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A TARTALOMBÓL

TARCSAY TÜNDE LETT A MEÖK ÚJ ELNÖKASSZONYA
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az Arcképcsarnokban Arch.
Dipl.-Ing. Sas Jánossal
beszélgetett Horváth Csaba.

Barátunk és klubelnökünk, Mag. Páll Sándor egészségi állapota szükségessé tette a
MEÖK vezetőségének gyors cselekvését. A legutolsó közgyűlésen (2009. december
14.) elhangzott egyik elnöki javaslat alapján, utódnak jelölt Mag. Fülep István Benedek
megválasztását az osztrák kisebbségi törvények nem teszik lehetővé, ezért a MEÖK
vezetősége élt az alapszabályban megfogalmazott lehetőségével, és 2010. január 14én — két tanú jelenlétében — a következő határozatokat hozta a jegyzőkönyv szerint.
1 Tarcsay Tündét a MEÖK vezetősége 2010. január 14-i hatállyal vezetőségébe felvette (kooptálta).

Bővebben a 2. oldalon.

2 Mag. Páll Sándor, a MEÖK elnöke azonnali hatállyal (2010. január 14.) lemondott
megnevezett tisztségéről, és mindennemű feladatát és kötelezettségét az 1-es
határozat szerint azonnali hatállyal (2010. január 14.) a kooptált Tarcsay Tündére
ruházta át.
3 Tarcsay Tünde az elnöki kinevezést azonnali hatállyal (2010. január 14.) az alapszabálynak megfelelően elfogadta.
Téli programokra hívjuk
kedves Olvasóinkat.
Bővebben a 6. oldalon.

4 A MEÖK új elnökasszonya Mag.a Petritz Juditot, a MEÖK információs lapjának, a
Gráci Magyar Újság főszerkesztőjét ebben a pozíciójában megerősítette, és Mag.
Fülep István Benedeket határozatlan időre helyettes főszerkesztőnek felkérte.
5 Az elnökasszony létrehozta az „öregek tanácsát“, s egyben felkérte Mag. Páll Sándort, hogy az elnöki feladatokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos tudását, tapasztalatát adja át ill. továbbra is szervezze a kerekasztal-társalgásokat, és megbízta DI
Koós Jánost a szervezeti felépítés kidolgozásával, a folyamatszervezéssel, beleértve a MEÖK független elektronikus információs rendszerének és azon keresztül a
szervezet újságja kiadásának logisztikai vezetésével, annak felelős szerkesztőjeként. (Média- és adatvédelmi törvény)

Az MKK híreiről Ugri Mihály
számol be.
Bővebben a 7. oldalon.

A vezetőség fent nevezett határozatai, 1-től 5-ig 2010. január 15-én 00:00 órától érvényesek.
Mindezen határozatok nyílvánossá tételével szeretném eloszlatni körünkben a lappangó bizalmatlanságot. Amikor áttekinthető és rendezett folyamatok megvalósítását tűzöm ki célul és azokért felelős személyeket kérek fel, egyrészt a felmerült jogos kritkákra akarok válaszolni. Ugyanakkor meggyőződésem, hogy közösségünkben csak így
tudjuk a már elkezdett utunkat továbbra is együtt folytatni.

Leköszönt Mag. Páll Sándor,
a MEÖK elnöke.

A további sikeres együttműködéshez szeretnék minden jót kívánni szívélyes
üdvözlettel:
Tarcsay Tünde, a MEÖK elnöke

Bővebben a 8. oldalon.

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK 2010. ÁPRILIS ELEJÉN JELENIK MEG!
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BESZÉLGETÉS ARCH. DIPL.-ING. SAS JÁNOSSAL
- Hogy élted meg 56-ot
és a határátlépést?

