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ERRŐL BESZÉLNI KELL - VITAINDÍTÓ CIKK

Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amig ő véd engem, nem ér semmi bánat.
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell.

ÍGY LÁTOM ÉN - HOGY LÁTOD TE?

Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szivét, mely csak értem dobban
itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem köszönöm az édesanyámat!
Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az édesanyámat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!

A TARTALOMBÓL
A SZÉDER
KÖNYVAJÁNLÓ
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2007-ben 50 éves lesz a Gráci Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja. Ehhez kapcsolódik a tervezett 5. Öregdiák-találkozónk is.
Egyre hosszabb azok listája, akik nem lehetnek jelen, mert már nincsenek köztünk.
Nemcsak a tekintélyes és kerek évforduló, hanem a megváltozott körülmények is megkívánják, hogy elgondolkozzunk az egyesület
további sorsáról. Eltekintve attól a vitathatatlan ténytől, hogy a klub
fennmaradását csak a vezetőség folytonos fiatalokkal való megújítása
tudja biztosítani, felmerül az a kérdés is, hogy van-e a klubnak a jövőben egyáltalán még létjogosultsága, hiszen igény erre alig látható. Sokan szó szerint veszik a nyugdíjas mivoltukat.
Már azért is, mert kiöregedtünk és részben fel is morzsolódtunk, szívesen adnánk át a klub ügyét aktív és tettre kész kezekbe. De
erre nem a mi korosztályunk, hanem csak a fiatalok jöhetnek számításba. Főleg a Magyarországról érkezett diákokra gondolok, bár ők többnyire csak a tanulmányaik idejére, tehát átmenetileg jönnek Grácba. Az
itteni második és harmadik generáció szám szerint elenyésző, és nem
is vonzódnak igazán a magyarokhoz. A fiatalok hiánya miatt pedig nincs
már igény a diákérdekeket képviselő egyesületre. Hiszen a klub
évtizedek óta nem ezt a szerepet játssza. Kinek is? A kétségtelenül
fontos kulturális és társalgási feladatok elvégzésére nem szükséges
kizárólag diákegyesületnek léteznie. Az ilyen igények kielégítése más
formában is elképzelhető.
Másképp: Nem lenne-e célszerű az erőket összefogni a szétszórtság és megosztottság ellen egy közös szervezetben, ahol – minden eddigi érdeklődésnek helyet adva - az eddigi egyesületek egyenrangú társként együttműködnének? Én
hiszek e vízió megvalósíthatóságában, ha
honfitársaink óhajára a felelős személyek
is meggyőződéssel közelednek egymáshoz. Egy sikeres fúzió hasonló folyamatot
válthat ki Ausztria többi egyesületénél is,
mert máshol is hasonló helyzetben hasonló gondokkal küzdenek.
Remélem, hogy a cikk sokakat
késztet a hozzászólásra, legyen az egyetértés vagy ellenvélemény. Szívesen látnánk konstruktív elemzéseket és ajánlatokat. Olvasóink válaszait kérjük az újság email-címére (gmu@gmx.net) vagy a
postafiókra (Club Ungarischer Studenten
und Akademiker 8011 Graz, Pf. 295).
Obernoster Anna:
Páll Sándor
Tavaszhívogató

Dsida Jenő versével és Obernoster Anna rajzával köszöntjük
A GMÚ szerkesztősége
tiszta szívből az édesanyákat!
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HÚSVÉTI HIMNUSZ
(HIC EST DIES VERUS DEI)
SZENT AMBRUSTÓL
Az Isten igaz napja ez,
szent fényességgel tiszta nap,
a drága vér ma mossa le
a világ szörnyű bűneit.
Hitetlen hite visszatér,
ma újra látnak a vakok,
s kiben nem old fel rettegést
ha látja: megtér a lator?!
Keresztjét jóra váltja ő,
gyors hittel Jézust kérleli,
igazként sokat megelőz,
az Úr országát elnyeri.
Ámulnak mind az angyalok,
látván a testi büntetést,
s hogy Krisztushoz tér a gonosz,
boldog életet érdemel.
Csodálatos misztérium,
világ szennyét hogy mossa le,
mindenki bűnét elveszi,
test vétkét tisztítván a test.
Lehet-e ennél nagyszerűbb:
vétket bocsát az irgalom,
félelmet old a szeretet,
s új életet szül a halál?!
Saját csalétkét falja fel,
magát köti meg a Halál,
meghal mindenki Élete,
s felkél, mint minden élete!
Elér mindenkit a Halál,
de feltámad mind a halott,
s pusztítva, ütve a Halál
csak maga vesztét nyögheti.
Kérünk teremtő Istenünk,
vigadva Húsvét ünnepén:
ne ártson nekünk a halál,
védd meg örökre népedet!
Urunk tenéked glória,
aki legyőzted a halált,
az Atyát és Szentlelket is
dicsérjük minden századon. Ámen
(Csanád Béla ford.)

Kellemes húsvéti ünnepeket kíván
kedves olvasóinak
a GMÚ szerkesztősége.

