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MAGYAR EGYESÜLETEK AUSZTRIÁBAN

Kedves Olvasónk!
Mi sem aktuálisabb jelenlegi
számunk megjelenésének idején,
mint a pápaválasztás. II. János Pál
halála és a több millió zarándok
gyászolása után nem sokkal felszállt a fehér füst a Sixtus-kápolna
kéményéből. A soronkövetkező,
265. pontifex, Joseph Ratzinger a
XVI. Benedek nevet vette fel és
ezzel 480 év után – immár nyolcadik alkalommal – újra német egyházi vezető képviseli a több, mint
egy milliárd katolikus hívet.
A Benedek név Szent
Benedekre, Európa védőszentjére
utal. A névválasztás azért fontos,
mert XV. Benedek - aki 1914-1922ig volt pápa - az I. világháború alatt
mindvégig békét akart közvetíteni.
Hatalmas béketervvel kereste meg
1917-ben a hadban álló feleket, de
tervét elutasították.
Az új pápa szeretetteljes
üdvözletét és áldását küldi a magyar népnek – mondta Erdő Péter
prímás, bíboros a konklávé befejezése után, a Szent Márta-házban
tartott közös bíborosi vacsorát
követően.
Tóth Bence

A TARTALOMBÓL
MAGYAR ZÁSZLÓ A KILIMANDZSÁRÓN
A SZENTLÉLEK ÉS A HÉTKÖZNAPOK
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BEMUTATJUK A HORVÁTH CSALÁDOT
BÚCSÚZUNK GYURKA BÁTÓL
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A Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja, a
továbbiakban MEÖK, célja egyezik a klub 1957-ben alkotott
alapszabályának szellemével, amely szerint az tevékenységeivel ápolja és szolgálja a magyar kultúra értékeit, a
magyar művészetet és a tudományt, mind ez által kívánja
megtartani és erősbíteni a Grácban élő diákok és akadémikusok magyarságát. Gyakorlatilag ezt kezdettől fogva
minden itt élő magyarra vonatkoztattuk. Hogy a klub aktivitása
mennyiben felel meg a fenti feltételeknek, arról meggyőződhet
a kedves olvasó a rendszeresen megjelenő műsorismertető
tanulmányozásával, s még inkább a rendezvények látogatásával.
Bár a MEÖK, amely 1967-ig, mint Diákszövetség
szerepelt, névlegesen a diákok és akadémikusok szervezete,
de mint azt az újság tartalma, valamint a rendezvények
sokoldalúsága is bizonyítja a klub ezen túlmenően, ugyancsak az alapszabályok értelmében, minden Grác környékén
élő magyart el szeretne érni. Az alapszabályok szerint bárki
más itt élő magyar is lehet klubtag.
Mint korábban már említettem, a MEÖK csak egyike az
Ausztriában és Grácban Iétező magyar egyesületeknek és
egyben tagja az idén 25 éves Ausztriai Magyar Egyesületek
és Szervezetek Központi Szövetségének, annak alapítása óta.
A tagegyesületek zömét a bécsiek teszik ki 8 egyesületükkel,
míg Linz 4 és Innsbruck 3 egyesületével Grác előtt, Salzburg
a „Magyar Kör“-ével pedig utána helyezhető. Grácot a MEÖK
és a Magyar Katolikus Közösség képviseli a Központi
Szövetségben.
A műsorismertetőben felismerhető a GME, rövidítve egy
harmadik egyesület is: a Gráci Magyar Egyesület. Ez Grácban
a legnagyobb múlttal rendelkező magyar közösség, hiszen
már a 19. sz. végén alakult. Más magyar szervezetek
társaként (ilyenek pl. Burgenlandban vannak) a GME egy más
csúcsegyesület tagja. Szintén tekintélyes korú egyesület volt a
Christiana Hungaria, valamint a 83. sz. Nagy Lajos kir.
cserkészcsapat, de ezek már 1990-2000 között megszűntek.
A diákszövetség kapcsolata a GME-vel ideológiai ellentétek
miatt hamarosan az alakulás után megszakadt. A későbbi
évek során, a változások nyomán azonban eltűntek ezek a
határok, s amint ezt a közös műsorismertető is mutatja, a
jelenlegi kapcsolatok zavartalanok, sőt egyre barátságosabbak. Így van ez rendjén, hiszen magyarságunk közös ügy, s
ne adjunk helyet a viszályoknak.
Páll Sándor
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A MEÖK KÖZLEMÉNYE