Sas János (a képen feleségével, Évával), akit ismerősei
és barátai inkább Papi néven ismernek.
- Hogyan kaptad a Papi
nevet?
- Még diákkoromban egy alkalommal meghívtam két barátomat moziba. A film után
vacsorázni akartam, és
barátaim elvárták, hogy őket
is meghívjam. A meghívás
azonban csak a kultúrára
szólt, nem a „kajára”. Megsértődtek, és egy magyar film, a
Dollárpapa mintájára — inkább csúfolásból — Papinak
neveztek el. Ez a név azóta is
ismertebb, mint az igazi nevem.
- Az 50-es években, a magyar sport fénykorában,
amikor mi, magyarok a helsinki olimpián harmadikok
lettünk, élsportoló voltál.
- Elsős gimnazista koromban
egy barátom elvitt egyszer
egy úszóedzésre. Az edző
azonban eltanácsolt az
úszástól, mert elég csúnya
stílusom volt. Akkor megpróbálkoztam a vízilabdával.
Csúnya stílusom ellenére
gyorsan úsztam, és nagyon
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erős dobásom volt. Az
úszóedzést a tanítás előtt
hajnali ötkor kezdtem.
5000 méter leúszása után
mentem az iskolába. A tanítás után következett a vízilabda edzés. A csapatommal megnyertük az ifjúsági bajnokságot. Élsportolói eredményeim után (a
400 m-es és az 1500 m-es
gyorsúszásban) több kedvezményt is élveztem. A
járulékokkal együtt több fizetést kaptam, mint vegyészmérnök édesapám.
1954-ben a sorozásnál
megállapították, hogy
100%-os színvak vagyok.
Ezért a tiszti iskolába, ahol
a sportkarriert folytathattam volna, nem vettek fel.
Ehelyett a határőrséghez
osztottak be, ahol nem volt
alkalmam az úszásra. Ennek ellenére a honvédség
dunai úszóversenyén, (13°
C-os volt a Duna) első lettem. A nyert serleget viszont még az átadás előtt
ellopták. Sportolói pályafutásom ezzel sajnos befejeződött.

A katonaságnál egy Sopron melletti határőrségbe
osztottak be mint őrmestert. Ott ért el az 56-os forradalom. Őrsöm tagjai
mind eltűntek, féltem, hogy
a várható megtorlásnál engem tesznek ezért felelőssé. Így november 4-én
még egyenruhában átléptem a határt. Állomásaim
Deutschkreuz, Oberwart,
majd a bécsújhelyi katonai
akadémia volt, ahol a magyar menekülteket gazdagon megvendégelték. Majd
a
Sa l zbur g
m elletti
Sietzenheim menekülttáborába kerültem. A táborból nem volt szabad kimenni, de karácsony előtt
egyszerűen elküldtek onnan. Nyelvtudás nélkül,
egyenruhában néztem
meg Salzburgot, de estére
kénytelen voltam megint
visszakéredzkedni.
Ott talált meg egy távoli rokonom, akit édesanyám
kért meg, hogy keressen
fel. Náluk laktam pár hónapig, közben a halleini sóbányában sót lapátoltam.
De mivel ez nem lehetett
végső megoldás, elkezdtem Grácban építészetet
tanulni.
- Milyen volt a gráci diákélet?
- Itt a carnerigassei diákotthonban laktam több magyar diáktársammal. Rövid
ideig kaptam ösztöndíjat.
Eleinte segédmunkával finanszíroztam a tanulmányaimat, később tervezőirodákban dolgoztam kise-

gítőként. Mikor a diplomámat megkaptam, az egyik
munkaadóm fel is vett. Később további vizsgákat tettem le, hogy önálló vállalkozó lehessek.
- Milyen érdekesebb projekteken dolgoztál?
- Fontosabb megbízatásokat a postától kaptam, például a Főpostán (Marburger Kai, kantin). Rendszeresen kaptam megbizatásokat a város trafóházainak átépítésésre. A gráci
Casino és a Stefaniensaal
tervezésében és az építkezés felügyeletében is részt
vettem, családi házakat
terveztem. Sok szakértői
megbízást is kaptam. Több
ausztriai projekt mellett
egy nagy argentínai megrendelésen is dolgoztam.
Az építkezés folyamán
szükség volt egy műszaki
vezetőre, így kerültem
majdnem egy évre Argentínába. Ott több száz munkás dolgozott a kezem
alatt. Kénytelen voltam
megtanulni spanyolul. Mikor a munkám befejeződött, eljött a feleségem is
Dél-Amerikába. Egy többhónapos körút során sok
országot beutaztunk, rengeteg látnivalót csodálhattunk meg.
- Végezetül szólnál néhány szót magánéletedről?
- Évával 1970-ben házasodtunk össze. Ő rendszerint részt vett a máriacelli
zarándoklaton. 1983-ban
Burgenlandban vettünk
egy házat, most ott élünk.
Horváth Csaba
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BESZÁMOLÓ A 2009-ES TEVÉKENYSÉGEKRŐL
Kedves Olvasónk!
Az új esztendő alkalmából
szeretnénk minden jót kívánni Önnek és családjának
a 2010-es esztendőre!
Egy új év kezdete alkamat
ad visszatekinteni az elmúlt
esztendőre. 2009-ben a Magyar Egyetemisták és
Öregdiákok Klubja (MEÖK)
és a Magyar Katolikus
Közösség (MKK) az alábbi
programokat szervezte: kerekasztal-társalgás (12),
táncház (5), kirándulások
(6), szentmise (51), előadások (7), babaklub (29), magyar ovi (39), családi délután (5), filmklub (11), ökumenikus istentisztelet, magyar nap, zarándoklat, Kolompos koncert, stb.
Rengeteg program volt, remélhetőleg mindenki talált
az érdeklődésének megfele-