A SZÉDER
A Triduum sacrun - A
Szent Háromnap egy út, ami
Jézussal járunk, négy lépésben
valósul meg:
Nagycsütörtök az „elfogadásról” szól. A széder-ünnep
a zsidó vallásban az Egyiptomból
való kivonulás ünnepe. Szentírás
igazolja, hogy a zsidó nép a tíz
csapás során először személyesen átélte az Istennel való találkozást, majd a szabadulás élményét, amit azóta évről évre újra
megünnepelnek. A széder (rend)
vacsora során pontosan felidézik
mi is történt, zsoltárokat mondanak, együtt esznek. Ha valakivel
együtt étkezem nem lehet kifogáSimon András grafikája
som ellene, tartja a zsidó hagyomány. Krisztus átvette ezt a
szimbolikát, de a kenyérben és a borban már önmagát adja. Ahogy a
kenyér és a bor eggyé válik azzal, aki ezeket magához veszi, úgy lesz
Krisztus egy velünk az Eucharisztiában. Nagycsütörtökön a lábmosás
szertartásában lemossa a szennyet, szolgaként hajol a földig ezzel is
jelezve, Megváltónk teljesen elfogad bennünket.
A Nagypéntek az „elengedésre” hívja fel a figyelmünket, a liturgia kiiktatja a világot, és Istent helyezi az előtérbe. Világunk minden
területét megemlítjük a könyörgésekben, de válaszunk mindannyiszor
csupán egy mozdulat: egy térdhajtásban válunk eggyé azokkal, akikért
imádkozunk. Közösségbe helyezzük magunkat velük, és azt kívánjuk,
hogy sejtsenek meg valamit a megváltásból.
Nagyszombat az eggyé válás. A sírban fekvő Krisztust szemléljük, miközben saját sírunkba helyezkedünk, ebben a mélységben létünk alapjaival újra eggyé válunk. Mi is gyakran fekszünk sírban, önsajnálatunk vagy büszkeségünk sírjában. Sajnáljuk magunkat nehéz éltünk vagy rossz sorsunk miatt, vagy csak az élettel szembeni túlzott elvárásaink, tökéletességi mániánk és a megszégyenüléstől való félelmünk tart sírban minket. Nagyszombat felszólít minket: tegyük szabaddá sebünket, helyezzük a sírba keserűségeinket, fájdalmainkat, és
hagyjunk teret a gyógyulásnak.
A Húsvét az „újjászületés”. A gyertya fényénél meghalljuk az
egész világ és megváltásunk történelmét. Ünnepeljük, hogy az élet
legyőzte a halált. A középkorban bálokat, táncokat rendeztek húsvétkor
a kerengőkben vagy a templomhajókban. Szükségét érezték, hogy az
öröm behatoljon a testbe, és ezt táncban fejezzék ki.
A húsvéti himnusz (Hic est dies verus Dei) az egyház legrégibb fennmaradt húsvéti verses éneke, Szent Ambrustól származik,
a régi keresztények feltámadás-élményének hiteles tanúja. Az első
versszak alapja a Húsvét nyolcadában oly sokszor énekelt 117. zsoltáridézet: „Ezt a napot az Úristen adta, örvendjünk és vigadjunk rajta!” Az
Úr győzelme már a keresztfán elkezdődött: Krisztus szenvedéssel megszerzett kegyelemosztó hatását elsőként a jobb lator javára mutatta
meg kinyilatkoztatva ezzel is, hogy a bűnösökért szenvedett. A himnusz középpontjában Húsvét ellentétektől feszülő misztériuma áll:
Krisztus a testi vétket testben tisztította meg, halálával életet adott. A
Sátán látszólagos győzelme pillanatában szenvedett végleges vereséget. A Halál tökéletes veresége majd minden ember halálának és feltámadásának: az ítéletnek napján következik. Ez a mű részben összefoglalja számunkra, mire is várakozunk a következő hetekben.
Fodor János atya
2. oldal
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KÖNYVAJÁNLÓ
VÁMOS MIKLÓS: APÁK KÖNYVE
Magyarul: Ab ovo Kiadói Kft
Németül: Zeltner Ernő fordításában a
btb Verlag-nál
Az
Apák
könyve a magyar történelem háromszáz
esztendejében
egy
zsidó család 12 generációjáról, azoknak elsőszülötteiről fest tablóképet a klasszikus
családregények modorában.
A történet első epizódja 1705ben, a kuruc-labanc összecsapások
idején veszi kezdetét, az utolsó pedig az
1999. évi napfogyatkozás napjaiban zárul
le az ezredvég különös, kozmikus hangulatában. Ebben a keretben tizenkét fejezet során beszéli el az író a Stern (utóbb
Csillag) család nemzedékeinek életét
kirekesztve a "nagypolitika" történéseit, a
magánélet fejleményeire, a családi élet
apró-cseprő ügyeire, köznapi mozzanataira koncentrálva. Mi minden esik meg
háromszáz esztendő alatt egy családdal!
- sugallja Vámos Miklós, pedig valamenynyi Stern csak egyet akar: valahogy
boldogulni, a kríziseket túlélni, normális
emberi kapcsolatokat fönntartani. Az egymást követő nemzedékek férfiai gondolataikat, tapasztalataikat, fölismeréseiket
egy régi, vászonba kötött könyvben, az
„Apák könyvében“" rögzítik. Ennek bejegyzéssora adja a regény textusának
egyik rétegét; a másikat pedig az írói
narráció. S mindkettő kiváló alkalom az
író számára, hogy az egymást követő
korok stílusában szóljon, ha kell, a nyelvújítást megelőző archaikussággal, ha
kell, biedermeier negédességgel, de
mindig meggyőző kifejezőerővel.
“Fáj most, hogy e regény számomra bevégződőtt, úgy érzem, többé
már nem az enyém. Nem baj. Ha szerencsém van, az Olvasóké lesz - s marad.
Ajánlom az Apák könyvét az édesapáknak. Meg a fiaiknak. Meg a hozzájuk
gyöngéd vagy rokoni szállal kötődő aszszonyoknak és lányoknak.“ - Vámos Miklós
Ronacher-Nyitrai Gabi
(A Balázsáldásról szóló cikket
Obernoster Péter olvasónktól kaptuk, aki
az interneten talált választ sokak kérdésére. Köszönjük szépen az információkat.
Szerk.)

TÖRTÉNELMI 3 IN 1: HÁROM ÉVFORDULÓRA EMLÉKEZVE
1456, 1526, 1956. Nekünk magyaroknak nem egyszerűen csak
számok, nem is egyszerűen évszámok. Történelmünk részei. De csak a
mi történelmünkben oly fontosak, vagy Európa számára is mérföldkövek? ”Tanulságos történelmi kudarcok és győzelmek 1456, 1526,
1956” címmel Dr. Bariska István történész, Kőszeg város levéltárosa
tartott előadást a MKK és a MEÖK közös rendezésében. Az izgalmas
cím keltette várakozást csak fokozta, hogy az a hallgatóságot minden
elképzelést felülmúló számban mozgatta meg. Az est mondanivalójának teljességét érzékelteti, hogy az nemcsak konkrétan három eseményről szólt, hanem mindazon megelőző folyamatokról is, amelyek
bennük közösek voltak. Ily módon, e három sarokpont alapján, megismerhettük a mindenkori magyar helyzeten és szerepen túl az európai
„egység” fogalmát, annak gyökereit, önellentmondásait. A kiváló előadó
nemcsak, hogy ezzel felölelte az elmúlt ezer év történelmét Európa
szemszögéből, hanem napjaink problémáira és a (közös) jövő kihívásaira is rámutatott. A prezentáció minden résztvevő fantáziáját élénken
megmozgatta, hiszen a hozzászólásokat (vita-estet) talán még most is
tartanánk...
Kőszeghy Balázs

