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Szeretettel nyújtjuk át olvasóinknak az
alábbi tavaszi verscsokrot április 11-e, a
magyar költészet napja alkalmából.
Ugyanaz a téma, a hangnem mégis változó, mint az áprilisi időjárás.

VAJDA JÁNOS: A TAVASZ JELEI
-részletNem szedek én kikericset,
A gólyákat sem bámulom,
Én a tavaszt egészen új
Költői pontról jósolom.
Fölöstökömre a biró
Már nem pálinkát, bort iszik,
Ez legbizonyosabb jele,
Hogy az idő tavaszodik.

TÓTH ÁRPÁD:
A SOK TAVASZI SZÍNNEK...
-részletBolond tavasz! te is csak elröpülsz,
Benned is él az örök élet vágya,
S téged is vár az ősz halottaságya,
És elvonulnak a harsány szinek...

JÓZSEF ATTILA:
TAVASZ VAN! GYÖNYÖRŰ!
-részletTavasz van, gyönyörű! Jót rikkant az ég!
Mit beszélsz? Korai? Nem volt itt sose
tél!
Pattantsd ki a szíved, elő a rügyekkel A mi tüdőnkből száll ki a tavaszi szél!
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MATTHIAS REX (1458, PEST – 1490, BÉCS)
Egy történelmi vagy irodalmi évforduló megünneplése üzenetértékkel rendelkezik. Egy ilyen évfordulót egy társadalmi réteg kisebb
körben vagy nagyobb nyilvános összejövetelen ünnepel meg (már ha
azt szabad). Ezeket az ünnepeket vagy előírták/előírják, vagy éppen
csak megtűrték/megtűrik, vagy pedig megtorolták/megtorolják, az éppen uralkodó ideológiának, hatalmi érdekeknek megfelelően, egy bizonyos homogenitás megteremtése érdekében.
A következő ismertető viszont nem része semmiféle ünnepnek,
ez csak egy kis emlékezés. Emlékezés arra a magyar királyra, aki
ugyan sem anyai, sem apai ágon nem volt leszármazottja az Árpádházi királyoknak. Aki a Hunyadi és a Szilágyi család révén viszont olyan
hatalmi bázissal rendelkezett, hogy 1458 januárjában a rendek egyhangúlag királlyá választották (nagybátyja fegyvereseinek az árnyékában).
Hunyadi Mátyás ekkor még Prágában Podjebrád György cseh kormányzó foglya volt, aki ígéretek fejében szabadon bocsátotta Magyarország uralkodóját. Mátyás király (akit akkor még meg sem tudtak koronázni, mert a Szent Korona III. Frigyes birtokában volt) 1458 februárjában, tehát 550 évvel ezelőtt megkezdte uralkodását, amit gazdasági
és társadalmi reformokkal, külpolitikai sikerekkel és a művészetek fellendítésével lehet dióhéjban jellemezni. Mátyás politikájáról és annak
következményeiről könnyen hozzáférhető forrásokból tájékozódhatunk.
Kevésbé elérhető viszont az a tanulmány, ami Dr. Günther Bernhard
stájer történész kutatási eredményeit tartalmazza: „Mátyás király és
Stájerország” (Néprajzi Látóhatár, 2001. X. évf., 1-4 sz.), melynek rövid
összefoglalója az alábbiakban olvasható.
Mátyásnak a III. Frigyes elleni harcához szüksége volt szövetségesekre, de ugyanakkor salzburgi egyházi vezetők is kerestek támogatókat a III. Frigyes birodalmi egyházpolitikája elleni harcukhoz. Mátyás erős hadserege és a császárellenes salzburgi érsek hatalmi befolyása segítségével 1487-ig sikerült elfoglalnia egész Alsó-Ausztriát
(1485-től haláláig Bécset tekintette a magyar király az ország központjának). III. Frigyes császár viszont bevonult a Stájerországban lévő
salzburgi birtokokra. Erre Mátyás seregei bevették Pettau/Ptuj városát,
utána pedig a Száva mentén fekvő salzburgi erődítményeket. Miután a
magyaroknak sikerült elfoglalniuk Stájerország nagy részét, a császáriak Grác környékére húzódtak vissza. Mátyás seregei viszont sem Grácot, sem Cilli/Celje városát nem tudták elfoglalni, Fürstenfeldet viszont
sikerült bevenni 1480-ban. Csatározásra került sor Alsó-Stájerország
stratégiailag fontos helyeinél valamint Judenburg, Fohnsdorf, Eppenstein (Murau), Mürzzuschlag megvédése miatt is. 1490-ig tartották a
magyarok az elfoglalt területeket, Mátyás halála után viszont az érseki
tulajdonról a Habsburgok rendelkeztek, amely aztán a következő években, évtizedekben szinte teljes egészében visszakerült a salzburgi érsek tulajdonába. Míg Mátyás stájer katonai jelenléte a magyar kultúrtörténet csak egy kis epizódjának tekinthető (bár e jelenlét és annak
oka, a hatalmi csatározások és a politikai reprezentáció jeles példája),
addig a régi szlovén történetírásban és kultúrában (pl. népdalokban)
Mátyás király idealizálása figyelhető meg.
Veit Zita
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BEMUTATKOZIK PRIMUS TÜNDE

BEMUTATJUK FRAIßLER KATALINT

„Már 100 éve, hogy Grazban vagyok" - szoktam mondogatni, ha megkérdeznek honfitársaim. No, ha nem is 100
éve, de bizony az 1978-ban kötött házasság következményeként ide sodort a
szél. Hazát váltottam ugyan, de szívet
nem: 28 éve tanítom lelkes osztrákoknak
ezt a szép, izgalmas, de "lehetetlen"
nyelvet. A nógrád megyei, 1000 lelket
számláló kis Rákóczi bányatelepen nőttem fel s nagyokra törve a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemre kerültem.
Pokoli nehéz, de mégis tartalmas, úgymond emberformáló diákévek
következtek, melynek megérdemelt "jutalma" a német-magyar szakos tanári
diploma volt.
Házasságomból három szép, értelmes gyerek született: Tünde, Ildikó és
Attila. Jól beszélik az "anyjuk nyelvét",
aminek gyakorlása nem volt mindig felhőtlen.
Kenyérkereső szakmám tehát a
tanítás, ami később bírósági tolmácsolással bővült. 1980/83-ban újra az iskolapadot nyomtam, amikor a Tolmácsképző Intézet hallgatója lettem. Ezért rendelkezem két diplomával.
Jelenleg a gráci URANIA-n "boldogítom" a diákjaimat, akiket minden
nyáron egy hétre magyar földre viszek.
Ez az iskola 2007-ben egy nagy elismerésben részesített, megkaptam az "Arany
tű" kitüntetést.
Nagyon boldog, kiegyensúlyozott
emberke lett belőlem, ami talán a sok
hobbimnak is köszönhető. Imádom a
hegyeket (minél magasabb, annál vonzóbb!), a táncot (különösen a délamerikai
táncokat), szívesen formálom az agyagot
és bár a sportot nem viszem túlzásba, a
pingpong, a jazzgimnasztika és a kerékpártúra igaz örömforrás nekem.
Végezetül még csak annyit, hogy
"öreg fejjel" beálltam rádiósnak. Aki hétfőként bekapcsolja a HELSINKI Rádiót
(92,6 MgH), az 13 órakor ill. csütörtökön
16 órakor hallhatja a magam szerkesztette műsort. Két nyelven mindenről, mindenkinek szól... sok magyar dallammal.
A nyári szünetben, hiszen a pedagógusnak az egész nyara szabad, túristacsoportokkal járom a kisvilágot. Csak
hálával gondolok vissza a gyökereimre.
Minden olvasónak jó erőt, tartós,
belső békét és egészséget kívánok! Köszönöm, hogy bemutatkozhattam.

