8. évfolyam 3 – 4. szám

BABITS MIHÁLY: A RÉGI KERT I.
Szeretek itt olvasni, a kertben, a
szőllőlugas alatt,
ahol a könyvre apró kerek fényfoltokat
vet a nap –
mind titkos lencse fényköre titkos
mikroszkóp alatt,
amelyben titkos porszemek szálló árnyai
mozganak.
Itt csak egyszerű virágok vannak:
árvácskavirág,
petúnia, muskátli, dáhlia és georginák,
és rózsa, rózsa! - A reggelnek még a
zöld gyep örül,
a zöld gyep és a barna lóher az ágyások
körül.
Nem tudok én már dalolni cifra mértéken,
rimen,
csak ily hanyagon, mint ez a kert dalol,
porosan, szeliden
ahonnan az utcára semmise néz, csak a
jegenyeakác
sárga fejével; mert nagyobb szegény
mint az emeletes ház.
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A SZERKESZTŐSÉG HÍREI
HONLAP HÍREK
Az elmúlt egy év tapasztalatai és az Olvasók visszajelzései
alapján frissítettük a honlap GYIK (Gyakran Ismétlődő Kérdések) rovatát. www.gmuonline.net/gyik

MEGJELENT A MEÖK 56-OS EMLÉKFÜZETE
Tavaly ünnepeltük az 56-os forradalom 50. évfordulóját. Az idén
szeptemberben a Gráci Magyar Egyetemisták és Akadémikusok Klubja
is egy félévszázados múltra tekinthet vissza.
Még időben, az Öregdiák-találkozó előtt elkészült egy már régen tervezett emlékfüzet „Emlékiratok” címmel, amelyben mindkét –
számunkra jelentős – eseményhez fűződő írások jelentek meg magyar
vagy német nyelven.
A szerzők egy része a forradalom előtti időkre emlékezik, mások a forradalom napjait és emigrációjukat idézik fel. Helyet kap a befogadó osztrák népnek kijáró hála is. Újra felelevenednek az elmúlt 50
év gráci diákélet élményei és az egyesület tevékenysége is.
Úgy gondoljuk, hogy minél több érdeklődőt elérünk azáltal,
hogy brosúránkat az újság honlapján is megjelentetjük. Látogassák
meg weboldalunkat: www.gmuonline.net!

GRÁCI MAGYAR ORVOSOKAT KERESÜNK
Egy kedves olvasónk kérésének eleget téve kérjük segítségüket. Felmerült, hogy a frissen Grácba érkező diákok tartózkodásuk első
szakaszában még nem rendelkeznek olyan német nyelvtudással, amely
egy orvossal folytatott beszélgetés során kielégítő lenne. Szerkesztőségünk ezért vállalja, hogy összeállítja egy a Grácban rendelő és magyarul beszélő általános- és szakorvosok listáját, majd ezt a listát honlapunkon közzétesszük.
Kérjük tehát, hogy jelentkezzenek azok az orvosok, akik szeretnének a listára felkerülni, illetve kérjük kedves Olvasóink aktív közreműködését. Írják meg nekünk, ha tudomásuk van ilyen orvosról/ orvosokról, hogy fel tudjuk velük venni a kapcsolatot.
Címünk: Gráci Magyar Újság 8011 Graz, Pf. 295. vagy
info@gmuonline.net. Köszönjük segítségüket!

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK 2007 OKTÓBER ELEJÉN JELENIK MEG!

Kedves Olvasóinknak kellemes nyári kikapcsolódást kívánunk!
a GMÚ szerkesztősége

GRÁCI MAGYAR ÚJSÁG

AKTUÁLIS

2007. június - szeptember

KÖSZÖNTJÜK A 6. ÖREGDIÁK-TALÁLKOZÓ RÉSZTVEVŐIT

BÚCSÚZUNK KRIZSÁN GYÖRGY GRAFIKUSMŰVÉSZTŐL
(1927-2007)

Az 1956 után Grácban tanuló
magyar egyetemisták és főiskolások
1957-ben megalakították a Diákszövetséget, amely 1968 óta Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja nevet viseli.
Ezen a néven ismerik olvasóink is. A diákévek alatt összeforrott közösség nagy
része a diploma megszerzése után mint
mérnök, orvos, kutató, stb. Európa, Amerika, Kanada városaiban neves cégeknél
kapott vezetői állást munkájukkal elismerést szerezve nemcsak maguknak, hanem a gráci Alma Maternak és a magyar
névnek is.
Idén, a Diákszövetség megalapításának 50. évfordulóján, immár hatodszor rendezik meg hagyományos találkozójukat. Ezen alkalom nyílik a tanulmányi évek alatt kialakult baráti kapcsolatok elmélyítésére, az egykori diákélet
emlékeinek felelevenítésére, egyéni, családi hírek, élettapasztalatok kicserélésére, elhunyt társaikra való megemlékezésre. A rendezők több, mint ötven résztvevőre számítanak. Az elmúlt ötven év alatt
a fiatal diákokból tiszteletre méltó nyugdíjas hölgyek és urak lettek. Egy részük
egészségi, távolsági vagy másjellegű
akadály miatt nem tud személyesen részt
venni a találkozón. Ezek közül többen
jelezték, hogy lélekben itt lesznek.
Ez a találkozó bizonyítja, hogy
értelme van egy közösség létének,
amelyben a kialakult baráti kapcsolatok
legyőzik az idő múlását és a térbeli távolságot.
Mint ismert, a Grácban maradt
öregdiákok a Forradalom 50. évfordulója
alkalmából gyűjtést indítottak egy rászoruló stájer család megsegítésére. Ez
szimbolikus köszönet a tartomány társadalmának a „menekült létben” juttatott
anyagi és erkölcsi támogatásáért. A találkozó távolból jövő résztvevői is támogatják e segélyakciót.
Szerkesztőségünk a GMÚ nevében szeretettel köszönti a résztvevőket,
és jó munkát, kellemes együttlétet kíván
a találkozáshoz.
U.i. Érdeklődő olvasóink megtekinthetik a találkozó alkalmából kiállított
fényképeket, emléktárgyakat, publikációkat június 9-én szombaton 12-13 óra
között Carnerigasse 34-ben.
Ugri Mihály