BALÁZSÁLDÁS/WELSCHE-TEMPLOM 2006. FEBRUÁR 5.
Február hónap legnépszerűbb szentelménye a Szent Balázs
emléknapján kiosztott torokáldás. Szent Balázs szebasztei püspök Diocletianus és Licinius császárok uralkodása alatt halt vértanúhalált Kappadóciában. A legenda szerint nagyon szerette az állatokat, úgyhogy azok barlangja köré csoportosultak, és áldását várták. Egyszer pedig egy
fiút mentett meg a haláltól, amikor kivette a torkára akadt halszálkát.
Máskor egy asszonynak malacát elragadta a farkas, de a szent imádságára vissza is vitte. Az asszony hálából gyertyát és ételt vitt a már
börtönben levõ püspöknek, aki megígérte, hogy mindenkit megáld, aki
hasonlóképpen hozzá folyamodik. Ez a három esemény ragadta meg
az emberek figyelmét, úgyhogy ha valakinek torkán szálka akadt meg,
Keleten már a 6. században ezt kellett mondani: „Balázs vértanú és
Krisztus szolgája mondja: Vagy le, vagy föl!” Nyugatra is csakhamar átterjedt tisztelete, és a 13. században általánossá vált. Akár ember, akár
állat megbetegedett, gyertyát áldoztak Szent Balázs tiszteletére. Névnapján vízszentelés is volt, amely vízzel meghintették a templom elé
hozott állatokat.
A mai balázsáldásról első emlékek a 12. századi Németországból származnak, de ekkor még a hívek ajánlották fel a gyertyát, melyet
a papok megáldottak, de torokáldás nélkül. A középkori Magyarországon almaszentelést is végeztek, és sok helyen ezzel az almával adták a
torokáldást. Egyes vidékeken a mai napig ismeretes a Balázs-napi alma- és süteményszentelés. Azonban a legáltalánosabban a két keresztalakban összekötött gyertya megáldása terjedt el, melyet ezután a
pap e szavak kíséretében tart a hívők torka alá: „Szent Balázs püspök
és vértanú közbenjárására szabadítson meg téged Isten a torkfájástól
és minden más bajtól: az Atya, a Fiú és a Szentlélek”. A papi keresztvetésre a hívő is keresztet vet, és válaszolja: Ámen. Bár sok helyen
gyakorlati okokból kioltott gyertyával adják az áldást, a jelkép csak akkor érvényesül igazán, ha a gyertya ég. (Vajon mit jelképezhet egy
kialudt gyertya? Nem inkább a halált, a sötétséget, mint az egészséget
és életet?) Ma már kaphatók olyan formájú balázsoló gyertyák, melyek
égve sem csöpögnek a hívek kabátjára. Az áldás pedig annál hatékonyabb, minél nagyobb hittel és Isten iránti bizalommal részesülünk benne. Isten és az anyaszentegyház még az olyan apró mindennapi bajoktól is meg akar védeni, mint amilyen a torokfájás. Mindez persze nem
helyettesíti, hanem kiegészíti az orvosi segítséget, ha az szükséges. A
balázsáldás nagy elõnye az, hogy minden jószándékú ember részesülhet benne, még olyan is, aki talán ki van zárva a szentségek vételéből,
a szentelmények által mégis kapcsolatban lehet az egyházzal.
3. oldal
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FELHÍVÁS
Egy jó évvel ezelőtti felhívásomat megismételve újra kérem
honfitársaimat, hogy küldjék el írásban tapasztalataikat, az
1956-os forradalom eseményeiről, beleértve a meneküléssel
összefüggő egyéni élményeiket, a segélyszervek tevékenységét, a korabeli tömegkommunikáció híreit, stb.
Egyben szükségünk lenne olyan osztrák személyek, családok címére, akik 1956-ban segítették a menekülteket, különös tekintettel azokra, akikhez személyes kapcsolatok fűződnek A beérkező beszámolók felhasználásával – természetesen a szerzők beleegyezésével - szeretnénk az 50
éves évforduló alkalmával egy (esetleg kétnyelvű) emlékfüzetet készíteni, vagy az újságban egy cikksorozatot indítani.
Talán ez az utolsó lehetőség, hogy emlékeinket írásban rögzítsük, és továbbadjuk utódainknak.
Mindezen források gyűjtéséhez, feldolgozásához, valamint
interjúk készítéséhez munkatársakat keresünk. Mielőbbi
jelentkezéseket várunk Ugri Mihálynál (0316/68-35-08),
vagy az alábbi címek valamelyikén.
Az írásokat és fényképeket, kérjük, küldjék a MEÖK postafiókjára (Club Ungarischer Studenten und Akademiker, 8011
Graz,
Pf.
295)
vagy
az
újság
e-mail-címére
(gmu@gmx.net).
Páll Sándor

Az 50. évforduló előkészítésére, ráhangolására összegyűjtöttünk
egy csokorra való véleményt különböző személyiségektől. Jelenlegi idézeteinket nyugaton élt illetve élő magyarok írásaiból vettük, melyeket Ötvenhatról írtak negyedszázad múltán,
vagyis a 25. évforduló alkalmából:
„A Forradalomnak sem előzetesen kész programja nem volt, sem pedig ideje nem maradt ilyesmi kidolgozására a rendelkezésre álló tragikus eseményekkel teli rövid hetek során.“
„Nekünk, a nyugati világban élő
magyaroknak – akik szintén a forradalom kedvezményezettei vagyunk, hiszen
legtöbbünk idekinti biztosított existenciája
összefügg 1956-tal – sok tennivalónk van
1956 időszerűségének ébrentartásában.“
(Balla Bálint szociológus,
egyetemi tanár Berlin)
„Kétségtelen, hogy a magyar forradalomban a kommunista diktatúrák
gyökeres visszautasítása jutott kifejezésre egész Kelet-Európára vonatkoztatva. Kétségtelen az is, hogy Magyarországot a Nyugat éppúgy cserben
hagyta, mint minden más kelet-európai
megmozdulást előtte és utána“

„A magyar nép 1956-ban a világ szeme előtt
tanúvallomást tett méltósága mellett. S ez a tette önmagában véve a conditio humana felejthetetlen megnyilvánulása és felbecsülhetetlen értéke“
(Brunner György a közjog, keleteurópai jog és
politikatudomány rendes tanára Würzburgban)
„Semmi sem ugyanaz azóta, sem Magyarország, sem a világ - és önmagunk sem.“ „a magyar nép
elsőszülöttségi jogát“, amelyet 1956-ban forradalmi tettével szerzett meg, tulajdonképpen „egy tál lencséért“
eladta.“
(Büki Barna SZER magyar osztályának
szerkesztője)
„A forradalom győzött, a szabadságharc azonban elbukott és vele veszett a győztes forradalom is.“
(Feketekuty László a forradalom idején a SZER
hírosztály vezetője)