lő rendezvényt. A programok látogatottságával a rendezők elégedettek. A fiatalok egyre inkább kezükbe
veszik a szervezést, erre jó
példa a rengeteg gyermekprogram (babaklub, magyar
ovi, családi délutánok). A
Mikulás idén 70 csomagot
osztott ki.

(BKA) és alapítványi pályázatokból (pl. Szülőföld Alap
Iroda) származik, és a szervezőknek is gyakran mélyen
a zsebükbe kell nyúlniuk.
Ezúton mondunk köszönetet az adományokért és a
rendezvényeken befolyó
önkéntes hozzájárulásokért.

A folyamatosságot jól jelzi a
A MEÖK vezetősége, az
Gráci Magyar Újság, amely
MKK Pasztorális Tanácsa,
idén a 10. évfolyamát 5 kivalamit programfelelőseink
adással élte meg.
ebben a szellemben szeretA rendezvények kiadásokkal nék munkájukat a 2010-es
járnak: a terembérletek, az eszendőben folytatni, hogy
előadók, táncoktatók tiszte- ismét hasonlóan sok és
letdíja, stb. összességében színvonalas rendezvényben
jelentős összeget tesz ki.
lehessen részünk. Ezért
kérjük, hogy felajánlásukkal
Terv, ötlet van még elég, de
2010-ben is segítsék muna szűkös anyagi források
kánkat.
erősen korlátozzák ezek
megvalósítását. Tagdíj A MEÖK vezetősége nevénincs, a bevétel nagyrésze ben:
állam i tám ogatás ok ból
Tarcsay Tünde, elnök

KÖSZÖNET AZ
ADOMÁNYOKÉRT
A 2009-es rendezvényeken résztvevők önkéntes hozzájárulásai
mellett a következő magánszemélyeknek mondunk köszönetet az
adományokért:
Csoknyai Vilma,
Gémes Károly,
Horváth Csaba,
Kanhäuser Aranka,
Kovásznay Julianna,
Laky Tibor, Marton
Rezső, Molnár András,
Sas János, Schager J.,
Schröker, Schwarz
Mária, Simonffy Erika,
Steeb Maria Magdolna,
Vanyoczky, Varga
Ilonka, WinkelbauerHedl és Zimics Júlia.
Ugri Mihály,
a MEÖK és az MKK
nevében

A GMÚ KÖZLEMÉNYE
Kedves Olvasóink!
Az új esztendő sok változást
hozott a MEÖK életében,
melyek szerkesztőségünket
is érintik.
Mag. Páll Sándor, volt elnök
a szerkesztőségünkben végzett munkájától is visszavonult. Kedves Sándor! A szerkesztőség nevében ezúton
szeretném megköszönni,
hogy nem csak írásaiddal,
meglátásaiddal és tapasztalatoddal segítetted a szerkesztőség munkáját, de több
éven keresztül saját házadban vendégül láttál minket
egy-egy ülés alkalmából.
Köszönöm Neked a bátorító

és elismerő szavakat, melylyel motiváltál minket. Kívánom, hogy minél jobb erőben és egészségben tölthess el még nagyon sok időt
szeretteid körében, egyben
remélem, hogy találkozhatunk Veled egyik-másik gráci
magyar programon is.

mondok köszönetet az újságírás, a lektorálás és a
webszerkesztés terén végzett fáradságos munkátokért, és további gráci életetekhez minden jót kívánok.
Egyben szeretettel köszöntöm DI Koós Jánost a szerkesztőségünkben, aki sokrétű műszaki ismeretekkel áll
rendelkezésünkre. Mivel a
Ferenczi David által működtetett weboldal nem érvényes, újságunk új webes
megjelenítésén dolgozunk.

