EL ŐADÁST  
disszertációja témájából  
„Az egyház eredményes diakoniai tevékenységének a m odern 
menedzsment az alapja (Katasztrófát átéltek lelkigo ndozása 
Magyarországon, Ausztriában és Németországban)” címmel. 

MKK 

22. csütörtök 16.00 Salvator plébánia 
Robert Stolz Gasse 3. 

MAGYAR GYERMEKKLUB  
inf.: Cresnar-Maurer, 0650/884-9966 •••• 

MKK/MEÖK 

25. vasárnap 17.00 Kálvária-templom 
Kalvarienbergstraße 155. 

SZENTMISE, utána agapé  
inf.: Prel. Molnár, 0316/682-124-21, 0676/8742-6728 

MKK 

29. csütörtök 16.00 Salvator plébánia 
Robert Stolz Gasse 3. 

MAGYAR GYERMEKKLUB  
inf.: Cresnar-Maurer, 0650/884-9966 •••• 

MKK/MEÖK 

18. vasárnap   

GRÁCI MAGYAR ÚJSÁG 
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2012. DECEMBER (ELŐZETES) 

DÁTUM IDŐ HELY RENDEZVÉNY RENDEZŐ 

02. Advent első 
vasárnapja 

10.30 Kálvária-templom 
Kalvarienbergstraße 155. 

SZENTMISE adventi koszorúáldással , utána agapé 
inf.: Prel. Molnár, 0316/682-124-21, 0676/8742-6728 

MKK 

03. hétfő 19.00 Gösser 
Neutorgasse 48. 

PÁLL SÁNDOR KEREKASZTAL-TÁRSALGÁS   
inf.: kerekasztal@meoek.net 

MEÖK 
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(nem) csak gyermekeknek GRÁCI MAGYAR ÚJSÁG 
2012. október — november 

A MAGYAR GYERMEKKLUB HÍREI 

Kérem, hogy váltócipőt 
hozzatok magatokkal. 

Új helyszín :  
Salvator plébánia,  
Cím:  
Robert Stolz Gasse 3. 

Megközelíhet ő a 4-es és 
5-ös villamossal.  
Parkoló lehet őség van. 

A foglalkozások csütör-
tökönként 16-17.30-ig 
tartanak. 

Érdeklődni és jelentkezni 
Mag.a  Cresnar-Maurer 
Kata l inná l  te le fonon
(0650/884-9966) vagy  
e - m a i l b e n  l e h e t 
(katalin.maurer@gmx.at). 

Szeretettel várunk minden-
kit, hogy együtt tölthes-
sünk el egy kellemes dél-
utánt! 

Cresnar-Maurer Katalin 

Megy a gőzös kereke, 
felfele és lefele. 
Vizet iszik, meg is áll, 
míg......be nem száll! 

Nagyon örülök, hogy ismét 
indulnak a Magyar Kato-
likus Közösség, valamint a 
Magyar Egyetemisták és 
Öregdiákok Klubja közös 
gyermekprogramjai. Mivel 
az első babaklubos gene-
ráció most már a magyar 
oviból is „kiöregedett”, 
szükségét éreztük, hogy 
az új tanévtől foglalkozá-
sainkat új név alatt hirdes-
sük. Így kínál a gráci 
Magyar Gyermekklub  a 
2012/13-as tanévben a 
már három különböző ál-
landó programot, melyek-
ről az alábbiakban olvas-
hatnak részletes tájékozta-
tást. Remélem, hogy idén 
is sokan ellátogatnak hoz-
zánk, hogy együtt tölthes-
sünk el egy-egy kellemes 
délutánt.  

Ezúton szeretném szívből 
megköszöni az örömteli 
e g y ü t t m ű k ö d é s t  a 
TALENTUM zeneiskolával! 
Remélem, hogy ez a kap-
csolat az idei tanévben is 
legalább olyan sikeres 
lesz, mint tavaly. 