„A magyar forradalomnak nem ideológiája volt,
hanem ideológiai hatása. Mindkét tény jelentősége
csak gondolkodás- és világtörténelmi léptékkel mérhető.“
„Az egyes emberek tartózhattak egyik vagy
másik ideológiai irányzathoz, de a forradalom nem tartozott egyetlen ideológiához, de még egyetlen politikai
oldalhoz, vagy párthoz sem.“
„A kereszténység nem adott indítékot a magyar forradalomnak;
inkább fordítva: a forradalom adott indítékot, mozgatóerőt a kereszténységnek. … A marxizmus meg 1956-ra hatásképtelen, kiégett ideológiának számított Magyarországon”
„A magyar forradalmat nem készítették elő sem a keresztény
tanítások, sem a marxista revizionisták, még kevésbé s nyugati filozófiák: a magyar forradalomnak nem volt ideológiája, de volt ideológiai
hatása, az egész politikai-ideológiai gondolkodást befolyásoló következménye.”
(Hanák Tibor Innsbruckban doktorált filozófiából és
történelemből a SZER munkatársa)
„Talán paradoxként hangzik, mégis azt hiszem, hogy 56-ra – a
magyar határokon kívül – a legtartósabban a Kremlben emlékeznek.”
„Túl nagy volt a november 4-i ütés, túl kemény az azt követő
leszámolás, túl keserves a kiábrándulás abból az illuzióból, ami segítségben reménykedett.”
(Méray Tibor 1956-ban tagja volt a Magyar Értelmiség
Forradalmi Bizottságának)
„A magyar forradalom emléke él a középkorú és idősebb generáció emlékezetében, keveset tud róla viszont az ifjúság jelentős része”.
(Révész László a freiburgi és berni egyetemen
a jogtörténet tanára)
„A magyar forradalom páratlan lehetőséget kínált a szabad
világnak, hogy visszaállítsa a szabadság határait a háború előtti
alapokon. Elmulasztottuk e kinálkozó alkalom kihasználását s ezzel
elkövettük a háború utáni legsúlyosabb politikai hibánkat.”
(Thomas J. Dodd amerikai szenátor)
4. oldal
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OLVASÓINK ÍRTÁK
Tisztelt Szerkesztõség! Örömmel értesítem Önöket, hogy sikeresen lediplomáztam, és áprilistól Brüsszelben dolgozom
az Európai Bizottság egyik magyar tolmácsaként. Ezúton szeretnék köszönetet
mondani a sok információért és kellemes
programért, amelyet grazi tartózkodásom
alatt (1995-2003) Önöktõl kaptam.
Üdvözlettel: Horváth Tamás
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 új email címünkre várjuk!!! (8011 Graz,
Pf. 295 vagy gmu@gmx.net)

KÉRJÜK OLVASÓINKAT, HOGY
esetleges címváltozásukat közöljék a szerkesztőséggel,
közöljék velünk olyan itt élő magyar ismerőseik címét, akik még nem kapják újságunkat,
értesítsék a szerkesztőséget helyi magyar
eseményekről,
hívják fel az újonnan érkezők figyelmét az itteni magyar közösségekre, magyar programokra,
támogassák, segítsék a magyar közösségek
munkáját anyagilag (adományokkal) és erkölcsileg, a rendezvényeinken való részvétellel,
legyenek segítségre az újonnan Grácba érkező magyaroknak a szobakeresésben, hivatalos ügyek elintézésében, stb.
Köszönjük!

NEVETNI SZABAD!
Deák Ferencnek egészséges korában az volt a szokása, hogy se nem vacsorált,
se nem reggelizett. Ha azt kérdezték tőle, mit
vacsorál, azt felelte:
- Semmit.
- Hát reggelire mit eszik?
- Azt, ami vacsoráról megmaradt.
Bernát Gazsi bácsi éjjel tizenegykor
a Nemzeti Színház előtt találják.
- Hova, hova olyan sietve, öreg?
- Megyek a színházba.
- Hiszen már rég vége az előadásnak.
- Igen, de én a holnapira megyek.

HÍREK-INFORMÁCIÓK (INNEN-ONNAN)
Március 12-én a Welsche templomban mise után rövid, de szivélyes köszöntőben volt része az egybegyűlteknek. A Pasztorális
Tanács nevében Fodor János atya és Ugri Mihály köszöntötte
Varga Józsefnét, Ilonka nénit 90. születésnapja alkalmából. A virágcsokor átadásánál a „Serkenj fel kegyes nép“ népi köszöntőt
nagy lelkesedéssel énekelte együtt kicsi és nagy, melyet Fülep
Benedek furulyaszólójával kísért.
Áprilisban és májusban ünneplik 70. illetve 75. születésnapjukat:
Prim. Dr. Farkas Béla, DI Koós János, Benedek Pál, DI Csáky
Sándor és Kanhäuserné Dombai Aranka. A MEÖK vezetősége
további boldog, nyugodt életet és jó egészséget kíván nekik a volt
diáktársak nevében. Isten éltesse a jubilálókat!
Kisgyermekes édesanyák! A baba-mama klub hetente egyszer,
pénteken 9 órától 11 óráig a Carnerigasse 34-ben lehetőséget ad
ismerkedésre, beszélgetésre, a kicsikkel való közös foglalkozásra. Kőszeghyné Ági szeretettel hívja és várja a kapcsolatokat
kereső mamákat. Április 14-én, nagypénteken és május 29-én
elmarad a találkozó. (Bővebben a Kuckóban a 9. oldalon – szerk.)
Ezúttal mondunk köszönetet a szerkesztőség két tagjának, Zitának és Juditnak a „Ki mit tud?“ vetélkedő megszervezéséért és
levezetéséért. A résztvevő gyerekeknek pedig gratulálunk a sikeres szereplésükért. Reméljük, hogy lesz folytatás.
A Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség lapja a Pannonia Sacra
a megújulás jeleként új, „ÉLŐ KENYÉR“ név alatt, változatos tartalommal jelent meg. A MKK pasztorális tanácsa nevében gratulálunk a szerkesztőknek.
Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége március 18-án Bécsben megtartott közgyűlésén új vezetőséget választott. A vezetőség régi és új tagjainak gratulálunk és
jó munkát kívánunk.
Dr. Szili Katalin, a Magyar Országgyűlés elnöke a Magyar Köztársaság bécsi Nagykövetségén adta át Waltraud Klasnic asszonynak, Stájerország volt tartományi főnökének a „Magyar Köztársaság Érdemrendje Középkereszt a Csillaggal” kitüntetést.
Waltraud Klasnic köszönetében többek között azt is megemlítette,
hogy miként gyűjtött osztálytársaival 1956-ban a menekült gyerekek részére. Grácból stájer néppárti politikusok, élükön H.
Schützenhöfer helyettes tartományfőnök, valamint Dr. Egon Kapellari Graz-Seckau-i püspök, P. Karl Schauer máriacelli superior,
Mag. Rudi Roth konzul voltak jelen. A gráci magyarokat négyen
képviselték.
A gráci Művészeti Egyetem hallgatói közül hatan kaptak Karl
Böhm ösztöndíjat, közöttük két magyar: Sipos Cecília és Miklós
Réka. Gratulálunk és velük együtt örülünk.
A MEÖK köszönetet mond DI Sas Jánosnak és Dr. Hetényi
Balázsnak nagylelkű támogatásukért. Örömmel vennénk, ha
mások is követnék példájukat.
Köszönet illeti a Salzburgban élő Kovásznai Jutka asszonyt és a
linzi Fábián házaspárt is. Ők nemcsak szorgalmas olvasói a
GMÚ-nak, hanem nemes adományukkal bizonyosságot tesznek
arról, hogy a földrajzi távolság ellenére is a gráci magyarok
közösségéhez tartozónak érzik magukat.
Az őriszentpéteri plébános, Varga Ottó atya használt kisbuszt
keres. Ha valaki segítségére tudna lenni, kérjük, értesítse
telefonon (0036/94/428-077)!
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MIÉRT PONT GRÁC?
Tavasz van.
Egy szép reggel, amikor már
mindenki reménykedve várja…
kibújik a Nap.
Reánk süt.
Elhozza az új tavaszt, amely tele
frissességgel, napfénnyel és
reménnyel.
Az igazi megújulás, amit a
természet évről évre megmutat
nekünk:
minden tél után eljő a Tavasz.
Hisz vártuk…
Fiatalos örömmel kívánunk
mindenkinek szép, mosolygós
tavaszi hónapokat!