Lapunk előző számában csak rövid hírt
tudtunk adni haláláról. Az alábbi írással veszünk
tőle búcsút. Visszatekintve életútjára egy kis magyar történelem játszódik le szemünk előtt. Ő
mint református magyar, Nagykároly szülötte,
már kisiskolás korában ízlelte meg a „másság”
érzését egy ó-romániai ortodox iskolában. Ettől
sem az erdélyi, sem az anyaországi évei alatt
nem szabadult.
A háborús események Zalaegerszegre sodorták. Időközben
cserkész lett, amely tovább alakította magyar öntudatát. A kitűnően rajzoló diák az Iparművészeti Főiskola reklámgrafikai szakán végzett. Budapesten élt, amikor kitört a Forradalom. Fegyverrel nem harcolt, de Ötvenhat eszméit örökre szívébe zárta. Lábával a Szabadságra szavazott. Húsz évig élt családjával Svédországban. Az ízig vérig magyar
nem tudta elviselni a skandináv másságot. Ausztriába költözött, ezzel
földrajzilag is közelebb került hazájához. Mint már Malmöben, Felsőőrött is magyar gyermekújságot szerkesztett, és festményeivel az őrségi magyar népi építészetnek állított örök emléket. A magyar egység lebegett szeme előtt, amelyért kitartóan küzdött. De itt nem környezete jelentette neki a másságot, hanem ő volt más környezete szemében.
Grácban fájt neki az itteni magyarság helyzete, szétszakítottsága. Mint
a magyar-magyar kapcsolatok inspirálója, a Forum Hungaricumban látta a gráci magyar egység megvalósításának lehetőségét. Az elégedetlen, semmiben megnyugodni nem tudó nyugdíjas műveit Ausztria és
Magyarország több városában is megcsodálták. Ő maga az Esztergomi
Keresztény Múzeumi bemutatkozását tartotta a legjelentősebbnek. Otthoni kapcsolatait tisztelet és elismerés koronázta. A Magyar Köztársaság ünnepélyes kikiáltásakor örömében szívinfarktust kapott Budapesten, a Kossuth téren. Ez határozta meg további életét. Bezárkózottságában szűk baráti kör állt mellette, gondoskodott róla. Köszönet nekik.
Halála előtt meglátogatta gyermekeit és unokáit. Grácban, kórházi ágyban lehelte ki lelkét. A mienk volt és mégis más mint mi, vagy mi maradtunk mások az ő szemében? Tiszteletre méltó személyisége a ”másság” bélyegével búcsúzott a földi élettől. A halál felold minden másságot, az övét, a mienket, a skandinávot és a magyart is. Fia Svédországba vitte apja hamvait. Így csak lélekben tudjuk sírjára helyezni tiszteletünk virágait.
Ugri Mihály

Azokat az öregdiákjainkat is
szeretettel várjunk, akik eddig
nem jelentkeztek!

Kérjük, hogy minél többen vegyenek részt a programon!
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JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENY
a Welsche-templom tetőzetének felújítására

2007. július 1. 15 órakor
St. Andrä-templom
Közreműködik:
Sonoro Duo
A Kaposvári Székesegyház Kórusa
vezényel: Szili Zoltán
A Kaposvári Katolikus Iskola fúvósegyüttese
Bogáthy Gábor vezetésével

www.gmuonline.net

GRÁCI MAGYAR ÚJSÁG
2007. június - szeptember

ARCKÉPCSARNOK
BEMUTATJUK KOVÁCS DÉNEST
Kovács Dénessel 2005 őszén találkoztam először egy magyar táncházban.
Azóta is rendszeres látogatója a programnak. Ugyan tánc közben vagy a szünetekben mindig adódik alkalom kis beszélgetésekre, igazából csak annyit tudtam róla,
hogy szeret táncolni, nemrégen nyitott egy
galériát, és néha üdvözölhetjük egymást a
szentmise utáni agapén is. Amikor egy szerkesztőségi ülésen felmerült, hogy újraindítjuk Arcképcsarnokunkat, elsőre őrá
gondoltam. Galéria-műtermébe hívott beszélgetésre, melyen keresztül kedves Olvasóink is megismerhetik a
fiatal művészt.
Dénes Temesváron született, majd ott és Gyulafehérváron járt
középiskolába. A helyi szalvatoriánus plébánián keresztül került Grácba. Egy román és egy sváb társával küldték őket jelöltként Ausztriába,
hogy teológiát tanuljanak. Miután a Gráci Egyetemen Teológia Karán
diplomát szerzett még két évig dolgozott egy plébánián pasztorális
asszisztensként, de nem érezte hivatásnak munkáját. Pillanatnyilag
nevelőként dologzik, és az ősszel fejezi be a pszichoterapeuta képzést.
Utána, tervei szerint ebben a szakmában szeretné keresni kenyerét.
A gráci magyarokkal a véletlen hozta össze. Nagyon szívesen
jár kulturális programokra, előadásokra, táncházba. Járt például a nemrég elhunyt Nagy Gáspár és Sütő András irodalmi estjén is. Táncházat
is szervezett már, a moldvai csángó táncokat kedveli. Hazájába már
több társasutat is szervezett. Nagy szeretettel mutatná be továbbra is
Erdélyt és Moldvát érdeklődő gráci magyaroknak is, nem csak osztrák
barátainak.
A művészetekkel, elsősorban a képzőművészettel már Temesváron megismerkedett. Egyetemi évei alatt viszont rátalált mesterére,
egy vorarlbergi atya személyében, aki a kolostorban rendelkezésére
bocsátotta kerámia műhelyét, ahol Dénes mindenféle technikával megismerkedhetett. Minden szabadidejét Vorarlbergben töltötte, ahol szobrászattal foglalkozott. Most kisplasztikákat készít. Gráci tartózkodása,
tanulmányai elvégzése közben festészetre volt lehetősége. A Krizsán
Gyuri bácsival folytatott beszélgetések ihlették galériájának létrehozására. A közelmúltban elhunyt grafikusművész egy fényképes adatbázis
létrehozását dédelgette, mellyel fiatal magyar művészek műveit lehetett
volna a gráci közönséggel megismertetni. Dénesnek más tervei voltak.
Gyakran elsétált a Zinzendorfgasse-i helyiség előtt, és mindig eszébe
ötlött, hogy milyen jó kis galériát, lakást lehetne itt kialakítani. 2006 novemberében nyílt meg a galéria-műterem Dionysos a Zinzendorfgasse
1. szám alatt. Tervei szerint fiatal, induló magyar és más nemzetiségű
művészek munkáit szeretné bemutatni. A galéria, melynek aktuális kiállítása május 15-én nyílt meg „Himmelsnah” címmel, szerdán 9-12,
kedden és csütörtökön 18.30-21 óráig, valamint előzetes megbeszélés
alapján (tel. 0650/83-12-624) látogatható. Kővágó Nagy Imre festő és
Petrás Alina keramikus munkái július 14-ig tekinthetők meg. A további
tervekben egy szebeni szász festő-grafikus kiállításának megszervezése szerepel.
Szerkesztőségünk és kedves Olvasóink nevében is köszönöm
a kellemes beszélgetést, valamint jó munkát és sok sikert kívánok e
gráci magyar kultúrkincs fenntartásához.
Petritz Judit