Újdonság a zeneszeret ő 
gyerekeknek és szüleik-
nek:  Mostantól az 1. és 2. 
osztályos kisiskolások-
nak szolfézs óra is van 
(45 perc), Bicsérdi Kinga 
szolfézstanárnő vezetésé-
vel, Kodály-módszer sze-
rint. Egy félév 15 foglalko-
zást tartalmaz. 

Érdeklődni és jelentkezni 
Mag.a Nagy Rékánál lehet 
( i n f o @ t a l e n t u m . a t ; 
0650/679-8100). 

Természetesen a zenés 
foglalkozás is folytadódik, 
Kodály-módszer szerint, 
(30 perc) a középs ő- és 
nagycsoportos óvodá-
soknak . Bicsérdi Kinga 
szolfézstanárnő egy félév-
ben 15 alkalommal sze-
retettel várja a gyerekeket.  

Érdeklődni és jelentkezni 
Mag.a Nagy Rékánál lehet 
( i n f o @ t a l e n t u m . a t ; 
0650/679-8100). 

Babacsoportunkban  (kb 
0-3 éves gyermekek) ezidő 
alatt a kísérők a legkiseb-
bekkel mondókáznak és 
énekelnek, majd kicsik és 
nagyok közösen, kötetlen 
játékkal együtt fejezik be a 
délutánt. 

Szeretettel várjuk a gye-
rekeket és szülőket/ nagy-
szülőket a heti rendsze-
rességgel megrendezen-
dő (mostantól mindig csü-
törtökön!) másfél órás fog-
lalkozásainkra. 

A Magyar Gyermekklub 
babacsoportja, a zenés 
foglalkozás és a szolfézs 
2012. október 4-én, csü-
törtökön(!), 16 órakor 
tartja els ő találkozóját.  

A zeneóvodások zárókoncertje a Magyar Oviban 

MEGHÍVÓ  
 

A Magyar Katolikus 
Közösség Pasztorális 

Tanácsa, 
a Magyar Egyetemisták 
és Öregdiákok Klubja, 

a Magyar Gyermekklub 
szervezői és a 

soproni  

2012. október 13-án, 
szombaton, 16 órakor 

a Kálvária plébánia 
közösségi termében 

(Kalvarienbergstr. 155.) 

„A TELHETETLEN 
MÉHECSKE” 

című  
évadnyitó darabbal 

várja az óvodásokat és 
kisiskolásokat. 

Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk! 

 

Az előadás díjtalan.  
Kiadásaink fedezésére 
önkéntes hozzájárulást 

szívesen fogadunk. 

 

Az előadás támogatói: 
az Osztrák Kancellári 

Hivatal   
(aus Mitteln der 

Volksgruppenförderung)  
és a  

Bethlen Gábor Alapkezel ő 
Zrt.  

www.talentum.at 
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A MAGYAR KATOLIKUS KÖZÖSSÉG ÉLETÉBŐL 

A nyár folyamán is érvény-
ben volt miserendünk. Mint 
utólag bebizonyosodott, 
érdemes volt megtartani a 
szentmiséket, mert a nyári 
körülmények ellenére so-
hasem voltunk húsznál ke-
vesebben. Orgonistánk jú-
liusban hazautazott Er-
délybe. Nem volt mindig 
helyettese. Így orgonakísé-
ret nélkül is énekeltünk. 
Egyszer Csonka Vince ját-
szott csellón. A Szent Ist-
ván napi misét István atya 
celebrálta. Ekkor sem volt 
orgonista. A Himnuszt ő kí-
sérte orgonán. A hívek 
hangos tapssal gratuláltak 
neki. Az augusztus 26-i 
szentmisén meglepetés-
ben volt részünk. István 
atya meghívta barátját, az 
újmisés, Mag. Mario Offen-
bachert. A mise végén 
minden résztvevő örömmel 
fogadta kezéből az újmi-
sés áldását.  