☺

Kedves Diáktársaim, tisztelt Olvasók!
A Diákok oldala második ízben jelenik meg, amely több okból
is öröm számomra. Elsősorban a pozitív visszajelzések miatt,
amelyeket az új rovat kritikaként kapott olvasóitól, másodsorban pedig a tapasztalat, amelyet e két apró oldalnyi
anyag összeállításához szereztem.
Újságot írni nem könnyű feladat. Még akkor sem, ha az csak
kéthavonta jelenik meg – idő, odafigyelés és mondanivaló.
Újságot írni igazán jól csak akkor tudunk, ha vannak olvasói
– és ami még fontosabb –, ha vannak írói.
E tavaszi hangulatban egy egyszerű, de annál izgalmasabb
kérdésre szeretnénk válaszokat gyűjteni: Miért pont Grác?
…s máris jöhet a visszakérdezés, hogy miért pont ez a kérdés? A válasz csupán egy szándék, amellyel több fiatal diák
gondolatát szeretnénk megmozgatni, a magyar hallgatók véleményét megtudni. Diákként jómagam is izgalmas történettel
állíthatnék elő, miként jutottam el Grácba, miért ezt a helyet
választottam tanulóhelyemül, miket tapasztaltam, láttam, hallottam korábban e városról. Mindenkinek más-más története
fűződik ahhoz, hogy miért pont Grácba, ebbe a szép „kis” városkába jött tanulni. Kérünk Benneteket, aki tud, írjon a szerkesztőség címére, beszámolóitokat - akár néhány szóban is szívesen fogadjuk!
A legszínesebb diáktörténeteket és észrevételeket rovatunk
következő számában közzétesszük. Épp jó alkalom lesz egy
kis személyes beszélgetésre május 7-én, a Magyar Tavaszi
Hangverseny utáni közös agapé. Találkozzunk ott!
Jó munkát kívánok mindenkinek!
Fülep Benedek

VÁLASZTÁSOK – Politika diákszemmel
Magyarország választás előtt áll. Akár kicsik, akár nagyok vagyunk: mindenki érzi, hallja és látja környezetünk eseményeit, hazánk politikai lépéseinek hatásait. A közügyek jelen vannak mindennapjainkban, az
utcán, a bankban, lényeges a munkahelyünkön vagy az iskolákban.
Politika diákszemmel – véleményem szerint rendkívül fontos eleme a közéletnek.
Hisz ki tudná másképp értékelni a diákoknak szánt támogatási rendszereket (pl. az egyre romló szociális és
lakhatási támogatásokat), az otthonteremtés és családépítés nehéz lehetőségeit. Mi, fiatalok érezzük talán
legjobban a munkához jutás akadályait, a hazai kezdő tanári fizetések kicsi mértékét, vagy akár a diákhitel
kamatának változásait. Az elmúlt évek értékeléseként kell hát összegeznünk, milyen jövő vár reánk, mit
adott szülőhazánk jelenlegi hatalma az utóbbi időben ahhoz, hogy Európában „versenyképes” diákként,
fiatalként léphessük át határainkat, majd biztos otthonra lelve térhessünk oda vissza; - s nem utolsó sorban
- kiket látunk-hallunk országunk élén, melyek azok az alapelvek, amelyeket követni kívánunk.
Az országgyűlési képviselőválasztás első fordulója Magyarországon 2006. április 9-én, a második április
23-án lesz. Aki teheti, vegyen részt a döntésben! …Van okunk rá…
fb
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IDE SÜSS:
Gratulálunk Mag. Obernoster Andreának a fordítói diploma
megszerzéséhez!
Horváth Tamás sikeres diplomavizsgát tett a Karl-Franzens
Universität német-angol-magyar tolmács szakán. Áprilistól az
Európai Bizottság magyar tolmácsaként dolgozik Brüsszelben. Munkájához sok sikert kívánunk!
Gitártanítást vállalok – klasszikustól a könnyűzenéig! Szegedi
Márton 0650/310-98-21
Furulyatanítás! (nem csak kicsiknek:) Egyéni óraszámban,
diákáron. Érd: 0650/31-00-495
Zongora? Csembaló? Keyboard? Zongoraművész-hallgató
diáklánytól privátórák magyar vagy német nyelven. Jelentkezni lehet: 0650/74-09-286
Diplomás hegedűtanárként szívesen vállalok magyar tanítványokat. Házhoz megyek, korhatár nincs. Hívjon bizalommal: 0699/10-00-22-26
Fiatal magyar énekes lány lakótársat keres! Schönaugasse –
1 külön szoba. Tel: 0650/52-14-380
Egyetemista, nagy tapasztalattal, szívesen vigyázna gyermekére, akár zenés, játékos furulyatanulással együtt is. Gyerekfelügyelet és furulyaoktatás kezdőknek, haladóknak egyaránt: 0699/12-38-14-18
Bútorozott, barátságos kb. 20m2-es szoba április elejétől
kiadó! 3-WG, UNI közeli, Internet csatlakozási lehetőség.
Wittegweg 8. (Leonhard Straße mellett) Ára havonta €200.+€30.- áram. Érd: 0699/12-48-14-71
Megjelent! Radics Éva: SZOKOLAY Emlékkönyv a zeneszerző 75. születésnapjára Ára: €20.-, diákoknak €16.- Megrendelhető: 0650/31-00-495

ÍRJ TE IS!
A szerkesztőség e-mail címe: gmu@gmx.net

2006. május

7-én 18 órakor,

Édesanyák vasárnapján!
Közreműködnek:

Bartis Ildikó
zongora

Fülep Benedek
reneszánsz és barokk furulyák

Szegedi Márton
gitár

Gyükér László
tenor

Regős Ádám
ütő
Helyszín:

Barocksaal
(Prinsterseminar, Bürgergasse 2)

Hangversenyünk után
egy kis közös agapéval várjuk a
kedves érdeklődőket!