Bár az előző szerkesztőségi ülésen megállapodtunk, hogy az
Arcképcsarnokba interjúalanyt nem a Babaklubból merítünk, alább kiderül, hogy pillanatnyilag Grácban minden út ide vezet. Nagyon megörültem a hírnek, hogy a Gráci Magyar Tiszteletbeli Konzulátusnak új vezetője Fraißler Katalin, akivel már többször találkoztam, amikor énekelni,
mondókázni hozta a magyar gyerekek közé most három éves kisleányát, Pannit.
Katalin Budapesten született, ott is nőtt fel. A Patrona Hungariae Katolikus Leánygimnáziumban érettségizett, majd angol-német
szakos diplomát szerzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Ezalatt
másfél évet töltött Grácban, a Károly Ferenc Egyetemen. Posztgraduális képzés keretében a budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok fakultánsán folytatta tanulmányait, ahol külpolitikát tanult, majd
a budapesti Andrássy Gyula Német Egyetemen diplomácia szakon végzett. Itt ismerkedett meg férjével, Geralddal, aki mérnöki végzettsége
után gazdaságdiplomáciát tanult. 2004-ben Katalin a Külügyminisztériumban dolgzott. A kis család ez év végén bővült: Katalin főállású
anyuka lett Pannival (Anna Katharina). Gerald új munkahelye miatt
költöztek két éve Grácba.
Katalin a magyar szerveztekről már a Grácban töltött diáksága
alatt is hallott. Járt a MEÖK által szervezett Kerekasztal-társalgáson ill.
a GME rendezvényein. Persze akkor főleg magyar egyetemistákkal tartotta a kapcsolatot. Többször mulatott a Magyar bálon is, még az Erzherzog Johannban. Idén is voltak férjével, s jövőre is tervezik a részvételt. Diákként a Gráci Őszi Vásárra (Herbstmesse), a magyar napra is
ellátogatott, ahol a magyar standnál hazaiakkal is találkozott.
A Babaklubra újságunk honlapján keresztül talált rá. Nagyon
örült, hogy ezúton megismerkedhetett hasonló helyzetben lévő fiatal
anyukákkal, csak időközben ezt a programot – ahogy mondja – „sajnos
kinőttük”, hiszen Panni már bölcsődés, szeptembertől óvodás lesz.
Ezért is szorgalmazza Katalin „lelkes magyar anyukaként” egy hasonló
jellegű foglalkozás megszervezését „nagyobbacskáknak, ahol szép
tradícióinkat, kultúránkat továbbadhatnánk gyermekeinknek (versek,
zene, tánc, stb.)”. A Babaklub családi délutánjaira és a Táncházba is
szívesen jönnek, ha idejük engedi.
Fraißler Katalin 2008. január 1-től a Gráci Magyar Tiszteletbeli
Konzulátus vezetője lett, ahol Mag. Rudi Roth, magyar konzul munkáját
segíti. „Jó napi kapcsolatban lenni a hazával - még, ha Grác nagyon
kedves ’kis’ városként a szívem csücske is, a közepe azért csak
Magyarország marad.” Munkája során az itteni honfitársainknak nyújt
segítséget. Néha ez sajnos megrázó történetekkel társul. Szerencsére
pozitív tapasztalatokban sincs hiány, „mindig akadnak olyanok, akik
nem leadni szeretnék a magyar állampolgárságot, hanem büszkén és
hűségesen hosszabbíttatják meg magyar útlevelüket, jegyeztetik be itt
kötött házasságukat, gyermekük születését.”
Katalint örömmel tölti el, hogy számos magyar vonatkozású
rendezvény kerül idén is megrendezésre Grácban, melyeknek szervezésében közreműködik.
Köszönjük az interjút, sok sikert kívánunk munkájához és szeretettel látjuk civilben (is) programjainkon!
Petritz Judit
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A gráci tiszteletbeli konzulátuson új munkatárshoz, Fraißler
Katalinhoz fordulhatnak ezentúl kérdéseikkel az alábbi telefonszámon: +43/316/47-22-12/613.
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STÁJER-MAGYAR KAPCSOLATOK

IGEN, IGEN, IGEN

FOLYTATÓDIK A RÁBA KRIMI

2008. március 9-én Magyarországon népszavazás volt. A magyar választópolgárok – s köztük a Grácban élő
magyar állampolgárok is – három fontos
kérdésben dönthettek, amelynek következtében változott a Magyarországon
„frissen bevezetett” vizitdíj, a kórházi napidíj és a tandíj helyzete. A változás az
említett díjak eltörlésében mutatkozik
meg, hiszen a népszavazás sikeres volt
a voksolók magas létszámának köszönhetően. Hogy miért jó ez nekünk és hogyan érint bennünket a hazai belpolitikai
és szociális élet viharos változása, azt
még nem tudhatjuk. Ami biztos, hogy az
említett intézkedések sokunkat érintettek,
hisz az Ausztriában tanuló diákok vagy
munkavállaló fiatalok is egyaránt szembesültek az otthoni problémákkal, ezért
van okunk az együttes figyelemre, gondolkodásra. Egy sikeres népszavazás
ugyanis jelentős változást hoz magával a
közéletben, az emberek mindennapi életében. Így kíváncsian várhatjuk a magyarországi egészségügyi ellátás további
lépéseit, az új egészségügyi biztosítások
rendszerét, valamint a tandíj vagy az épp
tandíj nélküli felsőoktatás hatásait…
Fülep Benedek