Augusztus végén 22-en 
indultak gyalog a 29. négy-
napos zarándoklatra. Köz-
tük régismert és új arcok. 
Ők idén erősítést kaptak. 
„Winkler Eszter ötlete és 
szervezése folytán sikerült 
autóbusszal Máriacellbe a 
zarándokok miséjére eljut-
nunk.” Néhányan csatla-
koztak a gyalogosokhoz, 
hogy velük együtt tegyék 
meg a zarándok út utolsó 
szakaszát a kegytemplom-
ba. „A remek időben a 
gyönyörű tájak és az inten-
zív mozgás is nagy élmény 
volt” - írta Gjecajné Soly-
mos Erzsébet, akinek a le-
veléből vettük az idézete-
ket, és örült, hogy barátsá-
gos fogadtatásban része-
sültek. A gyalogosok is 
örültek a vasárnapi szép-
időnek, mert két napon ke-
resztül esőben-sárban rót-
ták az utat a kegyhely felé. 

A Szent Mihály kápol-
nában P. Pálmai Godofred 
OSB köszöntötte a több, 
mint hatvan főre nőtt cso-
portot. István atya misé-
zett, Ottó atya prédikált.  

Köszönet illeti a szervező-
ket, vezetőket és segítői-
ket. Évát, Tamást, Csabát, 
Tímeát és Zsoltot, valamint 
a lelki vezetőt, János atyát. 
Köszönjük a busszal érke-
zettek által rendezett aga-
pét is. A 11. oldalon talál-
ják egy újzarándok él-
ménybeszámolóját.  

A máriacelli zarándoklat ál-
dásaitól megerősödve 
kezdjük el őszi egyházi és 
kultúrális programjainkat, 
amelyekre szívélyesen hív 
mindenkit a Pasztorális 
Tanács.  

Ugri Mihály 

PROTESTÁNS ISTENTISZTELETEK GRÁCBAN 

Az Ausztriai Magyar Evan-
gélikus Gyülekezet magyar 
nyelvű protestáns isten-
tiszteleteit Grácban a Hei-
landskirche evangélikus 
templomban (8010 Graz, 
Kaiser-Josef Platz 9.) a kö-
vetkező időpontokban 
tartja: 

2012. október 7. , 
vasárnap, 16 óra , 
Istentisztelet –  
teremtés ünnepe  

2012. november 4. , 
vasárnap, 16 óra , 
Istentisztelet 
úrvacsoraosztással  

2012. december 16. , 
vasárnap, 16 óra ,  
Ádventi istentisztelet 
úrvacsoraosztással  

Szeretettel várunk minden-
kit istentiszteleteinkre, és 
az azt követő beszélgeté-
sekre, agapéra. 

Keresztelésre, felnőttek 
keresztelésére, házassá-
gok megáldására, teme-
tésre, betegek, idősek láto-
gatására is van lehetőség 
gyülekezetünk keretén be-
lül. Várjuk mindazok jelent-
kezését, akik magyarul 
vagy magyarul és németül 
szeretnének élni gyüleke-

zetünk kínálta alkalmakkal ill. 
szeretnének bekapcso-lódni 
gyülekezetünk életébe. 

Elérhet őségeink : 

A lelkészi hivatal telefon-
száma:  
+43/650/587-7712   

E-mail: evang-
ungarisch@aon.at 

Homepage:  
www.evang-ungarisch.at 
Blog:  
ausztriai-magyar-
evangelikusok.blogspot.com 

Dr. Solymár Mónika 
evangélikus lelkész 

GRATULÁLUNK 
Dr. Fodor János atya 
devecseri plébános, 

idén ünnepelte tízéves 
papi jubileumát. 

Egyetemi tanulmányai 
alatt a gráci magyar 
katolikusok lelkésze 
volt. Disszertációja 
sikeres megvédése 

után július 9-én avatták 
doktorrá a gráci 

egyetemen. Szívből 
gratulálunk. 

Programajánló 
2012. november 18-án ,  
vasárnap, 17 órakor  a 
Kálvária templomban  

(Kalvarienbergstr. 155.) 
a jubiláló házaspárok 

szentmiséjét   
Fodor János atya  

celebrálja.  