A „BÉKÉS ÖREGSÉG ALAPÍTVÁNY“ JAVÁRA

A MEÖK (Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja)
lapzártáig még nem kapott sem
választ, sem pénzt a Kancellári
Hivataltól az év elején benyújtott
kérvényére.
Annál örvendetesebb a
GMÚ (Gráci Magyar Újság) előző
számában
megjelent
írásunk
visszhangja. A klub szerény anyagi körülményeihez mérve jelentős
összeg, € 1.400.- folyt be alábbi
olvasóink jóvoltából:
Allwinger J., Bakó B., Balássi I.,
Benedek P., Bodoky-Krause A.,
Csicsely T. & T., CsiszIér Cs.,
Defta R., Detrich A., Doujak H.,
Farkas B., Gossow M., Gyapjas
E., Habetler G., Hajtó E.,
Horváth
Cs.,
Horváth
M.,
Horváth S. J., Horváth R.,
Hutterer-Pogány I., Kanhäuser
A., Kovásznai J., Kurucz A.,
Laky T., Lanzmaier-Ugri K.,
Ludván M., Maurer I., Molnár J.,
Oláh J., Páll S., Passl R., Rocos
T., Sas J., Schager R., Simonyi
A., Tanay I., Wanyocz G. és egy
névtelen adományozó.
Ezúton mondunk hálás
köszönetet, hiszen adományaikkal
megkönnyítik idei céljaink megvalósítását.

VALÓ GYŰJTÉS EREDMÉNYÉRŐL

Csak most ért a szerkesztő
asztalára ez a Mikuláskor készült
fénykép, mely igazolja, hogy érdemes és kell a magyar anyanyelvű gyermekekkel közösségileg is foglalkozni.

A modern ipari társadalmakban a család
tekintetében egyfajta nuklearizálódási tendencia érvényesül. Egyre kevesebben tudják összeegyeztetni saját
életüket az idős szülőkről való gondoskodással. A család
fontos funkciói közé tartozik az idősek fizikai és lelki
támogatása, hiszen a mindennapi problémák elviselhetőségét könnyíti meg azáltal, hogy biztos, szerető és
megbecsülő hátteret nyújt. Napjainkra ez a funkció
elhalványult és az idős emberek gondozása terén még nem
sikerült a családot pótló, egyenértékű társadalmi intézményeket kifejleszteni.
Magyarországon a szakosított ellátás keretében
vehető igénybe a szociális otthonok nyújtotta szolgáltatás. Akinek
volt már „szerencséje”
egy idősek gondozásával foglalkozó államilag fenntartott intézménybe járni, tudhatja,
hogy a helyzet katasztrofális. Túlzsúfolt
szobák, sokszor emIlyen ágyak álltak az otthonban
berhez nem méltó
körülmények várják a beköltözőket.
A békéscsabai „D” Szociális Otthon évek óta küzdött
azzal a problémával, hogy az ágyak sem kényelmileg sem
egészségügyileg nem feleltek meg a kívánalmaknak. A
Békés Öregség Alapítvány megkeresésére a gráci
magyarok felvették a kapcsolatot a kórházzal. Rövid
szervezőmunka és pár hét elteltével húsz darab, minden
igényt kielégítő ágy áll az otthon lakóinak rendelkezésére.
Az alapítvány saját forrásból körülbelül öt, kevésbé modern
ágyat tudott volna vásárolni a lakóknak.
Ezúton is szeretnénk megragadni az
alkalmat, hogy mind az
otthon lakói, dolgozói és
az alapítvány nevében
is köszönetet mondjunk
a gráci magyaroknak a
segítségért. Hálásak vagyunk, hogy így a távolból is hozzájárultak ahhoz, hogy a lakók kultúKészen állnak az ágyak az indulásra
ráltabb körülmények között tudják élni mindennapjaikat.
Csicsely Tamás
2. oldal
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MAGYAR
ZÁSZLÓ
KILIMANDZSÁRÓN