www.gmuonline.net

KÖNYVAJÁNLÓ
STANLEY I. GREENSPAN:
DAS GROßE ERZIEHUNGSBUCH FÜR
DIE ERSTEN SECHS LEBENS-JAHRE
Walter Verlag 2001
Melyik szülő
ne kívánna intelligens, öntudatos, erkölcsileg stabil gyerekeket? Ám az intelligencia, a tanulási
képesség és a kreativitás az érzelmeknél kezdődnek. Az
érzelmi
tényezők
sokkal nagyobb mértékben határozzák meg a gondolkodást
és az agy fejlődését, mint ahogy azt
korábban feltételezték.
A nemzetközileg elismert gyermekgyógyász és pszichológus, Stanley I.
Greenspan, a George Washington Egyetem professzora szuverén módon mutatja
be azt a hat kulcsfontosságú alapélményt
(úgy mint önirányítás, bizalmas közelség,
kölcsönös kommunikáció, az önérzet fejlődése, emocionális elképzelések és logikus gondolkodás), amely a gyermeki személyiség teljes kibontakozásához elengedhetetlen.
Sokéves kutatási és terápiás praxisa alapján szemlélteti, hogy a szülők –
sok hétköznapi szituációban – az együttlét, a játék, a fantázia, a verbális és nonverbális kommunikáció milyen speciális
formáinak segítségül hívásával támogathatják a gyermeki fejlődést optimálisan,
hogyan bátoríthatják kezdeményezőképességének megragadására és fantáziájuk kibontakoztatására.
Ronacher-Nyitrai Gabi

ERDÉLY ÉS MOLDVA
diavetítés
Hely: Galéria Dionysos
(Zinzendorfgasse 1)
Idő: 2007. június 20. 19.30
Infó: Kovács Dénes, 0650/83-12-624
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A NAGY GÁSPÁR-ESTRŐL...

BICIKLIS ZARÁNDOKLAT

A márciusi szám óta vártam már
a május 12-i Nagy Gáspár emlékére rendezett irodalmi emlékestet. Néhány éve
egyszer kezembe került a közelmúltban
elhunyt költő egy verseskötete, ami igazán megérintett, valamint még debreceni
egyetemista koromban hallottam magyarszakos ismerőseimtől Görömbei András
professzor előadásairól ódákat zengeni.
E két kis előzmény után izgatottan vártam a szombat estét, amin én másfajta
hallgató voltam, mint a többség, akik a
költő életében többször találkoztak személyesen itt Grazban vele. Bizonyos,
hogy egyébként is nagy élmény lett volna
Görömbei professzor lebilincselő előadása, az azonban, hogy a költővel évtizedekig mély baráti viszonyban voltak és
együtt dolgoztak, még személyesebbé
tette az estet.
A professzor úr Nagy Gáspár
életútját gyermekkorától kezdve mutatta
be, és megtörhetetlen költői elhivatottságát az 1956-as forradalom ügye iránt.
Versek idézésével arról beszélt, hogyan
ivódott bele az akkor 9 éves fiú lelkébe
az az idő, amikor forradalmár fiatalokat
szállásoltak el, majd hogyan őrizte verseivel 1956 tisztaságát a Kádár-rendszer
kilátástalan éveiben. Ez a jelenlévők közül sokakban régi, ám még mindig nagyon is élő emlékeket idézhetett fel, így
képzelem, aki akkor még nem éltem.
Nagy örömömre meg lehetett vásárolni a Püski Kiadó kiadásában megjelent „...nem szabad feledNI...!” versek –
1956 láthatatlan emlékművének talapzatára című kis kötetet.
Nagy Gáspár költői életműve
egyértelműen hozta magával, hogy az
előadás utáni kérdések a jelenlegi magyar gazdasági és politikai helyzetet is
érintették. Azt gondolom, ha Nagy Gáspár látta a kis társaságot onnan fentről,
ezért nem haragudhatott, hiszen neki is
rettentően fájt a rendszerváltás-korabeli
és a mostanra kialakult magyarországi
állapot. Mivel sajnos emlékezni gyűltünk
össze, az est lezárásaként Misi bácsi javaslatára egymás kezét fogva emlékeztünk még egyszer arra, aki túl korán ment
el közülünk. Emléke és életműve azonban tovább él és hat, rajtunk is múlik
azonban, hogyan ismertetjük meg másokkal és a fiatalabb generációkkal életművét és politika felett álló, példaként
szolgáló tiszta erkölcsiségét.
Köszönjük a szervezők munkáját
és Görömbei Andrásnak azt, hogy ezen
az estén velünk együtt emlékezett meg
Nagy Gáspárról!
Komon Erika