 
Utána a plébánia 

közösségi termében  
János atya el őadást  

tart disszertációja 
témájából  

„Az egyház 
eredményes diakoniai 

tevékenységének  
a modern 

menedzsment  
az alapja  

(Katasztrófát átéltek 
lelkigondozása 

Magyarországon, 
Ausztriában és 

Németországban)”  
címmel,  

melyre minden 
érdeklődőt szeretettel 

hív az előadó és a 
Pasztorális Tanács! 
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Június 23-án, szombaton 
került sor, immár 4. alka-
lommal a gráci magyarok 
nyári ünnepére a St.Andrä 
plébánián. 

Németh Eszter és Balogh 
Márta nagyszerű közremű-
ködésének köszönhettük a 
változatos gyerekműsort.  

Az ízletes bográcsgulyás-
ról és a lecsóról Wachtl 
Kati, Ferk Annamária és 

MAGYAR NAP 2012 

Maller Márta gondosko-
dott. A jófajta házibort Ko-
vács Tamás hozta Ma-
gyarországról. Természe-
tesen ismét volt táncház, 
melyhez egy magyarorszá-
gi együttes szolgáltatta a 
talpalávalót, Kovács Dé-
nes vezetése mellett. 

Ezúton is szeretnénk kö-
szönetet mondani támoga-
tóinknak, hiszen egy ilyen 
nyári ünnepet a segítségük 

nélkül nem tudtunk volna 
megrendezni a túl magas 
költségek miatt. 

Köszönetet mondunk Grác 
városának, Roth konzul úr-
nak, Sáli Gézának, Miklós 
Gyurinak, Wolfgang Ulm-
nak és Dudás Michinek az 
anyagi támogatásért. 

Örömmel várunk mindenkit  
2013-ban is a gráci Ma-
gyar Napra! 

Molnár András 

Az idén, most már a nyol-
cadik (!) alkalommal vittem 
a gráci URANIA magyarul 
tanuló felnőtt diákjait 
nyelvtáborba. 

Tavasszal nem kellett 
hosszan fontolgatnom, va-
jon melyik magyar városra 
essen a választásom; Sop-
ron mellett számtalan érv 
szólt. 

Augusztus 21-én 13-an út-
ra keltünk, s már a déli 
órákban kaptunk egy kis 
ízelítőt a legújabb nyelvi 
fejleményekről: A „szűz” 
sör mindig alkoholmentes 
sört jelent, oktatott ki a 
vendéglő pincére. Szállás-
helyünk, a Hotel SOP-
RON, fantasztikus volt. 
Medencéjében szinte min-
den délután kerestük a fel-
üdülést, mert a pannóniai 
hőségből kijutott bőven 
ezekben a napokban. 
Gazdag svéd asztalos reg-
geli kínálatával még a leg-
kritikusabb tanulóm tetszé-
sét is megnyerte. 

Délelőtt „gőzölögtek a fe-
jek” a borpincében (mert itt 
volt a tanterem): nyelvtani 

MIÉRT „KÉKFRANKOS“ A „SOPRONI KÉKFRANKOS“? AVAGY 
A GRÁCI MAGYAR DIÁKOK NYELVTÁBORÁRÓL  

fejtörők, képek szabad in-
terpretációja, érthető és 
hangsúlyos olvasás, (itt 
Móra Ferenc klasszikusát, 
„A csaló”-t ismerték meg a 
magyar irodalomból), ját-
szott jelenetek, rövid vita-
párbeszédek, de egy szép 
népdal sem hiányozhatott.  

A délutánok többnyire ki-
rándulásokkal teltek el: sé-
tahajózás a Fertő tavon, a 
barokk Eszterházy-kastély 
Fertődön, mely joggal vise-
li a „magyar Versailles” jel-
zőt. Külön kiemelném a 
Páneurópai Piknikparkot, 
mely egy nagyon szépen 
gondozott, Soprontól kb. 
12 km-re fekvő, „történel-
met lehelő” emlékhely. 
Nem lehetett érzelmi felin-
dultság nélkül elmenni a 
vitrinekben látható képek 
mellett, melyek az 1989-es 
határáttörést és a vele 
kapcsolatos eseményeket 
dokumentálják. Milyen 
megrázó volt felidézni, 
hogy a keletnémetek itt 
menekültek át tömegesen 
a kilátástalanságból a 
szabad világba. 