A

Csrepka Róbert (volt diáktársunk)
élménybeszámolója
Az embernek mindig kell,
hogy legyenek álmai és céljai. Ezek
jobbak, mint az emlékezés. Január
elején ünnepeltük mamám 85.
születésnapját. Akkor említettem,
hogy pár nap múlva útrakelek Afrika
legmagasabb hegycsúcsára. Erre
húgom egy kis magyar zászlót
nyomott kezembe, hogy tűzzem ki,
ha feljutok.
Én ilyen magasságban még
nem jártam, így nem tudtam, hogy
fogok rá reagálni. Mint ismeretes,
minden ember másként viseli el a
levegőhiányt, amit csak a helyszínen
lehet megtapasztalni, de ott néha már
késő. A statisztika szerint a hegyre
indulóknak csak 25%-a ér fel a
csúcsra. A siker egyik kulcsa a
magasban való akklimatizálódás.
Mivel ez volt az első utam a fekete
földrészre, hosszabb időt szándékoztam ott tölteni, hogy minél jobban
megismerjem.
A kétezer kilóméteres autóút
alatt több nemzeti parkot tekintettünk
meg Kenyában és Tanzániában. A
növény és állatvilág mellett megismertük az ott élő naszályi népcsoportot is. Egy hetet a Mt. Kenya
Nemzetiparkban sátoroztunk, hogy
jobban hozzászokjunk a magassághoz és megmásztuk a két fő csúcs
közül a Neliont (5188 m.), amely
Afrika második legmagasabb hegye.
Egész héten állandóan 4000-4500
méter magasban vándoroltunk. Négyünknek tíz fiatal teherhordó állt
rendelkezésre. Ők vitték sátrainkat,
egész
útravaló
élelmiszer
-és
részben- vízkészletünket is. Ilyen
előkészületek után vágtunk neki a
Kilnek, vagy Kibonak, ahogy a
bennszülöttek nevezik.
A
5895
méter
magas
Kilimandzsáró az Egyenlítőtől délre 3
fokra fekvő 60 km-es átmérőjű
területét 1973-ban nemzeti parkká
nyilvánították. Az Egyenlítő közelsége miatt nincsenek évszakok, csak
száraz és esős idők váltják egymást.