2010. január 20-án Ferenczi
Dávid, Ferenczi Judit, Mag.
Fülep István Benedek és
Szabó Melinda is közölte, a
MEÖK új elnökasszonyával,
hogy kilépnek, és egyben
visszavonulnak a szerkeszSzerkesztőségünk új elekttőségben végzett munkájukronikus elérhetősége:
tól. Kedves Dávid, Judit, Beoffice@meoek.net .
nedek és Melinda! A szerkesztőség nevében ezúton

A Gráci Magyar Újság
szerkesztőinek, valamint
együttműködő
programfelelőseink és
külsős munkatársaink
nevében
köszönöm
megtisztelő figyelmüket.
Remélem, hogy a jövőben is számíthatunk önkéntesekre, akik tartalmas és színes Gráci
Magyar Újságot állítanak össze Önöknek.
Kellemes
kívánok!

böngészést

Petritz Judit,
a GMÚ főszerkesztője
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2010. FEBRUÁR
DÁTUM

IDŐ

HELY

RENDEZVÉNY

RENDEZŐ

01. hétfő

18.00

Gösser

KEREKASZTAL-TÁRSALGÁS inf.: Páll, 0316/465-636

MEÖK

03. szerda

16.30

Carnerigasse 34.

MAGYAR OVI inf.: Ráth-Végh, 0650/530-5692

MKK/MEÖK

05. péntek

09-11

Carnerigasse 34.

BABAKLUB inf.: Ferenczi, 0650/263-8374

MKK

18.30

Radetzkystraße 16.

KLUBEST/sakkozás inf.: Tulacs, 0316/824-175

GME

06. szombat

19.00

Kálvária plébánia

AZ MKK Pasztorális Tanácsának ülése inf.: Ugri, 0316/683-508

MKK

07. vasárnap

10.30

Kálvária-templom

SZENTMISE, utána Pfarrkaffee inf.: Ugri, 0316/683-508

MKK

09. kedd

20.00

Kerschhoferweg 5/3/11 DIÁKEST inf.: Tricskó, 0650/555-7869

10. szerda

16.30

Carnerigasse 34.

MAGYAR OVI inf.: Ráth-Végh, 0650/530-5692

11. csütörtök

19.00

Nikolaiplatz 4.

FILMKLUB inf.: Komon, 0699/190-167-63

12. péntek

16.00

Carnerigasse 34.

GYERMEKFARSANG inf.: Ferenczi, 0650/263-8374

MKK

18.00

Carnerigasse 34.

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

MEÖK

18.30

Radetzkystraße 16.

KLUBEST/sakkozás inf.: Tulacs, 0316/824-175

GME

13. szombat

18.00

Kálvária-templom

SZENTMISE, utána Pfarrkaffee inf.: Ugri, 0316/683-508

MKK

16. kedd

15.00

Radetzkystraße 16.

TEADÉLUTÁN inf.: Tulacs, 0316/824-175

GME

17. szerda

16.30

Carnerigasse 34.

MAGYAR OVI inf.: Ráth-Végh, 0650/530-5692

MKK/MEÖK

19. péntek

09-11

Carnerigasse 34.

BABAKLUB inf.: Ferenczi, 0650/263-8374

MKK

18.30

Radetzkystraße 16.

KLUBEST/sakkozás inf.: Tulacs, 0316/824-175

GME

21. vasárnap

17.00

Kálvária-templom

SZENTMISE, utána Pfarrkaffee inf.: Ugri, 0316/683-508

MKK

24. szerda

16.30

Carnerigasse 34.

MAGYAR OVI inf.: Ráth-Végh, 0650/530-5692

MKK/MEÖK

26. péntek

09-11

Carnerigasse 34.