Újságunk előző számában olvasóinkat a Rába és Lapincs folyók Ausztriából eredő szennyezéséről tájékoztattuk, melyért a feldbachi és jennersdorfi Boxmark illetve a wollsdorfi Wollsdorf Leder cégeket mutatták ki felelősnek tavaly a hatóságok és környezetvédők által
vett vízminták. Mint beszámoltunk, időközben Magyarország és Ausztria külpolitikai szinten is fáradozik a probléma megoldásán, melynek
eredményeképpen sikerült elérni a folyók szennyeződésének legalábbis
a csökkentését.
Sajnos a környezetvédők túl korán örültek az elért eredményeknek. Greenpeace aktivisták ez év február 6-án a wollsdorfi bőrgyárnál
újabb vízmintát vettek, melynek a napokban kerültek nyilvánosságra
eredményei. A jó hír, hogy minden vizsgált anyag határérték alatti. Ennek ellenére „a magas környezetvédelmi kockázattal járó, habzásért felelős naftalin-1,5-diszulfonát értéke extrém módon magas: 13,1 mg/l. Ez
legalább 70 szerese a többi (Boxmark) bőrgyáraknál jelenleg mérhető
értékeknek. A szervezet a wolldsorfi bőrgyár feletti folyószakaszon is
végzett méréseket, ahol ez az anyag még nincs jelen a vízben, ami
szintén bizonyítja a gyár felelősségét... Ezeknek az úgynevezett perzisztens vegyi anyagoknak a fő veszélye az, hogy biológiailag nem lebomlóak, a természetben felhalmozódnak, nem beszélve a habzás esztétikai problémájáról... A wollsdorfi bőrgyár igazgatója, Joachim
Haidacher reagált a Greenpeace mérési eredményeire és kijelentette,
azonnal megvizsgálják a habzásért felelős anyagok problémáját.”
(Greenpeace Magyarország február 20-i sajtótájékoztatója). E közben a
Rába dühében tajtékot vet, amely tajték február közepén hihetetlen
mennyiségű, 40-50 cm-es lapos koronggá fagyva folyt csendesen
Szentgotthárd felé. A jelenségről készült döbbenetes fényképeket érdemes megnézni! (http://www.sztg.hu/habpizzak-a-raban/)
A helyzet politikai szinten történő végleges megoldásában remélhetőleg április végén lesz előrelépés. Az ausztriai magyar nagykövet, dr. Horváth István, Grácban tett február 26-i látogatása alkalmából megismételte a stájer tartományi főnöknek, Mag. Franz Vovesnek
Magyarországra szóló meghívását. A látogatás programjában egy Rába
menti helyszíni szemle is szerepel, melyen Fodor Gábor magyar környezetvédelmi miniszter is részt vesz majd.
Ráth-Végh Tímea

Kedves Szülők!
Ha gyermeküket a 2008/09-es tanévben anyanyelvi iskolai oktatásra szeretnék járatni, igényüket május közepéig jelezhetik az iskola igazgatójánál. Éljenek a lehetőséggel!

KÉTÉVES A GRÁCI MAGYAR BABAKLUB
2006. március 16-án találkoztunk először a Carnerigasse 34 alagsori játszótermében Kőszeghyné Szénási Ági
kezdeményezésére. Azóta eltelt két év. Ezidő alatt 56 alkalommal találkozhattak a babák és mamák. Közel 30 család fordult meg már nálunk, ebből hetente 10-12-en járnak rendszeresen. A foglalkozások állandó programja a mondókázás és
a közös tízóraizás. 2006 őszén Ferenczi Judit vette át a klub programfelelősi teendőit. Az ő töretlen szervezésének köszönhető, hogy a nyári hónapokban is van közös játszóterezésre lehetőség. A családtagok aktív részvételével hatszor
rendeztünk családi délutánt, ahol a papák, nagyszülők és barátok is meggyőződhetnek a gyermekek anyanyelvi, fizikai és
szociális fejlődéséről. 2007-ben hét babaklubbos baba született. Folytatás következik. A nagyobb gyerekek számára az
ősztől egy második csoportot tervezünk. A projekt neve „Magyar ovi”. Erről bővebb információval újságunk következő
kiadásában olvashatnak. Most pedig négy szívderítő kép a Babaklub fényképalbumából.
Petritz Judit

Az első találkozón 2006-ban:
Ferenczi Daniel, Kőszeghy
Panna és Petritz Florian

www.gmuonline.net

Maurer Ildikó unokájával
Noemivel és Dr. Molnár Jenő
Felixszel

Petritz Florian, Ráth-Végh Leni
osztrák nagymamájával
Magdaval és Cresnar Noemi

2008. március 14-én 1 papa,
12 mama és 15 gyerek a
Babaklubban
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KÖNYVAJÁNLÓ

VISSZALAPOZVA, ELŐRE TEKINTVE

MI, EURÓPAIAK

Azoknak, akik a GMÚ tavalyi számait rendszeresen átböngészték és figyelemmel kísérték a műsorismertetőket, bizonyára feltűnt,
hogy egyes programok hetente vagy havonta adtak lehetőséget a rendszeres találkozásra, a magyar nyelv gyakorlására, egymás megismerésére. Ilyenek voltak a magyar egyesület klubestjei, a baba-mama klub
összejövetelei, az egyetemisták és öregdiákok kerekasztal társalgásai,
vallási felekezetek istentiszteletei. Ezek helye és időpontja állandó,
könnyen fejben tartható.
A gyakori találkozás hatása a katolikus közösségnél és különösen a fiatal édesanyák körében volt gyümölcsöző. Mindezen fejlődést
mutató jelek ellenére tudomásul kell vennünk, hogy a közösségi élet
iránt érdeklődők csak egy töredékét teszik ki a Grácban élő magyaroknak. De miután szabadságban élünk, mindenki saját maga, szabadon
dönt arról, hogy mit tesz vagy nem tesz, kikkel tart vagy nem tart
kapcsolatot. Sokoldalú elfoglaltsága ellenére vállal-e áldozatot az itteni
magyar közösségi életért. Mert sokszor csak az egyéni kényelmet, a
másokról alkotott előítéletet és az ismeretlentől való félelmünket kellene magunkban legyőzni, valamint azt keresni ami összeköt, hogy részt
vegyünk a magyar összejöveteleken. Sokszor ezeken születik meg egyegy előadás, közös program vagy kirándulás, segélynyújtás gondolata.
Ezt tapasztalhattuk tavaly az Öregdiákok Kerekasztal Társalgásainál, ahol nem csak a Nagy Gáspár emlékest és a kettős megemlékezés (1956 és az 50 éves egyesület) gondolata született meg, hanem
hálából gyűjtés egy rászoruló stájer család részére. Fodor János lelkész felhívása egy erdélyi család megsegítésére, a leégett ház felépítése is visszhangra talált.
Visszatérve a tavalyi újságokban való lapozgatáshoz: öröm volt
olvasni az anyanyelvi oktatásról, a kirándulásokról. Böngészni a Kuckót
és a Diákoldalakat, a programajánlót, a műsorismertetőben keresni a
„nekem valót”, mint például a családi délután Mikulás programját és az
azt követő táncházat.
Vajon mit rejteget a műsortervezők 2008-as naptára?
Remélhetőleg nem lankad az eddigi baba-mama klub, új nevén
Babaklub rendezőinek és résztvevőinek, a fiatal családoknak a lendülete, akik a heti találkozókat ismét nagycsaládi délutánokkal fűszerezik.
Az óvodáskorúakat zenés foglalkozásra hívják, amelyet idén iskolásokra is kiterjesztenek. Reméljük, hogy ezáltal több gyerek kapcsolódik be.
Egyedülálló városi portya kidolgozásán fáradoznak szorgos kezek.
Mindazok, akik részt vesznek majd ezen a sajátos városnézésen, felmérhetik és kibővithetik ismeretüket Grácról és annak magyar emlékeiről. Az anyanyelvi oktatás fontosságával, helybeli lehetőségeivel, problémáival foglalkozik a szülői értekezlet, amelyre szülőket és szakembereket várnak a rendezők.
Élőzenével és kiegészített programmal fog tovább élni a Táncház. A tavaszi és adventi hangverseny sem került le a programról. Az
ötvenhatos megemlékezés figyelme idén a forradalom utáni időszakra
összpontosul.
A májusi előadás fókuszában a Zrínyi család és gráci kapcsolataik állnak. A szlovéniai, Mura mentén élő magyar kisebbség életét nem
csak egy gráci előadáson mutatjuk be, hanem hozzájuk vezet a júniusi
tanulmányút, amelynek célja a régió magyar emlékeinek és közösségeinek megismerése, valamint kapcsolataink kiépítése.
Ezek szerint közösségeink gazdag, változatos programokra
várják és hívják a gráci és környékbeli magyarokat. Reméljük, hogy olvasóink nagy részét személyesen üdvözölhetik a mindenkori rendezők.
Ugri Mihály