Az 1989-es esztendő mél-
tán ment be a „csodák 
éve” - annus mirabilis - 
néven a köztudatba. 

Sajnáltuk, hogy a Fertőrá-
kosi Barlangszínházba és 
a kőfejtőbe nem tudtunk 
bemenni. 

Esténként hangulatos kis 
kerti vendéglőkben szóra-
koztunk. Itt gazdagodtunk 
egy legendával, mely fel-
tárja a „kékfrankos” szó 
eredetét. A vidék legnép-
szerűbb vörösbora nevét a 
Napóleon hódító seregé-
ben szolgáló katonák pén-
zéről kapta. A jobb borokat 
a helyi gazdák ugyanis 
csak az értékesebb kék 
színű papírpénzért mérték 
a katonáknak, a fehér 
színű háborús papírpénz 
nem kellett nekik. 

A nyelvtábor most is kelle-
mes és vidám élményként 
marad meg bennünk. 
2013. tavaszán újra az 
lesz a kérdés: Melyik ma-
gyar városkába vigyem 
ezúttal a lelkes osztrák 
diákjaimat. 

MMag. Primus Tünde 
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INDULJ EL EGY ÚTON… 

Az ember hajlamos azt 
hinni, hogy ő maga tudja 
legjobban, hogy mi jó neki, 
mi teszi őt boldoggá. Ezzel 
én is gyakran így vagyok. 

Ugyanakkor a Jóistennek 
nagyon finom eszköztára 
van arra, hogy tanítson 
minket és arra az útra te-
reljen minket, ami a valódi 
boldogságunkat szolgálja. 
Viszont nem erőszakos 
módon műveli ezt, hanem 
szelíd, de kitartó módon. 
Érdemes odafigyelni Rá. 
Utólag mindig felismerem, 
hogy Neki volt igaza és ő 
tudja igazán, hogy mi kell 
nekem. Ilyenkor mosoly-
gok és hálát adok. Jóban 
vagyunk. 

A hétköznapokon azonban 
a rohanás és az ügyes-ba-
jos dolgaink újra és újra el-
terelik a figyelmünket. 
Ezért jó néha egy kicsit ki-
szakadni, visszavonulni a 
világtól. Mindig is úgy gon-
doltam, hogy egy zarán-
doklat vagy egy lelkigya-
korlat ezt a célt szolgálja. 
Most a Jóisten a máriacelli 
zarándoklatra hívott - bará-
tokon keresztül, rendkívül 
nagy kedvességgel -, hogy 
ne tudjak ellentmondani. 
Nem mondhatnám, hogy 
nagyon felkészültem volna 
az útra, inkább csak úgy 
belecsöppentem. Bele-
csöppentem egy társaság-
ba, ahol csak keveseket 
ismertem, de a hajnali ta-
lálkozónál egyből feltűnt, 
hogy a zarándoktársak 
mekkora örömmel köszön-
tik egymást. Egy pillanatig 
talán zavarba is ejtett. Arra 
gondoltam, ha ők egy 
ennyire összeszokott tár-

saság, hogy fogok én beil-
leszkedni. Nos, ez az ér-
zés, ahogy jött, úgy el is 
illant, hiszen mindenki hi-
hetetlen nagy nyitottsággal 
és figyelmességgel fordult 
felém, ami persze nagyon 
jól esett. A beszélgetések 
során megtudtam és átél-
tem, hogy mi hozza az em-
bereket ide minden évben 
akár a világ távoli pontjai-
ról. Meséltek az életükről, 
életük nehéz eseményei-
ről, az otthonmaradt csa-
ládtagjaikról. Volt, aki so-
kat beszélt, de így is jó volt 
hallgatni. Így mentünk he-
gyen-völgyön át újra és új-
ra rácsodálkozva arra, 
ahogy a természet a pusz-
ta létével dicséri a Terem-
tőt. 