BABAKLUB inf.: Ferenczi, 0650/263-8374

MKK

18.30

Radetzkystraße 16.

KLUBEST/sakkozás inf.: Tulacs, 0316/824-175

GME

16.00

Heiland-templom

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

AMEGY

17.00

Kálvária-templom

SZENTMISE, utána Pfarrkaffee inf.: Ugri, 0316/683-508

MKK

28. vasárnap

4

MKK/MEÖK

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

GRÁCI MAGYAR ÚJSÁG
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2010. MÁRCIUS
DÁTUM

IDŐ

HELY

RENDEZVÉNY

RENDEZŐ

01. hétfő

18.00

Gösser

KEREKASZTAL-TÁRSALGÁS inf.: Páll, 0316/465-636

MEÖK

03. szerda

16.30

Carnerigasse 34.

MAGYAR OVI inf.: Ráth-Végh, 0650/530-5692

MKK/MEÖK

05. péntek

09-11

Carnerigasse 34.

BABAKLUB inf.: Ferenczi, 0650/263-8374

MKK

18.30

Radetzkystraße 16.

KLUBEST/sakkozás inf.: Tulacs, 0316/824-175

GME

20.00

Grabenstraße 39a

MAGYAR TÁNCHÁZ inf.: Kovács, 0650/831-2624 •
Bővebben a 6. oldalon.

MEÖK/Die
Brücke

07. vasárnap

10.30

Kálvária-templom

SZENTMISE, utána Pfarrkaffee inf.: Ugri, 0316/683-508

MKK

09. kedd

20.00

10. szerda

16.30

Carnerigasse 34.

MAGYAR OVI inf.: Ráth-Végh, 0650/530-5692

MKK/MEÖK

12. péntek

09-11

Carnerigasse 34.

BABAKLUB inf.: Ferenczi, 0650/263-8374

MKK

GMÚ LAPZÁRTA inf.: office@meoek.net

MEÖK

DIÁKEST inf.: Tricskó, 0650/555-7869

18.00
18.30

Radetzkystraße 16.

KLUBEST/sakkozás inf.: Tulacs, 0316/824-175

GME

18.00

Kálvária-templom

SZENTMISE, utána Pfarrkaffee inf.: Ugri, 0316/683-508

MKK

19.00

Kálvária plébánia
nagyterme

ZENÉS IRODALMI EST MÁRCIUS IDUSÁRA
Inf.: Ugri, 0316/683-508 Bővebben a 7. oldalon.

MKK

16. kedd

15.00

Radetzkystraße 16.

TEADÉLUTÁN inf.: Tulacs, 0316/824-175

GME

17. szerda

16.30

Carnerigasse 34.

MAGYAR OVI inf.: Ráth-Végh, 0650/530-5692

MKK/MEÖK

19. péntek

09-11

Carnerigasse 34.

BABAKLUB inf.: Ferenczi, 0650/263-8374

MKK

18.30

Radetzkystraße 16.

KLUBEST/sakkozás inf.: Tulacs, 0316/824-175

GME

19.30

Nikolaiplatz 4.

FILMKLUB inf.: Komon, 0699/190-167-63

20. szombat

9-18

Mariengasse 31

NAGYBÖJTI LELKI NAP Ft. Dr. Horváth Lajos vezetésével.
Inf.: Ugri, 0316/683-508 Bővebben a 7. oldalon.

MKK

21. vasárnap

17.00

Kálvária-templom

SZENTMISE, utána Pfarrkaffee inf.: Ugri, 0316/683-508
(Megemlékezünk a15 évvel ezelőtt elhunyt lelkészünkről, P. Nyers
János, szalézi atyáról.)

MKK

22. hétfő

19.00

Carnerigasse 34.

A GMÚ szerkesztőségi ülése inf.: office@meoek.net

MEÖK

24. szerda

16.30

Carnerigasse 34.

MAGYAR OVI inf.: Ráth-Végh, 0650/530-5692

MKK/MEÖK

26. péntek

09-11

Carnerigasse 34.

BABAKLUB inf.: Ferenczi, 0650/263-8374

MKK

18.30

Radetzkystraße 16.