Geomédia Kiadó Rt
Richard Hill Mi, európaiak című
1992-ben megjelent könyve szórakoztató
olvasmány mindenkinek, aki szeretné
jobban megismerni Európa népeit. Az első kiadást 97-ben követte a kibővített, átdolgozott változat, amelyben mi magyarok is kaptunk egy fejezetet. A könyv
1998-ban a hatodik helyen állt a brüsszeli
angol nyelvű könyvek toplistáján, 2005ben pedig a magyarral együtt elkészült a
német kiadás is. A könyvben külön fejezet foglalkozik Európa szinte minden
nemzetével, de nem lexikonszerű adatközléssel, hanem bepillantást nyerhetünk
az egyes népek gondolkodásába, mentalitásába. A szerző célja, hogy felébressze
és ébren tartsa az olvasóban a különbözőség, a sokféleség iránti érdeklődést,
nyitottságot, toleranciát.
A "We Europeans" nem szakkönyv, mégis a külkapcsolatra épülő ágazatok területen nélkülözhetetlen. (Így a
Magyar Külkereskedelmi Főiskolán a Kultúra Közti Kapcsolatok kurzuson is tananyag.)
Richard Hill szerint a „hivatásos
magyarok, akik még mindig szép számban léteznek, egyszerűen mindig őrültek.
Akár logikusak, akár őrültek, a magyarok
között sok a zseni. A magyar elme nem
csak asszociációkban erős. Ha falba ütköznek, mindig át tudnak jutni a túloldalra: körbe, felül, alul, de valahogy átjutnak. A magyarok olyan elszántak, mint
az amerikaiak, olyan romantikusak, mint
a szlávok, olyan kíváncsiak, mint a japánok, olyan ravaszak, mint az arabok. E
tulajdonságok alapján az olaszokhoz
vagy a franciákhoz állnak a legközelebb.
A ravaszságot készek elismerni a magyarok, sőt büszkék éleselméjűségükre
és gyakorlatias életszemléletükre. Ezt az
adottságot csak erősítette a történelmi
balsors, illetve az utóbbi időben a tervutasításos gazdaság és az állami bürokrácia. A magyarok elragadó emberek:
ugyanolyan szorgalmasak, intelligensek,
ügyesek, mint más népek tagjai. Különösen érzékenyek, szubjektívek, empatikusak, büszkék, végtelenül emocionálisak
és esetenként hisztérikusak. Kimondottan individualisták, kultúrájuk erősen kapcsolat-orientált és magas kontextusú. ...
A közvélemény-kutatások kivétel nélkül
mindig feltárják mindennél fontosabb tulajdonságukat, a pesszimizmust, még ha
örök reménykedők is.“
Ronacher-Nyitrai Gabi
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TERVEZETT KIRÁNDULÁSOK

MEGHÍVÓ!

A várva várt hó sajnos nem érkezett meg. Így a Grác környéki
sífutópályákat hó hiányában nem tudtuk kipróbálni.
A sífutásról és korcsolyázásról már lemondhatunk, de megkezdődhet megint a "hegyezés". A hegyekre nem kell várni, mindig itt vannak, várnak ránk. A tavasz meghozza a kellemes kirándulóidőt. Hamarosan ismét bevezetik a nyári időszámítást, úgyhogy kirándulásaink alkalomadtán hoszabb ideig is elhúzódhatnak.
Nemrég voltam a Schöckelen. Szomorú látványt nyújtott a rengeteg, a vihar által derékbatört vagy gyökerestől kitekert fa. Március
30-ára tervezzünk a megmászását.
További kirándulási célunk lesz a már többszörösen bevált
1263 méter magas Röthelstein. Április 20-a jó lenne.
A tervezés miatt (kocsi, stb.) kérjük az érdeklődők jelentkezését. Telefonszámaink: Horváth Csaba (0316/69-30-64) vagy Robert
(0676/38-72-925). Találkozás mindkét alkalommal 13 órakor az andritzi
villamos-végállomásnál (4-es és 5-ös vonal). Az érdeklődőknek ajánlom, hogy jegyezzék be az időpontot a naptárukba!
Szép idő reményében: Horváth Csaba

TAVASZ-NYÁRI
HANGVERSENY
Az idei magyar tavaszi hangverseny tervezett időpontja szinte már
nyárköszöntővé is válik. Hagyományos koncertünket előreláthatólag június 8-án rendezzük meg, amely helyszínét és pontos részleteit következő
számunkban közöljük. A hangverseny
szokásos formáján túl azonban a legkisebb gyerekek, kisdiákok bemutatkozásának is teret adna, amelyre szeretettel invitáljuk a magyar diákokat,
kicsiket és idősebbeket egyaránt. Prózai előadás, vers vagy zenei produkció egyaránt lehetséges, minden kedves vállalkozó „művészpalánta” jelentkezését és érdeklődését szívesen fogadjuk! Inf.: 0650/31-00-495
Fülep Benedek, művészeti vezető