A CSÁKÁNY MINT ZENESZERSZÁM
Magyar származás, osztrák hírnév. A magyar eredetű találmányok és felfedezések mellett a művészetek
között is gyakori a hasonló helyzet. Ilyen például az Osztrák-Magyar Monarchia korából származó blockflöte-specialitás, azaz egy divatos hangszer a 18. századból. A neve: csákány. Érdekes története van ennek a hangszernek, amelyet a német vagy egyéb nyelvű források is a magyar nevén emlegetnek
(tschakan, cakan, csâkân).
A csákány a romantika korának egyik különleges fafúvós hangszere, amely más néven sétabot-furulya,
botfurulya. A hangszerek történelmébe, mint egy előkelő darab írta be magát. Nevét alakjáról kapta, használata pedig kettős funkciót látott el: divatos sétabot és elegáns hangszer egyszerre. Bár eme különlegesség a népzenében egyaránt fellelhető, a csákány mégis inkább a „komoly” zene körében fedezhető
fel. A 18. századi források alapján a csákány főként bécsi származású, készítői javarészt Ausztriában voltak találhatóak. Fontos azonban tudnunk, hogy számos híres bécsi hangszerépítő mester ebben a korban
magyar származású volt, az üzlet kötötte csupán nevüket a nyugati félhez.
Ezért érdemes talán néha odafigyelni, mit is rejt a név: gyakran kiderülhet, valamikori magyar név fordításáról van szó. A csákány a mai kor szinte teljesen elfeledett hangszere, mégis egyik piciny büszkesége zenei múltunknak.
fb
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(nem) csak gyermekeknek

Kedves gyerekek! Várjuk
együtt a húsvéti nyuszit! Ebben a
számban sok nyulas kérdésen
törhetitek a kobakotokat. A Kuckót
Obernoster Anna illusztrációja
díszíti. Várom minden kis művész
alkotását az újság címére. Folytatódik illemtan sorozatunk, az
olvasónaplóban pedig bemutatunk
egy magyar elbeszélő költeményt.
A következő oldalon beszámolunk
a magyar gyermekek közösségi életéről. Gombos Ildikó tanárnő jóvoltából betekinthetünk az anyanyelvi oktatás tanfolyamaiba, Veit
Zita tudósít a „Ki mit tud?” vetélkedőről, Kőszeghyné Szénási Ági
pedig szeretettel várja a babákat
és mamákat az új baba-mama
klubba. Jó böngészést kíván:
Petritz Judit

TALÁLÓSKÉRDÉSEK

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

1. Miért nyúl a nyúl?
2. Meddig szalad be
a nyúl az erdőbe?
3. Emelkedőn vagy
lejtőn fut könnyebben a nyúl?
4. Miért szalad a nyúl
az árkon keresztül?
5. Mikor legízesebb a
nyúlpecsenye?

Egy ember szánt a mezőn, amikor
két vadász jelenik meg. Azt kérdik:
– Látott kend nyulat errefelé?
– Láttam, hát!
– Aztán merre ment?
– Amarra, a domb felé...
A vadászok elmennek, sehol sem
találnak semmit, erre visszajönnek:
– Mikor látta kend azt a nyulat?
– Hát... van annak már egy éve is!
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Varró Dániel:
Nyúl tavaszi éneke
Mert, jaj, a nyár mint lepke röppen,
és ősszel minden oly riadt,
és télen sűrű, lassú ködben
dideregnek nyúlfiak.
Tavasz, te cuppanásnyi szikra,
ha tappancsod a sárba lép,
vidorság száll a kis nyuszikra,
s megédesül a sárgarép’.
Bajuszt pödörsz a napsugárból,
s ugrálsz, mint gyönge, lenge nyúl.
Ó, jaj tavasszal szép a zápor,
és sokkal később alkonyul.

Olvasónapló
Fazekas Mihály: Lúdas Matyi
A Lúdas Matyi Fazekas Mihály népmesei szálakkal átszőtt elbeszélő költeménye. A költő humoros formában
mutatja be, hogy a furfangos szegénylegény hogyan jár túl a gazdag uraság
eszén, és - akárcsak a mesékben miként diadalmaskodik az ügyesség
és az elszántság a kapzsiság és a
butaság felett.

Obernoster Anna: Várjuk a húsvéti nyuszit

ILLEMTAN – A BEMUTATKOZÁS
A bemutatkozásnak, az ismerkedésnek megvannak a maga
szabályai, amelyeket a közösségi élet alakított ki. Akár fiúval akár
leánnyal akarunk megismerkedni, mindig valamelyik közös ismerősünket kérjük meg, hogy mutasson be az illetőnek. Az udvariasság
követelménye úgy kívánja, hogy a fiút mutassuk be a leánynak, a
fiatalabbat az idősebbnek. Ennek megfelelően a bemutatott nevét
mondjuk. Társaságban a bemutatás a házigazdának vagy közeli
rokonának a dolga. Bemutatáskor elegendő néhány közvetlen szó:
"Engedd meg, hogy bemutassam", "Bemutatom kedves barátomat....",
"Bemutatom az osztálytársamat...." Bemutatkozásnál illik egyenesen
állni, ha ülsz, állj fel, illik a bemutatottra nézni, és hangosan érthetően
a saját nevet megmondani. Az orrunk alatt elmotyogott "Éva vagyok",
esetleg ülve felkiáltani "Ádámnak hívnak" nem helyes! Bemutatkozás
során illik kezet fogni, és egy kicsit meghajolni. A bemutatott emberek
ismerőseiddé válnak, ezután illik köszönteni őket, és fogadni az
üdvözlésüket. Előadódhat olyan helyzet, hogy nincs közös ismerősünk. Ekkor sem ismerkedhetünk utcán, moziban, színházban. Jó
kiindulópont lehet az ismerkedésre egy felsegített kabát a ruhatárban,
egy udvariasan kinyitott ajtó, segítség a fel- és leszállásnál valamilyen
járműről, stb. Ekkor sem lehetünk tolakodóak. Ha az illető egy
"köszönöm"-mel lezártnak tekinti az ügyet, ne zaklassuk tovább!
Forrás: www.miillik.hu
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Megfejtések: 1. káposztáért, 2. a közepéig, mert utána már kifelé szalad, 3.emelkedőn, mert a nyúlnak hosszú a hátsó és
rövid az első lába , 4. mert nem kerülhet a végére, 5. amikor esszük

KUCKÓ
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ISMÉT LEGYEN „KI MIT TUD?“!