KLUBEST/sakkozás inf.: Tulacs, 0316/824-175

GME

16.00

Heiland-templom

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

AMEGY

17.00

Kálvária-templom

SZENTMISE, utána Pfarrkaffee inf.: Ugri, 0316/683-508

MKK

16.30

Carnerigasse 34.

MAGYAR OVI inf.: Ráth-Végh, 0650/530-5692

MKK/MEÖK

13. szombat

28. vasárnap

31. szerda

• Gefördert aus Mitteln der Volksgruppenförderung (Támogatónk még a Szülőföld Alap Iroda.)
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TERVEZETT KIRÁNDULÁSOK
KEREKASZTALTÁRSALGÁS
Találkozónk minden
hónap első hétfőjén a
Gösser vendéglőben
(Neutorgasse 48.) a főbejárat-ól balra lévő
„Steirerstüberl” hátsó
termében van.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
MEÖK

DIÁKEST
Szeretettel várjuk
a magyar és magyarul
tanuló diákokat
2010. február 9-én,
kedden, 20 órától
(hely: Kerschhoferweg
5/3/11),
valamint
2010. március 9-én,
kedden, 20 órától
(hely: még ismeretlen)
egy kötetlen
beszélgetésre.

Kirándulást ugyan nem hirdettünk meg, de spontán
kis társasággal megmásztuk kellemes túraidőben a
Frohnleiten feletti 993 m
magas Gschwend-hegyet.
Mire leértünk, már sötétedett, és így megnéztük
Frohnleiten Mura-parti házainak kivilágított szluettjét, valamint a város főterének karácsonyi díszítését. December 5. lévén félelmetes krampuszokat is
láttunk.
Közben megjött a fehér tél
is. Mindjárt megterveztünk
egy szánkókirándulást a
Schöckelre. Össze is jöttünk tizen. Nagyon kellemes időben, jó beszélgetésekkel értünk fel a hegycsúcsra. A Stubenberg
Haus vendéglőben pihentünk, és evéssel, ívással
erősítve indultunk le a kevésbé meredek szaka-

szon. Itt az út nagy részén
a szánkókat sajnos húzni
kellett. De a jó hangulatot
ez sem zavarta. Mire a kocsikhoz értünk, már csillagos volt az ég felettünk.
Érdeklődés esetén Csicsely Tamás szervez közös síelést. Az érdeklődők
vegyék fel vele a kapcsolatot, e-mail címe:
t.csicsely@aon.at.
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Szép idő reményében:
Horváth Csaba

Zenél az Ethnokativ
együttes, a táncokat Mag.
Kovács Dénes tanítja.

MAGYAR OVI

Érdeklődni a 0650/5305692-es telefonszámon
lehet.
Ráth-Végh Tímea

Egyéb téli „hegyezés” is
lehetséges, alkalomadtán
e-mailen küldök értesítést.
Tel.: Csaba 0316/693-064.

TÁNCHÁZ

Inf.: Tricskó Tímea
(0650/555-7869)

Folytatódik a Magyar
ovi. Közös játékra csalogatunk minden óvodás korú gyermeket
szerdánként, 16.30-tól
18 óráig a Carnerigasse 34. alagsori nagy
játszótermébe.

Szükség esetén felszerelést a helyszínen lehet kölcsönözni.

Február 12-én 18 órától
vendégünk, Kusmodi Kelemen (koboz) és barátai
moldvai táncokat tanítanak kicsiknek és nagyoknak a Carnerigasse 34.
nagytermében. A táncház
egy kis zenés gyerekprog-

rammal kezdődik, majd
felnőtt táncházzal folytatódik.
Moldvai táncház lesz március 5-én 20 órától a "Die
Brücke" nagytermében
(Grabenstrasse 39a, 8010
Graz). A belépés díjtalan.