A legtöbb csapadék márciustól júniusig és októbertől november
végéig esik. Január és február általában kellemesen száraz. A
szavannasíkság és a csúcs között a Föld minden klímaövezete
megtalálható. 1500-3000 méter magasságban a csapadékban
gazdag őserdő terül el. Felette mindig gyérebb a vegetáció, majd
csak homok és kőpusztaság várja a hegymászót.
Több út vezet fel a Kilimandzsáróra. A legismertebb a
Marango út, az 5685 méter magason fekvő Gillmann’s pt.-on
keresztül. A turisták 80%-a ezt választja. Ott van az egyetlen
lehetőség házakban aludni. A többi út, mint a Rongani,
Machame, Umbwe, Mweka és a Shira még nem annyira zsúfolt.
Mi a Machamet választottuk. Itt ismét tíz afrikai fiatal állt
rendelkezésünkre. Örültek az alkalomnak, mert Tanzániában
nagyon kevés a munkalehetőség. Ők előre mentek.
Mi napi négyórás
kényelmes
gyaloglás
után értünk a Baranco
sátortáborba, ahol felépített sátrak és meleg
ebéd várt ránk. Itt 4000
méter magasságban beiktattunk egy pihenőnapot. Innen két úton
lehet a csúcsra jutni. Az
egyik az ú.n. klasszikus
út. A másik a Western
Beach, a 900 méteres
sziklafalon
át
vezet,
melynek nehézségi foka
normálisan II., de hóban
és fagy esetén ennél
nehezebb. Mi ezt választottuk.
Akik nem vállalkoznak a hegymászásra,
azok a Barafu táboron át
jutnak a csúcsra. Az
Arrow táborban éjfélig
Czrepka Róbert kitűzte a magyar zászlót a
havazott. A rövid éjszaKilimandzsárón
kai pihenésnek az éjféli
étkezés vetett véget.
Főleg meleg levest ettünk. A levegő hőfoka 5ºC lehetett. Fél
egykor lámpákkal felszerelve vágtunk neki a havas sziklafalnak.
Hatórás, elég fáradságos mászás után értük el afrikai
vezetőnkkel 5700 méter magasságban a kráter alsó szintjét.
Innen további két órába került, míg felértünk a csúcsra. 2005.
január 30-án 8 óra 30 perckor tűztem ki húgom zászlaját Afrika
legmagasabb pontjára, a Kilimandzsáró 5895 méteres csúcsára.
Egy óra hosszat pihentünk, fényképeztünk. Közben
kisütött a nap, majd elindultunk visszafelé. A Mweka úton öt órát
gyalogolva leértünk a 3800 méteren fekvő Millenium sátortáborba, ahol már vártak ránk hordáraink. Éjszaka jót pihentünk
és a reggeli után elindulva boldogan fogyasztottuk az utolsó 2500
méter szintkülönbséget egészen a nemzeti park bejáratáig. Egy
hét csak levesek és teák után jól esett az első üveg sör. Innen
autóval mentünk tovább Tanzánia nemzeti parkjaiba.
3. oldal
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A lélek szó a lélegzik szóból származik. Ami lélegzik, abban ott van a lélek. Ezért írja a Szentírás,
hogy a teremtéskor Isten lelket, lélegzést lehelt az emberbe, vagy a zsoltár azt mondja: „ha elveszed
lélegzetüket, elfogynak és a porba visszatérnek.” A természetben, az élőlényekben ott van a lélek,
megtalálható. Ezért jó kimenni a természetbe, mert ott olyan nyugalmat, pontosságot, változatosságot
lehet találni, amit a TV sohasem fog tudni nyújtani.
Az emberre nem csak akkor mondják, hogy lélek van benne, amikor él, hanem akkor is, amikor
lelkesedik. Az lelkesedik, aki valamiért, vagy valakiért buzgó, nem sajnálja a fáradtságot, szívesen
foglalkozik valamivel, és ez a lelkesedése teljesen betölti és másokat is magával ragad. Az iskolában,
otthon vagy a templomban elég sok mindent meg lehet tanulni, de egyet nem: a lelkesedést. Mert az
igazán nagy dolgokat nem lehet megtanítani. Ezt mindenkinek egyedül kell megkeresnie és megtalálnia:
lehet hogy a matek rendje, logikája lelkesít valakit, lehet, hogy a gyűjteménye, a foci, a család vagy az
olvasás. Az a fontos, hogy találjuk meg, és őrizzük meg azt a lelkesedést, amit a Szentlélek ajándékoz
mindenkinek.
A Szentlélek igazából azért ad életet és azért lelkesít, hogy az Istenhez odataláljunk. Ez az
egyetlen célja, csak nem mindenki veszi ezt sajnos észre, hogy igen sok dolgot megtehetünk az életünk
folyamán, de igazán csak azok tesznek boldoggá, amiket a Szentlélek indít el, s melyek az Istenhez
vezetnek minket.
Régen nem volt olyan egyértelmű, hogy a Lélek mindenkire leszállt. Az Ószövetségben csak a
nagy emberekre: a királyokra, karizmatikus hadvezérekre, prófétákra szállt le. Ma is vannak szekták, akik
szerint csak rájuk, vagy bizonyos emberekre száll le a Lélek. Alapvető tévedésük abban van, hogy azt
hiszik, a Lélek csak bizonyos rendkívüli tettekre való. Az igazi lelkiélet, lélekben való élet a
mindennapokra szól, a mindennapokban kell jóságban és igazságban élni, s ez igen nehéz, ezért van
szükségünk állandóan Isten szent Lelkére, hogy erősítsen és segítsen minket.
Lelki életet az él, aki a Lélekben él. A lélek örök feladata, hogy kapcsolat legyen az Atya és a Fiú
között, lelki életet élni, a Lélek szerint élni tehát azt jelenti: kapcsolatokban élni.
Az ember alapvetően három irányú kapcsolatban él: önmaga - Isten - világ felé. Aki önmagát nem
szereti, nem ismeri, másokat sem ismer és szeret. Nem szabad ezt félremagyarázni és nárcizmusra való
felhívásként értelmezni. Van egy nagyon is egészséges mértéke annak, hogy hogyan kell elfogadni és
szeretni önmagunkat, ha már egyszer így akart minket Isten.
A világ felé is lélekben kell élni. Botrány, ahogy itt Európában bánunk a tárgyakkal. A régi
öregektől és a távol - keleti emberektől megtanulhatnánk, hogy a tárgyaknak is lelkük van: egy baltának,
egy lapátnak, vagy jogi kódexnek. Ezt sem kell félreérteni. Nem kell családtagként tisztelni az autónkat,
de azért amit használunk ne nézzen ki úgy soha, hogy szégyellni kelljen. Az élőlények tisztelete is
erősítené az emberek iránti tiszteletet.
Az Isten felé is van irányulása mindenkinek, akkor is ha nem tud róla, esetleg horoszkópban,
tudományban, vagy gyermekei istenítésében éli ki. A Lélek nem hoz, nem mond újat, csak azt segíti
megérteni és megélni, amit Jézus mondott. A háromirányú kapcsolatainkba is segít a Lélek, hogy minden
jót, igazat, és szentet, amit Jézustól kaptunk, sikerüljön megélni.
A Szentlélekkel kapcsolatban általában az a legnagyobb baja a keresztényeknek, hogy valamilyen
felemelő érzést, sajátos bizsergést szeretnének érezni, ami arról biztosítana, hogy működik a Lélek.
Pedig így nem lehet őt birtokolni. Isten előlegbe nem adja Szentlelkét, hanem csak menet közben.
Előlegbe nem veszi el a halálfélelmet sem, majd halálunk óráján fogja elvenni. Aki kéri a Lelket és rögtön
indul, hogy jót tegyen, annak megadja Isten. Kérjük tehát minden kisebb vagy nagyobb munka,
beszélgetés vagy cselekvés előtt és ő el fog kísérni minket, meg fogja újítani egész életünket.
A pünkösd ünnepe egyszeri esemény, ünnep, de a Lélekben való élet, a lelki élet mindennapi
ünnep és feladat.
Papp Tibor