TANULMÁNYI ÚT
A MURAMENTI
MAGYAROKHOZ LENDVÁRA
2008. június 7-re (szombat) egésznapos tanulmányi utat
szervez autóbusszal a muravidéki
magyar kisebbséghez Lendvára a
Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja és a Magyar Katolikus
Közösség.
A részletes programon még
dolgozunk a lendvaiakkal együtt, de
biztos, hogy látogatást teszünk
Lendva egyik fontos kulturális „forrásába” a Bánffy Központba. Megnézzük az egykori Bánffy vár helyén
felépített alsólendvai Esterházy várkastélyt és a Szécsyek, Nádasdyak,
Széchenyiek felsőlendvai várát. Bizonyára magára vonja majd figyelmünket a Makovecz tervezte Színház- és Hangversenyterem és az
egykori Hungaria Esernyőgyár épülete is. Reméljük, hogy útközben
lesz időnk a tornisai románkori
templomban a Szent László-legendát ábrázoló freskókat, a nagytótlaki
körtemplom freskóit (feltehetően
Aquila János alkotásai) és a mártonhelyi templom nevezetes Aquilafreskóit megtekinteni. Mindezek
mellett jóízű ételek, italok várnak
ránk és alkalmunk lesz az ottani
magyarokkal való találkozásra, beszélgetésre is.
Buszköltség a résztvevők
számától függően fejenként €16,5025,00. Az indulás és érkezés időpontjáról, étkezési árakról stb. Írásban értesítjük a jelentkezőket.
Jelentkezés április 26-ig
Maurer Ildikónál (0316/42-43-17).

MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ

2008. április 13. (vasárnap) 18.30
Carnerigasse 34
Dr. GÖNCZ LÁSZLÓ
a lendvai Magyar Intézet vezetője
MAGYAROK A MURA MENTÉN
című előadásában beszél a muravidéki magyarság múltjáról, jelenéről, a térség magyar emlékeiről.
Mindenkit szeretettel hívnak és
várnak a rendezők!
Figyelmükbe ajánljuk a
tanulmányi utat június 7-én a
muravidéki magyarokhoz!

2008. április 19. (szombat) 19.00
Carnerigasse 34
JUHÁSZ JUDIT
a Magyar Katolikus Rádió
elnökasszonya
NÉPI VALLÁSOSSÁG ÉS
KÖZÖSSÉGI LÉT MEGJELENÉSE
A MAGYAR KATOLIKUS
RÁDIÓBAN
címmel tart előadást, melyre
mindenkit szerettel hív és vár
Fodor János lelkész
és a MKK Pasztorális Tanácsa

2008. május 6. (kedd) 19.00
Carnerigasse 34
Prof. Dr. PÁLFFY GÉZA
az MTA tudományos munkatársa
tart előadást
KÜLÖNBÖZŐ LOJALÍTÁSOK,
VÉGZETES SORSOK
A ZRÍNYI – ZRINSKY CSALÁD
TÖRTÉNETÉBEN
címmel, tekintetbe véve a család
gráci kapcsolatait is
A rendezők szeretettel hívják
lapunk olvasóit és barátaikat!

www.gmuonline.net
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(nem) csak gyermekeknek

Petritz Judit

TALÁLÓS

KÉRDÉSEK

1. Domb tetején, bokor alatt hófehér
angyalkák tavaszt énekelnek.
2. A hóvirág után nyílok,
kék, lila, illatos vagyok.
3. Selyempelyhes bóbitámat hordják a
szelek,
szétfújja egy szusszanással az
ügyes gyerek.
4. Kiskertemben királylány,
színes, mint a szivárvány.
Szirma bolyhos bársonya
piros pillék vánkosa.

2008. április – május

Nadányi Zoltán
Anyu
Tudok egy varázsszót,
ha én azt kimondom,
egyszerre elmúlik
minden bajom, gondom.
Ha kávé keserű,
ha mártás savanyú,
csak egy szót kiálltok,
csak annyit, hogy: anyu!
Mindjárt porcukor hull
kávéba, mártásba,
csak egy szóba kerül,
csak egy kiálltásba.

5. Van egy virág jól ismerem,
szúrós tövis között terem.
Hajnalpiros a levele,
mondjátok meg, mi a neve!

Keserűből édes,
rosszból csudajó lesz,
sírásból mosolygás,
olyan csuda-szó ez.
“Anyu, anyu! Anyu!”
hangzik este-reggel,
jaj de sok baj is van
ilyen kis gyerekkel.
“Anyu, anyu! Anyu!”
most is kiabálom.
Most semmi baj nincsen,
mégis meg nem állom.
Csak látni akarlak,
anyu, fényes csillag,
látni, ahogy jössz, jössz,
mindig jössz, ha hívlak.
Látni sietséged,
angyal szelídséged,
odabújni hozzád,
megölelni téged.

Végh György
Virághozó április
Elmúlt a tél: itt a tavasz,
minden bokor újra éled
a földből a virágokat
előhúzzák a tündérek.
Április is segít nekik,
megáll minden kicsi fánál virágot tűz mindenhová:
tavasz van ott, merre járt már.
Virágot hint a friss szélbe,
száll a színek zivatarja s merre elmegy, a kopár föld
virágoktól tarkabarka.
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OLVASÓNAPLÓ
KOMJÁTHY ISTVÁN: MONDÁK

KÖNYVE

Megjelent a Móra Könyvkiadó gondozásában.

Komjáthy István a mondai töredékek, krónikás naivságok és
történelmi, művelődéstörténeti tények tiszteletben tartása
mellett, írói szabadsággal ismerteti a csak népmesenyomokban fennmaradt magyar mitológiát, „naiv eposzunkat”, amelyet már Arany
János is elveszett értékeink között említ. A kötet darabjai – akár egy regény fejezetei – egy kerek egészt alkotnak: a magyar népmesékből és a rokon népek hagyománykincséből kialakított teremtésmondától, a krónikaírók
által őseinknek hitt hunok mondáin át, színes meseszál vezet egészen a
honfoglalás koráig, majd István megszületéséig.

Forrás: www.mora.hu, Cini-cini muzsika, Zöld burokban születtem…; Megfejtések: 1. hóvirág, 2. ibolya, 3. gyermekláncfű, 4. árvácska, 5. rózsa

Kedves Gyerekek! A téli tavaszban kezdtem el szerkeszteni a Kuckót,
aztán hirtelen megint beköszöntött a
tél. De mivel a természet és mi is várunk már a tavaszi napsugarak meleg
cirógatására, ebből a gondolatvilágból
merítettem a találóskérdéseket és a
verseket. Ne feledjétek: május 11-én
anyák napja. Addig még van egy kis
idő, akár meg is tanulhatjátok Nadányi
Zoltán versét. Jó böngészést kívánok
és szeretettel várunk Benneteket
programjainkon, melyekről részletesebben a következő oldalon olvashattok! Várjuk tehát a tavaszt Gryllus
Vilmos „Fürstifecskék” című dalával.

GRÁCI MAGYAR ÚJSÁG
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GYERMEKPROGRAMOK

A BABAKLUB HÍREI

EGYÜTT A GIMISEK

Februárban farsanggal egybekötött családi délutánon játszhatott együtt a babaklub nem is kicsi csapata. A gyerekek élvezték a
maszkabált, a jelmezek ötletes szülőkről árulkodtak és ismét több új
családdal sikerült megismerkednünk. Azt hiszem a kép önmagáért beszél.