Az idén megpróbálunk a
hagyományos carnerigasse-i táncházak mellett más
intézetekkel
eg yüttműködve máshol is magyar táncházakat tartani.
Ezáltal gyakrabban lesz
lehetőségünk magyar táncokat tanulni, illetve mások is megismerhetik táncaink szépségét, sokszínűségét.
Érdeklődni a 0650/8312624-es telefonszámon lehet.
Mindenkit szeretettel várunk!
Kovács Dénes
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FILMKLUB
Örömmel jelenthetem,
hogy filmklubunk 2010-ben
is folytatódik.
A helyszín továbbra is az
„Europäisches Fremdsprachenzentrum” földszinti
terme, Nikolaiplatz 4., a
Griesplatz közelében.
Érdeklődni változatlanul az
erika.komon@gmail.com,
erika.kom on@ecm l.at
e-mail címeken vagy a
0699/190-1663-as, munkaidőben a 0316/323-554-14
-es telefonszámokon lehet.
Még mindig abba a nehézségbe ütközünk, hogy sajnos kevés olyan magyar
filmet találunk, amelyet német felirattal is vetíthetnénk, és ezáltal osztrák
barátaink is szívesebben
csatlakozhatnának. Aki
ilyen filmről tud, kérem
jelezze nálam. Ennek hiányában a filmeket angol

MEGHÍVÓ
2010. március 13-án,
szombaton, 19 órakor
a Kálvária plébánia
nagytermében
(Kalvarienbergstr. 155)
ZENÉS IRODALMI EST
MÁRCIUS IDUSÁRA
Közreműködnek:
Hribik Noémi, zongora
Csonka Vince, cselló
Miklós Réka, szavalat/
ének
Mészáros Mihály,
szavalat
Az est programját
Winkler Eszter
akvarelljei gazdagítják.
Mindenkit szeretettel hív
és vár az MKK
Pasztorális Tanácsa.
Támogató:
Bundeskanzleramt

felirattal vetítjük.
A következő vetítések
2010.
február
11-én,
csütörtökön, 19.00-kor és
2010. március 19-én,
pénteken,
19.30-kor
lesznek. Mivel a filmek
címe még nem eldöntött,
valamint változások is előfordulhatnak, az új érdeklődőket újfent arra biztatom, hogy adják meg email címüket vagy az adott
héten hívjanak fel telefonon. Lehetőség szerint a
terembérlet fedezésére
adományokat elfogadunk.
Továbbra is szeretettel
várunk mindenkit minden
korosztályból! A filmklub
természetesen beszélgetésre, a Grácba újonnan
érkezett magyarok megismerésére is remek alkalom.
Komon Erika

AZ MKK PASZTORÁLIS TANÁCSÁNAK HÍREI
2009 decemberében még
a rég megszokott helyen,
a Welsche-templomban
voltak a magyarnyelvű
szentmisék. A Ft. Fodor
János által vezetett lelki
napon 19-en vettek részt.
Az adventi családi mise
megvalósításáért Mag.
Fülep István Benedeket
és Mag. Holló Istvánt,
valamint a közreműködő
gyermekeket és a fiatal
zenészeket illeti köszönet.
Remélhetőleg idén is néhányszor sor kerül családi
misére. A karácsony másnapi szentmisénken vettünk búcsút a Welschetemplomtól, ahol 16 éven
keresztül magyar ima és
ének szállt az ég felé, ahol

otthon voltunk, és az agapék közösséget kovácsoló
erejében részesültünk.
2010. januártól Mag. Molnár Ottó prelátus, kalvarienbergi plébános és magyar lelkész ad helyet
templomában és plébániáján a Magyar Katolikus
Közösségnek.
Elérhetőségek:
Kalvarienbergstr. 155.
0316/682-124/21
Megközelíthető a 67-es
autóbusszal (megálló:
Schippingerstraße).
Az első szentmiséken kívül a hagyományos januári ökumenikus istentisztelet is lehetőséget adott új
„templomunk” megismeré-

sére.
A Pasztorális Tanács következő ülését 2010. február 6-án, 19 órakor tartja a kalvarienbergi plébánián.
Február 21-én a magyar
misén emlékezünk meg a
15 évvel ezelőtt elhunyt
lelkészünkről, P. Nyers
János szalézi atyáról.