A CSÁNGÓFÖLDI MAGYAR NYELVŰ MISÉÉRT
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Május 29-én vendégünk volt Ferkó Zoltán (31) és ideiglenes kísérője Szilárd a Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesülettől. Zoli a csángók ügyében a Vatikánba tart, Budapestről Velencén
át Rómába kerékpározik, majd visszafelé Zágrábtól Pécsett, Szegeden,
Déván és Gyulafehérváron át Csíksomlyóra és onnan tovább, Moldvába.
Céljuk, hogy a csángók anyanyelvükön, tehát magyarul, katolikus magyar pap celebrálásával hallgathassák anyanyelvük megőrzése
érdekében a misét. A probléma megoldatlansága részben az asszimiláció téves értelmezésében gyökerezik, illetve abban, hogy a csángók a
Katolikus Egyház egyetlen képviselete az ortodox Romániában.
Május 28-án szombaton érkeztek, és megnézték Grácot. Nagyon hálásak voltak Komon Erikának, aki a lakását felajánlotta, hogy
távollétében nála megszállhassanak, továbbá Berger Máriának, aki
gyógyszerekkel látta el Zolit, aki már a gyógyszertárak zárta után érkezett városunkba. Kifejezésképpen hadd idézzem Zolit a weboldaláról:
„Most hívott a grazi magyar pap, hogy minden rendben van-e velünk.
Úgyhogy hála Istennek vendégszeretetből itt sem szenvedünk hiányt.“
Vasárnap a mise után pár szóban Zoli bemutatta zarándoklatuk
célját, és többeknek lehetősége volt vele és Szilárddal az agapén beszélgetni.
Mindenkinek figyelmébe ajánlom a zarándoklat blogját:
www.zarandoklat.blogol.hu ahol követhetjük Zoli beszámolóit útjáról,
illetve a következő internetes oldalt: http://www.keresztszulok.hu/
zarandoklat/kerekparos.htm. Egy háttérinterjú Zolival is meghallgatható
ezen
a
weboldalon:
http://tdyweb.wbteam.com/Kerekparos
Zarandoklat.htm.
Zoli blogjában ezeket írta ittlétéről: Innen Szilárddal a grazi
magyar közösség miséjére siettünk, amelyet minden vasárnap 10h-kor
celebrál a nálam is fiatalabbnak tűnő Fodor János atya, a Griesplatz téri
templomban. Az atya a mise után megkért, hogy beszéljek a
zarándoklat céljáról. A hívek nagy lelkesedéssel hallgatták, volt: aki
most tudta meg, hogy vannak csángó testvéreink! Meg is tapsolták a
beszámolót, s utána még jó ideig beszélgettünk. Úgy érzem, sikerült
jónéhány támogatót az ügy mellé állítani! Jelen volt Zichy grófnő is,
akivel -tiszteletreméltó korát meghazudtolóan- élénk beszélgetésbe
keveredtünk, s a csángók sorsának megvitatása után mesélt nekünk a
háború utáni Grazról, a társasági életről, emberekről. Találkoztunk
Szádeczky-Kardos Gézával, akinek egyik rokona, Csilla Moldvában tanított. Kicsi a világ!
Ezennel
hadd
használjam fel az alkalmat
és mondjam el, hogy mi itt
Grácban nem „csak“ azért
lehetünk hálásak, hogy
anyanyelvünkön
hallgathatjuk a misét, hanem még
ráadásul egy igen hiteles
papunk is van Fodor János személyében, aki nem
csak önkéntesen vállalt
minket míg itt tartózkodik,
hanem rengeteget tesz közösségünk kiépítéséért és
megerősítéséért.
Köszönjük!
Harsányi Eszter

www.gmuonline.net
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OLVASÓI LEVELEK (FOLYTATÁS)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT

Kedves Szerkesztők! Szegény Nagy Gáspárról írott búcsúztatómban egy helyesen írt szót átírtak rosszra. Kár, hogy előzőleg nem
vették fel velem a kapcsolatot, s még nagyobb kár, hogy nem ismerik
Nagy Gáspár írásait. Ez a bizonyos szó: "legény-részlet". Így írta Nagy
Gáspár, s így írtam én is az Önöknek küldött szövegben. (Lásd: prózai
művek.) - Szóval: nem "regény-részlet"!!! Bosszantó - és szégyen...
Üdvözlettel: Radics Éva
Nyílt levél Mandulás Ágnesnek. Kedves kis Húgom az Úrban.
Olvastam írását a Magyar újságban, amiben azt írja többek között, hogy
„A magyarokból sajnos hiányzik az összetartás szemben pl. a spanyolokkal, törökökkel, stb.” Ezt nem hogy kétségbevonom, hanem egyenesen megcáfolom! Lehet, hogy voltak Önnek 1-2 hasonló személlyel dolga és kellemetlen érzései (kinek nem voltak?) ezért ne siessen, rohanjon az előítéletek és általánosítások negatív irányába, hanem a pozitív
dolgokat és eseményeket értékelje az életben. Én is így gondolkoztam
mint Ön, aztán egészen megváltozott minden, mikor kinyíltak lelki szemeim. Láttam és tapasztaltam, hogy igenis van egy összetartó testvéri
szeretetközösség a magyaroknál.
Szeretettel, Táborszky László 8924 Kirchberg

Gratulálunk Nagy Zsuzsannának és Litscher Peternek házasságkötésük alkalmából. Sok boldogságot kívánunk a fiatal
házasoknak.

AZ GRÁCI MAGYAR KATOLIKUS KÖZÖSSÉG HÍRE
Az ausztriai plébániai tanácsválasztásokkal egyidőben Grácban a
Magyar Katolikus Közösség is új tagokat választott a pasztorális tanácsba. Az első, alakuló ülés gazdag napirendjén szerepelt a választási
eredmények kihirdetése, visszatekintés az elmúlt öt év munkájára, feladatkörök megállapítása, stb. A feladatok, tisztségek végleges felosztására a következő ülésen kerül sor. A választási eredményekről és a tanács összetételéről a GMÚ következő számában adunk értesítést.
Virágvasárnap Szadetzky-Kardos Géza és Táborszky Györgyi vezetésével egy kiskar énekelte a Passiót. Remélhetőleg a jövőben is találnak
lehetőséget változatossá tenni a liturgiát.
Áprlis 15-én a szokásosnál többen vettek részt a magyar misén. János
atya fáradozása meghozta gyümölcsét: egy felnőttet keresztelt és kettőt
bérmált. Örömükben osztozott az egész közösség.
Felújítják a Welsche templom tetőzetét. A Magyar Katolikus Közösség benefiz hangverseny rendezésével járul hozzá. Július 1-jén, vasárnap, a St. Andrä templomban a Kaposvári Székesegyház Kórusa Szili
Zoltán karnagy, valamint a Katolikus Iskola fúvósegyüttese Bogáthy Gábor zenetanár vezetésével hangversenyt ad. A Welsche templomban
ezen a napon nem lesz magyar mise.
Idén a Mindszenty-Vadon gyalogos emlékzarándoklatra Máriacellbe
augusztus 24-26. immár 24. alkalommal kerül sor. Információ Ugriéktól
kapható. A zarándoklat miatt augusztus 26-án Grácban elmarad a
magyar mise. Kérjük, hogy aki csak teheti, vegyen részt a zarándoklat
miséjén Máriacellben 17 órakor a Szent Mihály kápolnában.
Aki gyorsan segít, kétszeresen segít, mondja a közmondás. Áprilisban
kétségbeesett szülői kiáltás érkezett Kolozsból „Leégett a házunk”! Segítsetek! Fodor János magyar lelkész erről a grácban élő családtagoktól
értesülve azonnal gyűjtést indított. A mise után € 213,- gyűlt össze. Mások is meghallották a hírt és egyénileg adtak pénzt, ruhát, ágyneműt,
konyhafelszerelést, bútort, stb. Mindez hamarosan Kolozsra érkezett. A
mellékelt levélben ért hozzánk a köszönet.