Megkaptuk az engedélyt a brucki
gimnáziumban a magyar oktatáshoz.

Gombos Cynthia, Antal Andrea, Fülöp Eszter,
Schnitzer Carolin, Reif Róbert, Széll Thomas,
első sor: Baló László, Baumhauer Anita és
Donát Richard

Hagyományaink természetesen folytatódnak, hiszen minden
pénteken töretlenül összejövünk mondókázni és a családi délutánra is
sor kerül április 18-án 16 órától. Továbbra is szeretettel várunk minden
új érdeklődőt péntekenként 9-11-ig a Carnerigasse 34 alagsori játszótermében! Érdeklődni Ferenczi Juditnál a 0650/263-83-74-es telefonszámon, ill. az info@gmuonline.net címen lehet.
Ferenczi Judit

ZENÉS FOGLALKOZÁS
Kedves gyerekek!
Húsvét után is szeretettel várok minden kis lurkót a zenés foglalkozásokra. A szülők kérésére megváltoztattam az időpontot, mert a
hétvégét sokan kirándulásra, családlátogatásra és egyéb más gyermekprogramra fordították, ami teljesen természetes, de így sajnos elég változó volt a résztvevők száma és a gyerekek sem tudtak rendszeresen
részt venni a foglalkozásokon.
Áprilistól a foglalkozások az év végéig péntek délután 16.3018.00 óráig lesznek. Remélem, hogy ez az időpont ideálisabb lesz
mindenki számára!
Legközelebb március 29-én még szombaton a megszokott időben délután 16.00 órakor találkozunk a Carnerigasse 34 szám alatt. A
foglalkozás fő témája a tavasz, de szeretném elkezdeni a gyerekekkel
az anyák napi dalokat tanulni. Tavaly volt egy kis ünnepség a foglalkozás után, és a gyerekek nagyon ügyesen szerepeltek. Ha valaki szeretne verset mondani a mamájának, az szóljon jó előre, hogy elég idő
legyen a felkészülésre!
Természetesen még mindig szeretettel várom a bölcsis korosztályt is, de mindenképpen egy jó pár nappal kérem előre jelezni a részvételt, mert akkor egy kicsit másképpen kell összeállítanom a programot! Jelentkezni Tarjányi Eszternél a 0650/72-71-787-es telefonszámon lehet!
Nagyon szép húsvétot és jó pihenést kívánok mindenkinek!
Tarjányi Eszter
www.gmuonline.net

A 2007/08-as tanév elején és
már ezt megelőzően is feltevődött a kérdés, hogy hogyan tovább az általános iskolát végzős tanulókkal. Élhetnek-e tovább a magyar órák látogatásának lehetőségével? Ez inkább azokat a gyerekeket érintette, akik a gimnáziumba készültek továbbtanulni. Az általános iskolákban ugyanis a magyar oktatáson való
részvételt a félévi értesítőbe, majd az év
végi bizonyítványba osztályzat nélkül bejegyezték. Azt, hogy gyerekeink a gimnáziumban is egy csoportba összevonva
tovább tanulhassanak, kérelmeznünk kellett (Landesschulrat), amelyre nem kevés
akadályba ütközve, de végül is pozitív
választ kaptunk. A szülők együttes és
kitartó hozzájárulása váltotta ezt ki azok
körében, akiknek be kell látniuk, hogy a
más anyanyelvvel bíróknak is kötelességérzetük a nyelv továbbadása, ami
nem merülhet feledésbe a következő generációnál sem. Azonban ezt csak akkor
tarthatják fontosnak, ha előbb mi magunk
is fontosnak tartjuk.
Így novembertől a kapfenbergi és
a brucki gimnazisták együtt folytatják a
magyar nyelv tanulását a brucki gimnáziumban. Az oktatáson való részvételt viszont a félévi értesítőbe, illetve az év
végi bizonyítványba osztályzott tantárgyként bejegyzik.
Célunk, hogy az eddig szerzett
ismereteket továbbra is gyarapítsák és a
nyelvtan területén is jártasabbak legyenek. Annál is inkább fontos élni e lehetőséggel, mivel minden más tantárgyból
német nyelven kommunikálnak és jegyzik
le az elsajátítandó anyagot. A kitartó
munka eredménye tapasztalható e gyerekek körében, mégha lassúbb léptekben
is tudunk csak haladni, hétről-hétre.
Kívánok kitartó és szorgalommal
párosult tanulást.
Gombos Ildikó
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GRATULÁLUNK
A KUG jubileumi hangversenyt rendezett Prof. Arányi-Aschner
György 85. születésnapja alkalmából. Megkésve kívánunk a jubilánsnak jó egészséget és erőt további zeneművek komponálásához a GMÚ
olvasói nevében is.
Gratulálunk Nagy Margit Anna a KUG ének szakos hallgatójának tanulmányai sikeres befejezéséhez.

HALÁLESETEK
Hosszú betegség után elhunyt Hirschmann Katalin és Varga József
újságunk olvasói. Családjuknak ezúton fejezzük ki részvétünket. Nyugodjanak békében!

INNEN-ONNAN
A Balassi Intézet Nemzetközi Igazgatóság Vendégoktatói Irodájának
ösztöndíjpályázatai magyar származású fiatal felnőtteknek:
Egyetemi előkészítő az EU-ban élő magyar származású külföldi állampolgároknak: http://bbi.netrix.hu/index.php?id=70&cid=474
Magyar nyelvi és magyarságismereti állami ösztöndíj magyar származásúaknak: http://bbi.netrix.hu/index.php?id=70&cid=470
Kérdéseikkel a felhívásban megadott címhez fordulhatnak.

OLVASÓINK ÍRTÁK
Kedves Honlapszerkesztők! Gratulálok a megújult honlaphoz. Egészen
tetszetős lett ... sok hasznos információval. Minden jót! Simon Ferenc
esperes, főlelkész, Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség
Hátrányos helyzetű családok támogatása Nógrád megyében: Egy
kedves budapesti ismerősöm kezdeményezésére támogatom egy sámsonházai hátrányos helyzetben lévő család gyerekeinek ebédétkeztetését. Sajnos a faluban (286 lélekszámú, Pásztó mellett a Kis-Zagyvavölgy bejáratánál) többen vannak kilátástalan anyagi helyzetben. Ha valaki szeretne segíteni, az adományozás gyakorlati részleteivel kapcsolatban Bajnokné Képes Gyöngyi polgármesterasszonnyal lehet felvenni
a kapcsolatot a következő hivatali 0036/32/39-30-70 vagy a
0036/20/82-45-057-es mobilszámon. Természetesen én is szívesen válaszolok bármely felmerülő kérdésre. A rászorulók nevében előre is köszönöm a jó szándékot és a segítséget. Komon Erika 0316/32-35-54/14
napközben vagy mobilon 0699/81-22-66-82