Jól esett, hogy útitársaim 
figyelmesen kérdezgették, 
hogy minden rendben-e a 
lábammal. Egyik zarán-
doktársam rendszeresen 
ellenőrizte, hogy nincs-e 
újabb tapaszra szüksé-
gem, a másik, hogy nem 
viszek-e felesleges terhet, 
amit le kéne adni a kocsi-
nál. Később térdszorítót és 
túrabotot kaptam kölcsön, 
miután a térdeim elkezdték 
kifejezni nemtetszésüket a 
sok gyaloglással szemben.  
A közösség összetartó 
ereje az, ami miatt a ne-
hézségek — mint a máso-
dik, harmadik nap folyama-
tosan áztató eső — sem 
szegték kedvünket. Fontos 
volt számomra az is, hogy 
az út során meg volt az 
ideje az elcsendesedésnek 
is, a mindennapi szentmi-
sék, rózsafüzérek, elmél-
kedések és közös imák 
adtak erre lehetőséget. 

Külön öröm volt Tarcsay 
Csaba bácsi 70. születés-
nap jának  ünnep lése, 
amelyre a szervezők nagy 
szeretettel és titokban ké-
szültek. Terülj-terülj asztal-
kát varázsoltak, kedves 
ajándékkal készültek és kö-
zösen énekeltünk. Bár Csa-
ba bácsi szerénységénél 
fogva nem szereti, ha ün-
neplik, de úgy láttam azért 
sikerült örömet okozni. 

Számomra az egyik legna-
gyobb ajándék az volt, 
hogy sokat énekeltünk 
együtt slágereket és ma-
gyar népdalokat. Mostaná-
ban erre kevesebb lehető-
ségem van és így döbben-
tem rá mennyire hiányzik. 
Ezekben a dalokban azt ér-
zem, hogy otthon vagyok, 
hogy az ereimben folynak. 
Jó volt azt látni, hogy bár a 
világ különböző pontjain 
élünk és mindenki kicsit 
másképp éli meg a magyar-
ságát, valahol belül mégis 
mindenki ragaszkodik hoz-
zá. 

Azt már megfigyeltem, 
hogyha lelkigyakorlatra me-
gyek, akkor mindig kicsit 
mást kapok, mint amit vár-
tam. Ez most is így alakult. 
Nem kaptam arra feloldást, 
amire vártam, megajándé-
koztak viszont valami telje-
sen mással, amire nem is 
gondoltam. Még nem is 
tudnám pontosan megfo-
galmazni, hogy mire jó ez, 
de azt érzem, hogy a Jóis-
ten szeret, jót akar, sőt még 
egyfajta humorérzéke is 
van. Biztos vagyok benne, 
hogy jövőre is teljesen más 
lesz és pont emiatt érde-
mes évről évre eljönni. 

Lukács Réka 

Örömmel tudatjuk, 
hogy a Mindszenty-
Vadon emlékzarándok-
lat szervezői az alábbi 
két logoval akarják a 
jövőben közleményei-
ket és kiadványaikat 
díszíteni illetve felis-
merhetővé tenni. 

Itt szeretnénk felhívni a 
résztvevők és érdeklő-
dők figyelmét az idei 
zarándoklat hatalmas 
sajtóvisszhangjára is. 
Ezekből válogatást ta-
lálnak újságunk honlap-
ján: 

www.gracimagyarujsag.at. 
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Hiteles fordítások készí-
tése!  Ronacher-Nyitrai 
Gabi Tel.: 0316/913-084, 
0699/19-11-00-52, e-mail: 
gabi.ronacher@chello.at 
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GRATULÁLUNK 
Gratulálunk Mag. Holló Istvánnak  30. és Prof. Tarcsay Csabának  70. születésnapja 
alkalmából, akit ez alkalomból egy művészi faragású vándorbottal leptek meg a 29. 
Mindszenty-Vadon emlékzarándoklaton. Isten éltesse őket!  