BABA-MAMA KLUB
Örömmel
jelentjük,
hogy március 16-án megtartottuk az első magyar babamama klubunkat. A terem befogadóképességét nem használtuk ki teljes mértékben, a
képen is megörökített babák
Daniel, Panna és Florian a baba-mama klubban
szeretettel várják további játszótársaikat. Találkozzunk minden pénteken 9 és 11 óra között a
Carnerigasse 34 játszótermében!
Kőszeghyné Szénási Ágnes

AZ ANYANYELVI OKTATÁSRÓL

A Ki mit tud? közreműködői: (hátul balról)
Salehi Dávid, Veit Monika, Veit TomFlo; (elöl
balról) Salehi Anna és Sára, Obernoster Anna

Az elsősök körében folyamatosan tudatosodik azoknak a hangoknak a helyes ejtése, amelyek betűjele a német nyelvben is megtalálható. Képeket megfelelő betűkhöz tudnak kapcsolni, és képesek rövid
szavakat első látásra elolvasni és értelmezni.
A nagyobbaknál fejlődött a helyesírásban való jártasság. Hangos olvasásuk pedig egyre szöveghűbb. Ismeretlen szavak tisztázásával szókincsük gazdagodik, az olvasmányok tartalmának elmondatásával, s az önálló véleményalkotással folyamatosan erősödik szóbeli kifejezőképességük. Egyes szövegek hangulatának átélése érdekében a
szituációs játékok kísérete sem maradt el, amelyek erkölcsi tartalmat is
közvetítenek.
Köszönet mindazon szülőknek, akik kitartó és pozitív hozzáállással mindezen eredmények eléréséhez hozzájárultak.
Tisztelettel: Gombos Ildikó

A március 18-án megrendezett
programunkon a gyerekek hangszerükkel, hangszálukkal mutatták be, hogy
milyen ügyesen készültek fel. Különösen
ki kell emelni azokat a nagyon fiatal
előadókat, akik még csak hét
évesek, s elég bátrak voltak ahhoz, hogy közönség előtt lépjenek fel. Gratulálunk persze a
nagyobbaknak is, akik több és
hosszabb darabbal készültek fel,
s új, ismeretlen arcok előtt adták
elő, hogy ők mit tudnak. A jó
hangulatú összejövetelről a gyerekek nemcsak egy új (előadói)
tapasztalattal, hanem egy a művészi kifejezőkészséget serkentő
A kapfenbergi csoport: Baumhauer Anita és
Nóra, Balo Nándor és László, Reif Brian és
jutalommal térhettek haza. Persze
Robert és Gombos Cynthia
azelőtt még „megszavazták”,
hogy júniusban is legyen „Ki mit
tud?”. Arra is szeretettel várunk
minden iskolást! (Bővebben a
júniusi számunkban. Szerk)
Veit Zita

A brucki csoport: Antal Andrea, Donát Richard,
Fülöp Eszter, Schnitzer Caroline és Robert,
Széll Thomas, Rutkai Lili és Armin és Hajdú
Robert

Gráci elsősök: Csiszer Roland, Schipfer Daniel,
Méhes Miklós, Lehner Laura, Walters Jennifer,
Obernoster Anna

Í Ezt a hímzőmintát felhasználhatjátok húsvéti ajándékok díszítéséhez.
9. oldal

A gráci csoport: Veit Monika, Kovács Domokos,
Putz Thomas, Tschernegg Christina és Philipp
Gombos Ildikó tanárnővel
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TERVEZETT KIRÁNDULÁSOK
Végre vége a hosszú hideg télnek, de mint mindennek, ennek is volt jó
oldala. Bőven lehetett sok szép téli sportot űzni.
Voltunk kis csoporttal korcsolyázni, síelni (lesiklani és sífutni), azonkívül
ródlizni a Schöckl-ön. Nemcsak a
mozgás kellemes a téli sportban, hanem
a jó levegő, a gyönyörű havas hegyek,
meg a korcsolyapálya kellemes hangulata is. Aki viszont nem vett aktívan részt a
téli sportokban, az élvezhette az olympiai
közvetítéseket. Ausztria remekül szerepelt, de egy-egy magyar sportolót is lehetett látni, persze nem az élvonalban. De
az Olympia elve a lényeg: a részvétel a
fontos. Annál büszkébben láthattuk a
Bécsi Operabál szereplőit, Rajmondi Ildikót, Erőd Andree énekeseket és Festetics Antal ismert tudóst.
A kellemesebb tavaszi idő beköszöntével megkezdhetjük a kirándulásokat. Gondoltam a Rote Wand-ra (1505m),
a Gschwendt-re (993m) vagy a Schöcklre (1445m) egy másik útvariációval.
Mindegyik cél szép délutáni kirándulás.
Hogy aztán hova menjünk, azt induláskor
eldönthetjük.
A kirándulás ideje: április 22.,
szombat vagy április 23., vasárnap.
Találkozó: 13 óra 30-kor az andritzi
villamos végmegállónál. Mint mindig,
előzetes jelentkezést kérünk: Horváth
Csabánál (0316/69-30-64) vagy Robertnél (0676/38-72-925).
A szép idő reményében,
Horváth Csaba

MAGYAR TÁNCHÁZ GRÁCBAN

Előző számunk óta a februári iskolai és egyetemi szünet miatt csak egy
táncházi összejövetelre került sor. Március 3-án ismét összegyűlt a
kicsi, de lelkes társaság. Hűségünket meghálálva Kiki és Eszter fergeteges táncokat tanított. „Bemelegítőnek” mezőföldi ugróst roptunk,
az aprónép is nagyon ügyeskedett. Aztán kicsi szünet után szászcsávási cigánytánccal izzasztotta meg a bandát Kiki. Mindenki jól
elfáradt, de nagyon élveztük. Reméljük, hogy a nyári szemeszterben
egyre több fiatal is kedvet kap erre a magyar programra. Legközelebbre
szatmári csárdást és mezőségi szökőt, valamint friss csárdást ígért
Kiki. Mindenkit nagy szeretettel várunk! Találkozzunk legközelebb
április 7-én, 18 órakor a Carnerigasse 34-ben!
Petritz Judit

OLVASÓINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK:
Dr. Csernyák Károly bécsi szociológus „Szociológiai identitáskutatás és aktuális nemzetközi körülmények” című előadását
2006. május 25-én 19 órakor a Carnerigasse 34 II. em. a MKK és a
MEÖK közös rendezésében.
Bemutatjuk az előadót: Dr. Cserján Magyaroroszágon és az
1956-os szabadságharc leverése után Bécsben is, mint műszaki
tervező dolgozott. Tudományos munkáját az Ausztriai Egyházszociológiai Intézetben kezdte. Tanulmányait a bécsi egyetemen végezte,
azután 30 évig az Ausztriai Regionális Tervező Intézet szociológusa
volt. 1977 és 1997 között a bécsi, 1980 és 1989 között az erlangernnürnbergi egyetemek lektora. Tudományos munkája súlypontját a regionális fejlődés és tervezés tényezői képezik, pl. a népesség struktúrája
és fejlődése, belföldi és nemzetközi vándorlási folyamatok, a környezetre káros tényezők érzékelése és megítélése, bevándorlók integrációja,
stb. 1994 óta folyamatos kutatási munkát végez az ausztriai magyar
népcsoport demográfiai fejlődésére, életkörülményeire és főként identitására vonatkozóan. Erről a munkáról több tanulmány készült az osztrák kancellári hivatal támogatásával.

A hagyományos
Tavaszi Hangversenyt
május 7-én hallhatjuk a
Barokkteremben
Bürgergass 2.
(Bővebbet a diákoldalon. Szerk.)
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EMLÉKEZTETŐ:
A máriapócsi kirándulásra
még lehet jelentkezni!
Időpont:
2006. július 9.-14.
Útiköltség: € 250.Jelentkezés mielőbb
Ugriéknál: 0316/68-35-08

2006. április – május
Április
Dátum
02. vasárnap
03. hétfő
07. péntek

Idő
10:00
18:00
09-11
18:00
18:30
09. virágvasárnap 10:00
16. húsvétvasárnap 10:00
21. péntek
23. vasárnap
25. kedd
28. péntek
29. szombat
30. vasárnap

18:30
10:00
15:00
18:30
10:00

Hely
Rendezvény
Welsche-templom
Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08
Gösser vendéglő
KEREKASZTALTÁRSALGÁS infó: Pall, 0316/46-56-36
Carnerigasse 34
BABA-MAMA-KLUB nagypéntek kivételével minden pénteken
Carnerigasse 34
MAGYAR TÁNCHÁZ• infó: Petritz, 0650/24-56-442
Radetzkystraße 16 KLUBEST/sakkozás infó: Tulacs, 0316/82-41-75
Welsche-templom
Barkaszentelés, körmenet, szentmise, passió, agapé
Welsche-templom
Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08
Húsvéthétfőn nem lesz magyar mise Grácban!
Radetzkystraße 16 KLUBEST/sakkozás infó: Tulacs, 0316/82-41-75
Welsche-templom
Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08
Radetzkystraße 16 Teadélután infó: Tulacs, 0316/82-41-75
Radetzkystraße 16 KLUBEST/sakkozás infó: Tulacs, 0316/82-41-75
Vendégeink az Őriszentpéteriek infó: Ugri, 0316/68-35-08
Welsche-templom
Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08
A máriapócsi kirándulásra való jelentkezés határideje

Rendező

MKK
MEÖK
MKK
MEÖK•
GME
MKK
MKK
GME
MKK
GME
GME
MKK
MKK

Május
Dátum
05. péntek

08. hétfő
12. péntek
13. szombat

18:00
18:30
17:00

Hely
Carnerigasse 34
Carnerigasse 34
Radetzkystraße. 16
Leechgasse 22
Welsche-templom
Bürgergasse 2
Barocksaal
Gösser
Radetzkystraß. 16
Dóm (mise)

14. vasárnap

10:00

Welsche-templom

19. péntek
20. szombat

18:30
19:00

Radetzkystraße 16
Carnerigasse 34

21.vasánap
25. csütörtök

10:00
10:00

Welsche-templom
Welsche-templom

Rendezvény
BABA-MAMA-KLUB május 26. kivételével minden pénteken
MAGYAR TÁNCHÁZ• infó: Petritz, 0650/24-56-442
KLUBEST/sakkozás infó: Tulacs, 0316/82-41-75
ZENÉS JÁTSZÓHÁZ• infó: Kiss, 0650/55-80-946
Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08
TAVASZI HANGVERSENY fellépnek a KUG magyar hallgatói: Bartis I., Fülep B., Gyükér L., Regös Á., Szegedi M.
KEREKASZTALTÁRSALGÁS infó: Pall, 0316/46-56-36
KLUBEST/sakkozás infó: Tulacs, 0316/82-41-75
A Budapesti Krisztinavárosi Plébánia énekkarát Tőkés
Tünde vezényli
A Budapesti Krisztinavárosi Plébánia énekkara énekel a
misén és utána rövid hangversenyt ad.
infó: Ugri, 0316/68-35-08
KLUBEST/sakkozás infó: Tulacs, 0316/82-41-75
ELŐADÁS: Szociológiai identitáskutatás és aktuális
nemzetközi körülmények Dr. Csernyák Károly (Bécs)
Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08
Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08

18:30
10:00
15:00

Radetzkystraße. 16
Welsche-templom
Radetzkystraße. 16

KLUBEST/sakkozás infó: Tulacs, 0316/82-41-75
Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08
Teadélután infó: Tulacs, 0316/82-41-75

06. szombat
07. vasárnap

Idő
09-11
18:00
18:30
16:00
10:00
18.00

Rendező

MKK
MEÖK•
GME
MKK•
MKK
MKK•
MEÖK
GME

MKK
GME
MKK•
MEÖK
MKK
MKK
GME
MKK
GME

Urunk mennybemenetele

26. péntek
28. vasárnap
30. kedd

Június (előzetes)
Dátum
02. péntek
04. pünkösd
05. hétfő
09. péntek

Rendező
Idő
Hely
Rendezvény
18:30 Radetzkystraße. 16 KLUBEST/sakkozás infó: Tulacs, 0316/82-41-75
GME
10:00 Welsche-templom
Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08
MKK
Nem lesz magyar mise, a KEREKASZTALTÁRSALGÁS időpontja június 12. (egy héttel később)
18:00 Carnerigasse 34
MAGYAR TÁNCHÁZ• infó: Petritz, 0650/24-56-442
MEÖK•

Röviditések: GME - Gráci Magyar Egyesület, MEÖK - Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja, MKK - Magyar Katolikus Közösség
• Gefördert aus Mitteln der Volksgruppenförderung (Támogatónk még az: Illyés Közalapítvány a Határon túli magyarságért)
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