HÍREK - INFORMÁCIÓK
APRÓHIRDETÉSEK
Hiteles fordítások készítése! Ronacher–Nyitrai
Gabi Tel: (0316) 913-084 / 06991 911-0052 E-mail:
gabi.ronacher@chello.at
Vidám hangulatú zeneórák kicsiknek és nagyoknak egyaránt! Furulya, zongora, ének magánórák,
házhoz megyek (Grác környéke is lehetséges!)
Tel.: 0650/31-00-495 Mag. art. Fülep Benedek
Eladó a „Die mittelalterliche Kalvarie von Schemnitz und ihre Darstellung” című könyv Szilágyi István Szombathely város egykori főépítésze hagyatékából, melyet a szerző halála után a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség Budapest és a Historia Ecclesiastica Hungarica Schtiftung közösen adott ki 2007-ben. Az utolsó 15 példányért a 0650/24-56-442-es telefonszámon lehet
érdeklődni.
KUG hárfa szakos hallgatója munkát keres pedagógiai, angol ill. zenetanítással kapcsolatos területen. Bármilyen rugalmas időbeosztásban végezhető munka érdekel. Elérhetőség: Sáska Lóránt
+36/30/56-73-113; lorant.saska@mazene.hu
Megnyitott! KATALIN mini RESTAURANT Magyar
ételekkel és magyar zenével! Elvitelre vagy helyben
fogyasztásra. Nyitvatartás: hétfőtől-szombatig 8-tól
este 10-ig és vasárnap délután 2-től este 10-ig.
Graz, Andritzer Reichsstraße 57/c Telefon:
0676/571-67-04
KUG hallgató barátjának munkát keres
Tel: 0681/10-87-48-43, Vásárhelyi Róbert
Babysitterkedést vállal megbízható, gyerekszerető, 22 éves diáklány, akár hétvégéken is. Elérhetőség:
e-mail:
medveanita@citromail.hu;
tel:
0676/598-55-72
Zongoraórákat adok magyar vagy német nyelven.
Örömmel várom jelentkezését! 0650/7409286
Bartis Ildikó
Olcsó albérlet a Herz-Jesu-Kirche közelében! 1
szoba, WC/zuhanyzó, elektromos fűtés, kis kert,
mélyföldszint. TU, KUG néhány percre. Emeletes
ágy, mosógép nincs. Kiadó május elejétől! €150 +
áram (kb. € 40) Érdeklődni lehet: 0650/31-00-495
Munkát keres április elejétől Grazban lakó fiatal
magyar lány mint babysitter vagy mint háztartási
kisegítő. Igény esetén kérem hívják a következő
számot 0664/215-66-13 (Kovács Lóránt). Segítségüket köszönöm.
Kerámia és agyagozás a DNS galéria-műhelyben!
Inf.: 0650/83-12-624
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GRÁCI MAGYAR ÚJSÁG
2008. április – május

2008. ÁPRILIS
DÁTUM
01. kedd
04. péntek

09-11
18.30

RENDEZVÉNY
FESTŐKURZUS GYERMEKEKNEK
inf.: Winkler, 0316/69-13-22
Carnerigasse 34
BABAKLUB inf.: Ferenczi, 0650/263-83-74
Radetzkystraße 16 KLUBEST/sakkozás inf.: Tulacs, 0316/82-41-75

06. vasárnap

10.00

Welsche-templom SZENTMISE, utána agapé inf.: Ugri, 0316/68-35-08

MKK

07. hétfő

18.00

Gösser

MEÖK

11. péntek

09-11
15.00

Carnerigasse 34
BABAKLUB inf.: Ferenczi, 0650/263-83-74
Radetzkystraße 16 TEADÉLUTÁN inf.: Tulacs, 0316/82-41-75

MEÖK
GME

18.30

Radetzkystraße 16 KLUBEST/sakkozás inf.: Tulacs, 0316/82-41-75

GME

10.00

Welsche-templom SZENTMISE, utána agapé inf.: Ugri, 0316/68-35-08

MKK

18.30

Carnerigasse 34

15. kedd

16-18

Carnerigasse 34

MKK
MEÖK
MKK

18. péntek

16-18
16.30

Carnerigasse 34
Nagyterem
Carnerigasse 34

ELŐADÁS: Magyarok a Mura mentén
Dr. Göncz László Lendva inf.: Ugri, 0316/68-35-08
FESTŐKURZUS GYERMEKEKNEK
inf.: Winkler, 0316/69-13-22
CSALÁDI DÉLUTÁN A BABAKLUBBAN
inf.: Ferenczi, 0650/263-83-74
ZENÉS FOGLALKOZÁS inf.: Tarjányi 0650/72-71-787 •

18.00

Carnerigasse 34

MAGYAR TÁNCHÁZ élőzenével inf.: Petritz, 0650/24-56-442 •

MEÖK

18.30

Radetzkystraße 16 KLUBEST/sakkozás inf.: Tulacs, 0316/82-41-75

19. szombat

19.00

20. vasárnap

10.00

ELŐADÁS: Népi vallásosság és közösségi lét megjelenése a MKK
Magyar Katolikus Rádióban
Juhász Judit a Magyar Katolikus Rádió elnökasszonya
inf.: Ugri, 0316/68-35-08
Welsche-templom SZENTMISE, utána agapé inf.: Ugri, 0316/68-35-08
MKK

13. vasárnap

IDŐ
16-18

HELY
Carnerigasse 34

KEREKASZTAL-TÁRSALGÁS inf.: Páll, 0316/46-56-36

RENDEZŐ
MKK
MEÖK
GME

MEÖK
MKK
GME

Carnerigasse 34

13.00

andritzi villamosvégállomás

KIRÁNDULÁS A RÖTHELSTEINRE inf.: Csaba, 0316/69-30-64 MEÖK
vagy Robert, 0676/38-72-925

16.00

Heilandskirche

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET inf.: 0316/82-75-28

25. péntek

09-11
18.30

Carnerigasse 34
BABAKLUB inf.: Ferenczi, 0650/263-83-74
Radetzkystraße 16 KLUBEST/sakkozás inf.: Tulacs, 0316/82-41-75