GÓLYAHÍREK
Most értesültünk hogy, Dr. BärnthalerSzentirmay Judit nagyon örül második
2006. decemberében született unokájának, Nikolasnak.
Április 26-án megszületett SzendreiGutzelnig Ágota (újságunk első főszerkesztője) és Gutzelnig Volker harmadik
kisfia Arthur Maximilian.
Szerkesztőségünk nagyon sok örömet kíván a kisbabákhoz, és szeretettel várjuk
őket Baba-mama klubunkban.

DIPLOMA
Gratulálunk Fábián Melindának, aki befejezte jogi tanulmányait a Gráci Egyetemen.

GRATULÁLUNK
Bernovics Gyula, Mesterházi Péter,
Nagy Gábor, Németh Anna és Somogyi László öregdiák társainknak gratulálunk, akik mostanában ünneplik 70. születésnapjukat. Jó egészséget és sok
boldogságot kíván a MEÖK és az MKK.
Valentíny Géza praelátus úr, a volt
ausztriai magyar főlelkész május elején
ünnepelte 80. születésnapját. Fogadja
szívbéli jókívánságainkat!

HALÁLESETEK
Április 2-án, életének 87. évében elhunyt
Dr. Galambos Ferenc Ireneusz OSB. A
magyar körökben világszerte ismert szerzetes tanárt, Alsóőr nyugdíjas plébánosát
Pannonhalmán a Boldogasszony kápolna
kriptájában helyezték örök nyugalomra.
Barátai, ismerősei megőrzik emlékét.
R.i.P.

APRÓHIRDETÉSEK
Hiteles fordítások készítése! Ronacher–Nyitrai
Gabi Tel: (0316) 913-084 / 06991 911-0052 E-mail:
gabi.ronacher@chello.at
nappalik,
konyhák,
lépcsők
Fürdőszobák,
csempézését, lapozását vállalom Grazban és
környékén. Korrekt ár! Érd.: 0664/65-49-053
Egy éve Grazban élő 40 éves magyar férfi ház
körüli munkákat vállalna. Érd.: 0676/79-23-362

A s z e r k e s z t ő s é g f e l h í vá s a
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 info@gmuonline.net) Lapzárta: 2007. szeptember 13. 12 óra
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„Ilyesmikkel” foglalkozni

Tavaszi Koncert
2007
Képekben…

6

A vizsgák és diplomadolgozatok írása idején bizony sokszor
elhangzanak a következő mondatok a diákok szájából: „Én
egyetemista vagyok, nem érek rá ilyesmikkel foglalkozni…,
nincs időm, sok a dolgom, …és hát amúgy sem fizet jól.”
Hangverseny-szervezőként gyakran találkozom szembe
ezekkel a gondokkal, amikor valakit együttműködésre, közös
munkára kérek, ám szerencsére mindig vannak, akik örömmel segítenek és szívesen részt vesznek munkáinkban.
Egy közösségért kiállni, alakítani és segíteni természetesen
fáradságos dolog. Talán nekünk, fiataloknak van a legtöbb
energia birtokunkban, mégis mi tudunk a legtöbbször nemet
mondani a közösségi feladatok melletti munkára. Amikor viszont rádöbbenünk, hogy van időnk, van erőnk és van tengernyi új ötletünk, akkor történik valami! Így volt ez most is:
2007. május 16-án megrendezésre került a hagyományos Tavaszi Magyar Hangverseny a Barocksaalban. Egyszerűen és
tömören büszkén írom: szerintem nagyon jól sikerült. Jó érzés
volt együtt muzsikálni, jó érzés volt együtt zenét hallgatni, s túl
a szervezés adta nehézségeken mégis szép, családias hangulatú eseményre került sor. Hangversenyünk előadói szokás
szerint önkéntes vállalkozó fiatalok voltak, külön öröm volt
azonban számomra, hogy ezúttal nemcsak egyetemisták jelentkeztek fellépésre, hanem egy kisebb zongorista leányzó is.
Műsorunk a klasszikus, romantikus, modern és a jazz műfajokból egyaránt merített – remélhetőleg a szép számú közönségünk örömére. Igazán sok tapasztalatot nyújtott ez az este, hiszen ritkán látott diáktársaimmal is találkozhattam, akikkel csupa érdekes gondolatról beszélgettünk. Felmerült az igény a
rendszeres magyar bulikra, összejövetelekre, valamint zenész
diákok több csudajó elképzelést és ötletet adtak egymásnak,
miként lehetne magyar közösségünk fiatalos programjait
bővíteni, színesíteni.
Hangversenyünk alkalmából 25-30 fős közönségünk volt jelen,
nagyrészt fiatalok, egyetemisták.
Engedjék meg, hogy ezúton köszönjem meg fellépő diáktársaim közreműködését, a hallgatóság figyelmét, valamint a koncertünk utáni közös beszélgetéshez finom süteményeket és innivalókat hozók kedves segítségét.
Hiszem és bízom benne, hogy a hasonló kezdeményezések jó
célra vezetnek. Egy apró gondolat, amely hangversenyünkön
is elhangzott a Kodály Zoltántól vett idézetek között:
„a zene ügye elsősorban a közönségnevelés,
azaz a közösségnevelés.”
Kitartóan biztatok tehát mindenkit, hogy igenis mindig megéri
„ilyesmikkel” foglalkozni!
Üdv: Fülep Benedek
www.gmuonline.net

MIÉRT PONT GRÁC?
Szabó Edina vagyok, négy éve közgazdaságtant (üzemgazdaságtant) tanulok Grácban. Mivel a bátyám, Ferenc is itt tanult,
nagyon megtetszett a város, és én is ide jelentkeztem, habár
hajdú-bihari szülővárosomtól igen távolra kerültem. Ezt a döntésemet nem bántam meg. Sok ismerőst, barátot szereztem itt
Grácban, magyarokat és osztrákokat egyaránt. Különösen tetszik, hogy az egyetemen a világ minden tájáról származó diákokkal lehet találkozni. Nagyon jónak tartom a magyar újságot
és a magyar programokat, bárcsak gyakrabban vehetnék részt
rajtuk. Gratulálok a szerkesztőknek a sokszínű újsághoz és
további jó munkát kívánok!
Edina

Várjuk a Te válaszodat is!
Véleményeik, öteletek, hirdetések, beszámolók:

info@gmuonline.net
Fotóinkon a Tavaszi Koncert résztvevői és a
jelenlévők láthatók. Akik felléptek:
Veit Mónika, Bartis Ildikó, Mandulás Ágnes, Kiss Kata,
Lantos Márta, Berkecz Evelyn, Gyükér László,
Balázs Tamás, Schultz Tamás, Fülep Benedek

Napfénnyel teli,
szuper nyarat kívánunk
mindenkinek!!!