INNEN-ONNAN 

Megbízható erdélyi  
nőrokonom munkát keres 
Grácban vagy környékén. 
Gyermek- vagy idősgondo-
zást, háztartási- és kerti 
munkát vagy bármilyen 
más fizikai munkát vállal. 
Érdeklődni nálam lehet: 
Seres Anita (e-mail: 
seres.anita@gmx.at vagy 
telefonon:  
0699/1112-1231) 

Mint a gráci HELSINKI 
Szabad Rádió  állandó 
munkatársa, szeretettel vá-
rom azon fiatal és fiatalnak 
megmaradt művészek (ze-
nészek, képzőművészek, 
stb.) jelentkezését, akik 
szeretnének egy szélesebb 
körű közönségnek bemu-
tatkozni. Heti műsorom 
minden hétfőn 13 órakor 
hallható a 92,6 MgH hullá-
mon. Kapcsolatfelvétel:  
Primus Tünde,  
tel.: 0664/974-9473 

Jogi tanácsadás. Dr. Domján Éva, ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást nyújt magyar 
honfitársainknak az alábbi időpontban: 2012. november 13-án, kedden, 15 és 16 óra 
között a Sprache & Kultur irodájában (Brockmanngasse 81.). Előzetesen bejelentkezni 
az eva.domjan@avocat.hu e-mail címen vagy a 0316/689-420-as telefonszámon lehet. 

 

Redaktion/Szerkeszt őségi cím:  8302 Nestelbach bei Graz, Nestel-
bachberg 11 E-mail :  of f ice@meoek.net  In ternet:  
www.gracimagyarujsag.at Redaktion/Szerkeszt őség:  Horváth 
Csaba, Koós János, Tarcsay Tünde, Ugri Mihály  
A Gráci Magyar Újságban  megjelent cikkek és írások a mindenkori 
szerzők magánvéleményét képviselik, és nem egyeznek 
szükségszerűen a szerkesztők véleményével, így azok tartalmáért 
sem a szerkesztőség, sem az újság kiadója felelősséget nem vállal. 
A lapban található összes írás és illusztráció szerzői jogvédelem 
alatt áll. Minden jog fenntartva.  

Gefördert  aus Mitteln der Volksgruppenförderung.  

Auf Ihre Spenden sind wir auch künftig angewiesen!/ 
Kérjük, hogy felajánlásukkal a jövőben is segítsék munkánkat! 
Die Steiermärkische BLZ 20815 számlaszám (Kto. Nr.) : 95 79 85 
BIC: STSPAT2G IBAN: AT232081500000957985  

A KUG magyar hallgatói közül a nyári szemeszterben záróvizsgát tettek : Gyenge 
Tibor (BA), Mihael Györek (BA MA BA), Hrtyan Zsuzsanna (BA), Peidl Katalin (BA), 
Reichsllner Zsuzsanna (BA BA), Szabó Levente (BA), Szeitl Zita (BA BA BA), Figula 
János (BA BA MA), Göndöcs Petra (MA), DI Palotási Ákos (MA), Szivkova Marianna 
(MA MA), Vass Zoltán (BA MA). (A Kleine Zeitung július 20-i és 21-i közlése alapján.) 
Mindegyiküknek szívből gratulálva sok sikert kívánunk. 

Kitüntetések. Dr. Vencser László  az ausztriai Katolikus Idegennyelvű Pasztoráció 
országos igazgatója, az Ausztriai Magyar Népcsoport Tanács tagja a Magyar 
Érdemrend Keresztje és Soós Mihály  az egykor Grácban is működött református 
lelkipásztor a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapta.  

KÖZLEMÉNY 
Az Osztrák Kancellári Hivatal  (Bundeskanzleramt) elfogadta a MEÖK és a MKK 
elszámolásait a 2011-ben juttatott támogatási összegekről, és azokat teljes egészében 
elismerte. Az idei támogatási kérvények is eredménnyel jártak úgy a Kancellári 
Hivatalnál, mint Magyarországon a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT.-nél.  