NAGYBÖJTI
LELKI NAP
2010. március 20-án,
szombaton, 9-18 óráig
nagyböjti lelki napot
tartunk, amelyre az érdeklődőket szeretettel
hívjuk és várjuk. (Gyülekezés: 8.45-9.00 óra
között)
Lelki vezető:
Ft. Dr. Horváth Lajos,
a szombathelyi püspöki
hivatal nyugdíjazott irodavezetője
Hely: Mariengasse 31,
Lazarista plébánia
Elérhetőség: az 58, 63
és 63/a-s buszok
Marienplatz-i és az 53as Kleiststrasse-i megállójánál
Előzetes jelentkezés
szükséges az ebéd
miatt (ára 10 euró).
Jelentkezés a szentmisék után vagy a 0316/
683-508-as telefonszámon.
Akik csak délután tudnak részt venni, azokat
kérjük, hogy 13.0013.20 óra között érkezzenek.
Ugri Mihály,
az MKK gondnoka

Reméljük, hogy az idő, a
jóindulat és a megértés
meghozza gyümölcsét.
Ottó és István atyával
együtt mindenkit szeretettel hívunk és várunk a
szentmisékre.
Ugri Mihály,
az MKK gondnoka
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GRÁCI HÍRADÓ
GÓLYAHÍREK

LEKÖSZÖN A MEÖK ELNÖKE, MAG. PÁLL SÁNDOR
A GMÚ olvasói bizonyára emlékeznek még korábbi cikkeimre, melyekben a MEÖK jövőjét és a generációváltás szükségességét boncolgattam. Elnökségem elmúlt nyolc évében, úgy vélem, általam is történtek olyan dolgok, amik közösségünket szolgálták, de most úgy érzem, hogy többre már nem telik az energiámból. Egyben eleget teszek
az orvosok intelmének is. A visszalépés szándékát az elmúlt év februári közgyűlésén jelentettem ki először a nyilvánosság előtt, és ezt később többször is megismételtem.
Elmúlt 2009, amit határidőnek jelöltem meg, így ez év január 14-én írásban benyújtottam a
lemondásomat, hozzáfűzve ígéretemet, hogy ha igény lesz rá, tanáccsal és
— erőmhöz képest — tettekkel is tovább fogok szolgálni, de döntési jog nélkül.
Szeretném múltunk eszményértékeit jó kezekben tudni, és ugyanakkor a megújulás felé is
a nyitottságot látni. Kérem mindazokat, akik valamennyi idealizmust éreznek magukban,
főleg a fiatalokra gondolok, szolgálják tehetségükkel a közösséget, és a mindenkori vezetőséggel vállvetve munkálkodjanak a Grácban és környékén élő magyarok egyesületének
a megmaradásáért. Nem utolsó sorban köszönettel tartozom az eddig jó munkát végző,
áldozatkész „munkatársaknak”, és kívánok nekik bátorságot a további sikeres feladatukhoz.
Páll Sándor

Júliusban megszületett Szebeny Szonja
és Petrák Péter kisfia,
Tristan. Röviddel karácsony előtt, december 15-én pedig megérkezett Fritz Eszter
és Gerald harmadik
gyermeke, Isabella
Anna Maria. Sebastian és Esther-Maria
is nagyon örülnek a
kistestvérnek.
Sok
boldogságot kívánunk
szeretettel!

GRATULÁLUNK
Gratulálunk a Kanhäuser házaspárnak,
akik a közelmúltban
ünnepelték 50. házassági évfordulójukat.

INNEN-ONNAN
A Sonntagsblattban olvastuk: „Der Provisor von Graz-Kalvarienberg, Prälat Mag. Ottó
Molnár, ist nun auch Ungarseelsorger der Diözese Graz-Seckau.”

A SZERKESZTŐSÉG FELHÍVÁSA
Szerkesztőségünk szívesen ad hírt személyes és családi eseményekről (esküvő, születés, évforduló stb.), szakmai
eredményekről stb. „Olvasóink írták“ című rovatunkban szívesen közöljük hozzászólásaikat, véleményüket bármilyen, a magyar
közösségünket érintő témában. Újságunkban a szerkesztési költségek fedezésére felajánlott anyagi hozzájárulás ellenében
hirdethet. Az értesítéseket, hozzászólásokat és apróhirdetéseket a szerkesztőség címére, illetve e-mail címünkre várjuk. (8011
Graz, Pf. 295 vagy office@meoek.net)
Lapzárta: 2010. március 12. 17 óra
Impressum: Grazer Ungarische Zeitung 11. Jahrgang 1. Ausgabe/Gráci Magyar Újság 11. évfolyam 1. szám Herausgegeben
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