☺

MAGYAR PARTIK!!!
Helyszín: Leechgasse 24. „Pince”
Zsíroskenyér, hazai ízek
Karaoke
Jó hangulat, magyar társaság…
Várunk Benneteket rendszeresen bulijainkon!
Rendező: Scholz Péter
Következő időpont: május 29. este

F E L H Í V Á S !
A DIÁKOK OLDALA SZERKESZTŐ MUNKATÁRSAKAT KERES!
Érdeklődni lehet a következő telefonszámon:
0650/3100495

www.gmuonline.net
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(nem) csak gyermekeknek

GRÁCI MAGYAR ÚJSÁG
2007. június - szeptember

Szerkesztő: Petritz Judit postaláda: info@gmuonline.net

TALÁLÓS

1. Reggel négy lábon mászik,
délben két lábon jár,
este meg három lábon
botorkál...

Grác 1: Lehner Alexander és Laura,
Walters Jennifer és Schipfer Daniel

Kellemes nyári pihenést kívánok!

Petritz Judit

Grác 2: Kovács Édua, Kiss Daniel, Melem
Susanna, Putz Thomas és Erik, Frisinghelli
Patrick és Veit Thomas Florian

Kapfenberg 2: Baumhauer Anita,
Gombos Cynthia és Evelyn, Baló László és
Reif Róbert

Rajzoljátok le és küldjétek el
szerkesztőségünk címére
nyári élményeiteket!

Nemes Nagy Ágnes
Budai utca
Ez az utca budai.
Jól lehet itt játszani.
Vannak nála nagyobb utcák,
a mi utcánk bátyjai.
Ez az utca budai,
budai,
vannak nála kisebb utcák
a mi utcánk húgai.
Húgai, bátyjai, gyerünk gyorsan játszani.
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KÉRDÉSEK

Kapfenberg 1: Baló Nándor, Baumhauer
Nóra és Reif Brian

2. Néha hosszú, néha rövid,
vagy sima, vagy kunkorodik.
Van ritka, van sűrű is,
kinő, pedig nem vetik.
Van fekete, barna is,
hófehér meg arany is.
3. Lábam egy van, bordám
több van,
helyem itt van, helyem ott
van.
Napos időn otthon hálok,
borús időn utcán járok.

Bruck: Donát Richard, Schnitzer Caroline
és Róbert, Antal Andrea, Fülöp Eszter,
Széll Thomas és Gregori

OLVASÓNAPLÓ
FEKETE ISTVÁN: TÜSKEVÁR (DÍSZKIADÁS)
Megjelent a Móra Könyvkiadó gondozásában.

A magyar irodalom remeke, a Tüskevár úgy születhetett meg, hogy szerzője nem csupán tehetséges író volt, hanem a természet avatott ismerője
is. Így teremthette újra könyvében azt az elveszettnek hitt harmóniát
ember és természet közt, amelyet tökéletesen megélni és átérezni talán
csak a természeti népek tudtak. A regény másik nagy erénye ifjúság és
öregkor találkozásának megrendítő ábrázolása. Fekete István gyermekkorából ismerte a Kis-Balaton környékét, de ahhoz, hogy be tudja avatni olvasóit e különös világ szépségeibe, már egy érett író bölcsességére volt szüksége. A két pesti fiú és Matula személyében a gyermekkor és az időskor
találkozik, és ez a találkozás csak azon a helyen lehet egyúttal egymásra
találás is, ahol születés és elmúlás elválaszthatatlanul egymásba ér: a
természetben.
A regény, megjelenésének 50. évfordulója alkalmából, ünnepi köntösben lát
napvilágot.

Forrás: www.mora.hu; Megfejtések: 1. ember, 2. haj, 3. esernyő

Kedves Gyerekek! Közeledik az
évvége. Az anyanyelvi oktatásra járó
gyerekek nagyrésze a tanárnő jóvoltából már felkerült a „tabló“-ra. A
vakáció alatt kérlek Benneteket,
hogy ne feledkezzetek meg anyanyelvetekről: beszélgessetek, énekeljetek, mondókázzatok, olvasgassatok magyarul, ki-ki a korának megfelelő módon! Gyermekcsoportjainkról beszámolókat a következő oldalon találtok. Szeretettel várunk
Benneteket programjainkon!

www.gmuonline.net
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postaláda: info@gmuonline.net

BABA-MAMA KLUB HÍREI

ANYANYELVI OKTATÁS

Lassan közeleg a nyár, egy igazán élménydús tavaszt hagyunk magunk mögött.
Sok kicsi barátunkkal az évadzáró családi délutánt követően péntekenként nem beltéri, hanem játszóteres-strandolós találkozókat szeretnénk a tavalyi nyár "hagyományát" folytatKlubunk legfiatalabb tagja:
va.
Ladányi Patricia Chiara
Ezúton is szeretném a kedves olvasók
figyelmét felhívni, hogy klubunk nyitott minden érdeklődő számára, nem
csak szülőket, de nagyszülőket, barátokat is szívesen látunk! Arra kérek
minden érdeklődőt, amennyiben nyáron csatlakozni szeretne hozzánk
jelentkezzen előzetesen! Érdeklődni nálam (0650/263-83-74) ill. az újság e-mail-címén (info@gmuonline.net) lehet.