MEÖK
GME

27. vasárnap

10.00

Welsche-templom SZENTMISE, utána agapé inf.: Ugri, 0316/68-35-08

MKK

29. kedd

15.00

Radetzkystraße 16 TEADÉLUTÁN inf.: Tulacs, 0316/82-41-75

GME

MEGY

FELHÍVÁS: Az "Ausztriai Magyar Fórum" - munkaközösség az itteni magyarság iránti felelősségvállalásából eredően érdeklődéssel és fokozott figyelemmel – hol aggodalommal, hol reménykedve – kíséri az ausztriai magyarság sorsának alakulását, szükségesnek látja, hogy szélesebb körben megismerje, ismertesse, és kicserélje elképzeléseket úgy magunk
között, mint az itt élő magyarszármazásúakkal és magyarokkal az ausztriai magyarság jövőjét illetően. Köztudott, hogy az
itteni magyar egyesületek vezetői nagyrészt régtől fogva itt élnek. Nagy valószínűséggel a jelenleg itt élő több tízezer magyar nyelvet beszélő ausztriai lakos java az utóbbi 25-30 évben érkezett Ausztriába. Tekintettel erre elhatároztuk, hogy
felkérünk néhány újabban itt élőt, hogy mondják el tapasztalataikat, meglátásaikat és elvárásaikat az itteni magyarság
kultúrális, társadalmi és népcsoportpolitikai tevékenységéről. E célból 2008. április 5-én szombaton du. 5 órai kezdettel
Bécsben, a Collegium Hungaricum (2., Hollandstr. 4.) konferenciatermében (IV. em., kérjük a "Nyelviskola" alatt
csöngetni!) egy kerekasztal-megbeszélésre hívjuk meg Önöket. Vitavezető: Szemerédi Tibor Program: Az ausztriai magyarok és egyesületeik az utolsó 100 évben, Magyar vállalkozók és munkavállalók az EU tagállamban, Magyar fiatalok,
Magyarajkú gyerekek oktatása, Magyar óvodák, A jelenlévők hozzászólásai, kiegészítései
A vita során kialakult álláspontokat és szempontokat és a itteni magyarság jövőjére vonatkozó elképzeléseket egy memorandumba összefoglalva ismertetni fogjuk az itteni magyar közösségekkel. Kérjük jöjjön el, vagy akadályoztatása esetén
küldje el hozzászólását az alábbi e-mail címre! Kérjük jelezzék részvételi szándékukat az alábbi telefonszámon ill. faxon:
01/405-49-61 vagy e-mailen: puma_szt@eunet.at
Tisztelettel: Szemerédi Tibor

Röviditések: MEÖK-Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja, MKK-Magyar Katolikus Közösség, GME-Gráci Magyar Egyesület, MEGY-Magyar
Evangélikus Gyülekezet • Gefördert aus Mitteln der Volksgruppenförderung (Támogatónk még a Szülőföld Alap)

GRÁCI MAGYAR ÚJSÁG
2008. április – május

2008. MÁJUS
DÁTUM
04. vasárnap

IDŐ
10.00

HELY
RENDEZVÉNY
Welsche-templom SZENTMISE, utána agapé inf.: Ugri, 0316/68-35-08

RENDEZŐ
MKK

05. hétfő

18.00

Gösser

MEÖK

06. kedd

16-18

Carnerigasse 34

KEREKASZTAL-TÁRSALGÁS inf.: Páll, 0316/46-56-36

MKK

09. péntek

18.30

FESTŐKURZUS GYERMEKEKNEK
inf.: Winkler, 0316/69-13-22
Carnerigasse 34
ELŐADÁS: Különböző lojalitások, végzetes sorsok a Zrínyi –
Zrinsky család történetében
Prof. Dr.Pálffy Géza az MTA tudományos munkatársa
inf.: Ugri, 0316/68-35-08
Radetzkystraße 16 KLUBEST/sakkozás inf.: Tulacs, 0316/82-41-75

11. Pünkösdvasárnap
15. csütörtök
16. péntek

10.00

Welsche-templom SZENTMISE, utána agapé inf.: Ugri, 0316/68-35-08

12.00
09-11
16.30

Carnerigasse 34
Carnerigasse 34

18.30

Radetzkystraße 16 KLUBEST/sakkozás inf.: Tulacs, 0316/82-41-75

GME

18. vasárnap

10.00

Welsche-templom SZENTMISE, utána agapé inf.: Ugri, 0316/68-35-08

MKK

19. hétfő

19.00

20. kedd

16-18

25. vasárnap

19.00

GMÚ LAPZÁRTA inf.: info@gmuonline.net
BABAKLUB inf.: Petritz, 0650/24-56-442
ZENÉS FOGLALKOZÁS inf.: Tarjányi 0650/72-71-787 •

A GMÚ szerkesztőségi ülése inf.: Petritz, 0650/24-56-442
Carnerigasse 34

MKK
MEÖK

GME
MKK
MEÖK
MEÖK
MKK

MEÖK
MKK

10.00

FESTŐKURZUS GYERMEKEKNEK
inf.: Winkler, 0316/69-13-22
Welsche-templom SZENTMISE, utána agapé inf.: Ugri, 0316/68-35-08

MKK

27. kedd

15.00

Radetzkystraße 16 TEADÉLUTÁN inf.: Tulacs, 0316/82-41-75

GME

30. péntek

09-11
16.30

Carnerigasse 34
Carnerigasse 34

MEÖK
MKK

18.30

Radetzkystraße 16 KLUBEST/sakkozás inf.: Tulacs, 0316/82-41-75

BABAKLUB inf.: Petritz, 0650/24-56-442
ZENÉS FOGLALKOZÁS inf.: Tarjányi 0650/72-71-787 •

GME

2008. JÚNIUS (ELŐZETES)
DÁTUM
IDŐ
HELY
RENDEZVÉNY
01. vasárnap 10.00
Welsche-templom SZENTMISE, utána agapé inf.: Ugri, 0316/68-35-08

RENDEZŐ
MKK

02. hétfő

18.00

Gösser

MEÖK

06. péntek

09-11
18.30

Carnerigasse 34
BABAKLUB inf.: Petritz, 0650/24-56-442
Radetzkystraße 16 KLUBEST/sakkozás inf.: Tulacs, 0316/82-41-75

MEÖK
GME

10.00

TANULMÁNYI ÚT a muramenti magyarokhoz Lendvára
inf.: Maurer, 0316/42-43-17
Welsche-templom SZENTMISE, utána agapé inf.: Ugri, 0316/68-35-08

MEÖK/
MKK
MKK

16.00

Heilandskirche

MEGY

07. szombat
08. vasárnap

KEREKASZTAL-TÁRSALGÁS inf.: Páll, 0316/46-56-36

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET inf.: 0316/82-75-28

A Gráci Magyar Újságban kétévenként talál az olvasó a Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubjától vagy a Magyar Katolikus Közösségtől befizetési lapot azzal a kéréssel, hogy a programokat anyagi lehetőségük szerint támogassák. Most a Magyar Katolikus Közösség átutalási szelvényét csatoltuk. Postai előírás alapján a tömegesen feladott küldemények minden darabjának súlyra és tartalomra egyezni
zni kell, ezért nem tehetünk kivételt. Fodor János
lelkész és a Pasztorális Tanács köszönetet mond minden támogatásért.

Röviditések: MEÖK-Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja, MKK-Magyar Katolikus Közösség, GME-Gráci Magyar Egyesület, MEGY-Magyar
Evangélikus Gyülekezet • Gefördert aus Mitteln der Volksgruppenförderung (Támogatónk még a Szülőföld Alap)