Rövidesen ismét egy iskolai év
befejezése elé nézhetünk, mégpedig
nemcsak a német iskolákban, hanem a
magyar óráinkon rendszeresen megjelenő és szorgalommal készülő diákjainkkal
is. Bizonyára nem egyszerű és nem kevés áldozattal jár hétről hétre egy délutánt a magyar nyelvtanulásra is fordítani, de a kitartással járó munka idejében
meghozza gyümölcsét.
Úgy a kisebbek, mint a nagyobbak körében egyre inkább megfigyelhető
az értelemszerű olvasásuk kibontakozása. Mindig akadnak szómagyarázatra
szoruló kifejezések, de jó látni, amint felfogják az olvasmányaink tartalmát és
iparkodóan képesek azok reprodukálására is. Előfordul a szövegtől függően, hogy
ez néha nem is olyan egyszerű. Ilyenkor
beiktatják mondataikba a keresett magyar szó német megfelelőjét, amit a többiek (aki tudja) ügyesen kijavíthatnak, ill.
magyarra fordíthatnak.
A beszélt és az írott nyelv közötti
különbségek érzékeltetése sem marad
el. Bár hétről hétre csak lassú lépésekkel
tudunk haladni, de a helyesírásban való
jártasságuk is szorgalomtól és gyakorlástól függően rögződik.
Dicséret valamennyi kis tanulónknak, akik kitartással végezték a feladatokat úgy az óráinkon, mint házi feladat készítéseként folytatva.
A jelentkezési lapok leadása a
2007/08-as tanévre is szükséges. Minden kötelező iskolatípus igazgatójánál található jelentkezési lap. Minden kezdő
és továbbtanuló diákot szeretettel várunk! Szeptemberben az iskolakezdés
második hetében kezdődnek - előreláthatólag - az anyanyelvi oktatások.
Addig is egy kellemes nyarat és
jó pihenést kívánok szeretettel:
Gombos Ildikó

Vidám mondókázás a baba-mama klub családi délutánján, ahova nem csak a lelkes
apukák, de nagymamák, keresztmamák és barátnők is elkísérték a klub törzstagjait

Találkozzunk júniusban a Carnerigasse 34 játszótermében,
júliustól pedig valamelyik játszótéren, strandon péntekenként 9-11-ig!
A pontos időpontokat lásd a műsorismertetőben!
Ferenczi Judit

ZENÉS FOGLALKOZÁS
Kedves Szülők, kedves Lurkók!
Lassan elérkezünk az idei év végéhez, de a nagy nyári szünet
előtt még júniusban kétszer találkozunk, amikor a már korábban említett
ritmushangszerek készítésével fogunk foglalkozni. Az utolsó zenés
foglalkozáson pedig már, remélem, fel is avathatjuk őket!
Én ez úton szeretném megköszönni a szülőknek az együttműködést, és hogy néhányan szinte tényleg kivétel nélkül részt vettek a
foglalkozásokon. Ezzel nagyban segítették az én munkámat, mert
sajnos csak elég ritkán tudunk találkozni, de a rendszeres részvételnek
köszönhetően, a gyerekek nagyon ügyesen fejlődnek, és azt hiszem
már egészen összeszoktak egymással és velem is. Reméljük, hogy a
jövőben sok kis új pajtást köszönthetünk körünkben! Szeretettel várunk
mindenkit, aki szívesen tanul magyarul mondókákat, énekeket,
játékokat! Természetesen a meghívás nem csak a jövő évre szól. Ha
valaki már most kedvet kapott, a következő alkalommal (június 2-án a
Carnerigasse 34. szám alatt) is szívesen látjuk.
Szeretettel várok minden kis lurkót! A pontos időpontokat
lásd a műsorismertetőben! A szülőket ezúton kérem arra, hogy előre
jelezzék részvételi szándékukat! Érdeklődni nálam (0650/72-71-787) ill.
az újság e-mail-címén (info@gmuonline.net) lehet.
Minden olvasónak szép nyarat és jó pihenést kívánok!
Tarjányi Eszter

www.gmuonline.net

G Y E R E K S Z Á J
- Na fiam, ennél a házi feladatnál láttam már
jobbat is - közli a tanár.
- Igen, tanár úr kérem, de nem az én apukámtól.
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
A harmadik B-ben a tanító néni észreveszi,
hogy két gyerek beszélget óra közben.
- Büntetésből leírjátok holnapra nekem százszor a neveteket! Szól szigorúan.
- Ez nem igazságos! – pityeredik el az egyik
nebuló - Őt Kis Pálnak hívják, engem meg
Glattenbeisberger Tivadar-nak.
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TERVEZETT KIRÁNDULÁSOK
A Rhötelsteini kirándulásunk
most is jól sikerült. Két kocsival mentünk, volt velünk négy strapabíró gyermek is. Ha lennének érdeklődők, ezt
az utat meg is ismételhetnénk.
Kissé nagyon meredek sziklaúton, kifeszített lánc segítségével felmásztunk a Sárkánybarlanghoz, be is
mentünk elég messze, míg a bejáratot
látni lehetett. Utána részben létrákon
mentünk tovább. Közben láttunk, mint
megígértem, két zergecsaládot is.
Hosszabb ideig néztük a zergeifjúság
pajkos hancúrozását, eszük ágában
sem volt menekülni. A kirándulás végcéljához, a kilátó sziklához már csak
négyen bírtunk kimenni, a többiek
spórolták erejüket az útra lefelé. 800
m szintkülönbséget már lehet érezni.
De a szép és élménydús kirándulás
megérte. Alig értünk le, megeredt az
eső.
Legközelebb egy kerékpártúrát tervezünk a nagyon érdekes Stübing-i falumúzeumba. Egy út kb. 1518 km, majdnem végig kerékpárúton
lehet haladni. A túra tervezett időpontja: június 3.

2007. AUGUSZTUS
DÁTUM
IDŐ
05. vasárnap 10:00

A szünidő előtt még elmehetnénk a Weizbach-Klamm-hoz, a Jägersteig-en mennénk végig. Nemrég
voltam ott először, kellemesen meglepett. A túra tervezett időpontja:
július 15.
Kirándulásaink sokszor úttalan, meredek utakra is vezetnek, úgyhogy masszív, ilyen utakhoz megfelelő cipő és esetleg esős időhöz megfelelő fel-zerelés ajánlatos.
Túráinkra mindenkit szívesen várunk, aki gondolja, hogy a túrát bírja.
Az érdeklődők előzetes jelentkezését kérjük Horváth Csabánál
(0316/69-30-64)
vagy
Robertnél
(0676/38-72-925).
Szép idő reményében: Csaba

MAGYAR TÁNCHÁZ GRÁCBAN
Április 20-án Kiki és Eszter
sajnos nem tudott Grácba jönni, de kitűnő helyettest küldtek maguk helyett.
Marosvölgyi Csaba, az Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes, majd a Honvéd
Néptáncegyüttes táncosa tartotta az
oktatást. „Bemelegítőnek” dunántúli
táncokat jártunk, majd vajdaszentiványit tanított Csabi és párja, Anikó.
Hihetetlenül nagy volt az érdeklődés
ezen az estén, ami persze annak is
köszönhető, hogy pont akkor ért véget
a Carnerigassen a Baba-mama klub
családi délutánja, és néhányan kisgyerekestül beálltak a körbe. A legkisebbek ezt nagyon élvezték.
A gráci magyar táncházak az
ősszel folytatódnak. Újságunk következő kiadásában már pontos időpontokkal tudunk szolgálni. Hogy mit is
tanultunk eddig, azt a Gráci Magyar
Újság honlapján (www.gmuonline.net)
lehet elolvasni. Nyári népművészeti
táborokról pedig a www.tanchaz.hu
weblapon kaphatnak bővebb információt. Mindenkinek kellemes nyarat kívánok szeretettel! Petritz Judit

HELY
RENDEZVÉNY
Welsche-templom Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08

RENDEZŐ
MKK

06. hétfő
12. vasárnap

18:00
10:00

Gösser
KEREKASZTAL-TÁRSALGÁS infó: Pall, 0316/46-56-36
Welsche-templom Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08

MEÖK
MKK

15. szerda

10:00

Welsche-templom Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08

MKK

19. vasárnap

10:00

Welsche-templom Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08

MKK

24. péntek 26. vasárnap

26. vasárnap

17:00

2007. SZEPTEMBER
02. vasárnap 10:00

Szent Mihálykápolna

24. MINDSZENTY-VADON gyalogos EMLÉKZARÁNDOKLAT MKK
MÁRIACELLBE
Infó és jelentkezés július 30-ig Ugriéknál a déli vagy esti órákban,
0316/68-35-08
Szentmise Máriacellben
MKK
Kérjük, hogy minél többen vegyenek részt!

Welsche-templom Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08

MKK

03. hétfő
09. vasárnap

18:00
10:00

Gösser
KEREKASZTAL-TÁRSALGÁS infó: Pall, 0316/46-56-36
Welsche-templom Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08

MEÖK
MKK

16. vasárnap

10:00

Welsche-templom Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08

MKK

23. vasárnap

10:00

Welsche-templom Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08

MKK

30. vasárnap 10:00
Welsche-templom Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08
2007. OKTÓBER (ELŐZETES)
01. hétfő
18:00
Gösser
KEREKASZTAL-TÁRSALGÁS infó: Pall, 0316/46-56-36
05. péntek
9-11
Carnerigasse 34
BABA-MAMA KLUB infó: Ferenczi, 0650/263-83-74
07. vasárnap

10

10:00

Welsche-templom Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08

MKK
MEÖK
MEÖK
MKK

www.gmuonline.net

GRÁCI MAGYAR ÚJSÁG
2007. június - szeptember

2007. JÚNIUS
DÁTUM
01. péntek

IDŐ
9-11

HELY
Carnerigasse 34

RENDEZVÉNY
BABA-MAMA KLUB infó: Ferenczi, 0650/263-83-74

18:30

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

GME

2. szombat

16:00

Carnerigasse 34

MKK

03. vasárnap

10:00

Welsche-templom Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08

ZENÉS FOGLALKOZÁS infó: Tarjányi 0650/72-71-787 •

RENDEZŐ
MEÖK

MKK

KERÉKPÁRTÚRA a Stübing-i falumúzeumba infó: Csaba, MEÖK
0316/69-30-64 vagy Robert, 0676/38-72-925
04. hétfő
07. csütörtök

18:00
10:00

Gösser
KEREKASZTAL-TÁRSALGÁS infó: Pall, 0316/46-56-36
Welsche-templom Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08

MEÖK
MKK

Úrnapja

6. ÖREGDIÁK-TALÁLKOZÓ infó: Ugri, 0316/68-35-08

MEÖK

08. péntek 10. vasárnap
10. vasárnap

10:00

Welsche-templom Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08

MKK

15. péntek

9-11

Carnerigasse 34

MEÖK

18:30

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

GME

17. vasárnap

10:00

Welsche-templom Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08

MKK

19. kedd

15:00

Radetzkystraße 16 ÉVZÁRÓ az egyesületi helység udvarábban grillezéssel infó: GME
Tulacs, 0316/82-41-75

20. szerda

19:30

Galéria Dionysos Diavetítés Erdély és Moldváról infó: Kovács, 0650/83-12-624
Zinsendorfgasse 1

22. péntek

9-11

Carnerigasse 34

BABA-MAMA KLUB infó: Ferenczi, 0650/263-83-74

MEÖK

23. szombat

16:00

Carnerigasse 34

ZENÉS FOGLALKOZÁS infó: Tarjányi 0650/72-71-787 •

MKK

24. vasárnap

10:00

Welsche-templom Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08

26. kedd

12:30

Florentinersaal

Bővebben a 2. oldalon!

(Palais Meran)

29. péntek

2007. JÚLIUS
DÁTUM
01. vasárnap

BABA-MAMA KLUB infó: Ferenczi, 0650/263-83-74

Fülep Benedek Diplomahangversenye; Minden kedves
ismerősömet és barátomat szeretettel várom!
(A koncert után buli!)
CSALÁDI DÉLUTÁN A BABA-MAMA KLUBBAN
infó: Ferenczi, 0650/263-83-74

MKK

16-18

Carnerigasse 34

IDŐ
10:15

HELY
RENDEZVÉNY
RENDEZŐ
St. Andrä-templom Szentmise, utána étkezési lehetőség, térzenét ad a Kaposvári MKK
Katolikus Iskola fúvósegyüttese Bogáthy Gábor vezetésével
infó: Ugri, 0316/68-35-08 A magyar nyelvű mise elmarad!
St. Andrä-templom Hangverseny a Kaposvári Székesegyház Kórusa Szili Zoltán MKK
karnagy valamint a Katolikus Iskola fúvósegyüttese Bogáthy Gábor zenetanár vezetésével infó: Ugri, 0316/68-35-08 Bővebben az

15:00

MEÖK

5. oldalon!

02. hétfő
06. péntek

18:00

Gösser

KEREKASZTAL-TÁRSALGÁS infó: Pall, 0316/46-56-36
MEÖK
BABA-MAMA KLUB a nyári hónapokban szünetel. Találkozók MEÖK
megbeszélés alapján játszótereken, strandokon. Részletes infó a
9. oldalon ill. Ferenczi Juditnál, 0650/263-83-74

08. vasárnap

10:00

Welsche-templom Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08

MKK

15. vasárnap

10:00

Welsche-templom Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08

MKK

TÚRÁT a Weizbach-Klamm-hoz infó: Csaba, 0316/69-30-64 MEÖK
vagy Robert, 0676/38-72-925
22. vasárnap

10:00

Welsche-templom Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08

MKK

29. vasárnap

10:00

Welsche-templom Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08

MKK

Röviditések: MEÖK - Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja, MKK - Magyar Katolikus Közösség, MEGY – Magyar Evangélikus Gyülekezet
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