Habemus Papam! XVI. Benedek, az egyháztörténelem 265. pápája!
4. oldal
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AZ ÉVFORDULÓRA
A napokban a magyarok az
egész világon, Mindszenty Józsefre, a vallás és hazaszeretet alapján álló, megalkuvás nélküli elvhűsége miatt, sokat csodált és
sokszor meg nem értett egyéniségű főpásztorra emlékeznek
halálának 30. évfordulóján.
Nézzük meg távirati stílusban
életének főbb dátumait: 1882-ben
született. 1915-től áldozópap, hittanár.
1919-ben kommunista őrizet alatt, majd
apátplébános.
1944-től
veszprémi
püspök, (fél év nyilas fogságban), 1945től esztergomi érsek, 1946-tól bíboros.
1948-ban
letartóztatják,
1949-ben
kirakatper, életfogytiglani börtönre ítélik,
1956. október 30-án kiszabadul, november 4-től politikai menekültként él az
amerikai követségen, 1971. szeptember
28-án
felveszi
élete
legnehezebb
keresztjét, elhagyja hazáját (Róma,
Bécs). 1972-től missziós utakon keresi fel
a szabad világ magyarjait. 1975. május
6-án meghal. Temetése május 15-én
Máriacellben. 1991. május 4-től hamvai
Esztergomban nyugszanak.

E néhány soros írás életműve méltatása helyett, - melyet
könyvek tömegében megtalálhatunk - a gráci magyarok és
Mindszenty kapcsolatát próbálja
felidézni. Ő ugyan nem jutott el ide
híveit meglátogatni, mégis sok
emlék fűződik személyéhez. Öregjeink még Magyarországon látták,
hallották őt. Közülük egyesek
talán még emlékeznek a kommunisták Mindszenty és egyházellenes kampányára és talán még ma
is marcangolja őket a lelkiismeret,
mert aláírásukkal áruló júdásai
lettek a bíborosnak.
Mások örömmel gondolnak
arra a máriacelli zarándoklatra,
melyet 1972-ben a hercegprímás
vezetett. P. Nyers, akkori lelkészünk mélységes tisztelője volt
Mindszentynek. A zarándoklaton
sok híve vett részt, közöttük
cserkészeink is. P. Nyers a Dampf
család kíséretében adta át a
bíboros úrnak a gráci magyar katolikusok köszöntését, ajándékát.

Zichy Ilona grófnő, két
hónapon át Bécsben dolgozott,
az emlékiratait rendező hercegprímásnál. Ő és férje, gróf
Zichy Manó még Amerikában
Mindszenty egyesületet alapítottak. V. Lengyel Béla altábornagy is tartott kapcsolatot az
agg főpappal, akinek hirtelen
halála mindenkit meglepett.
Temetése
méltóságának megfelelően zajlott le
Máriacellben. Kívánsága szerint, a bazilikában kapott ideiglenes sírhelyet. Koporsójánál gráci magyar cserkészek is
adtak díszőrséget. Az ötödik évforduló alkalmából Dr.
Vadon Pál cserkésztiszt kezdeményezésére háromnapos
gyalogos zarándoklatot indítottunk Grácból Máriacellbe,
amely Pali halála után „Mindszenty-Vadon Emlékzarándoklat” néven idén 22. alkalommal kerül megrendezésre.
A
gráci
magyarok
Mindszenty
hamvainak
hazavitelekor is nagy számban vettek részt Máriacellben a
búcsúztatón. A magyar szertartás szervezéséből is kivették
részüket. Cserkészeink akkor is díszőrséget álltak a
koporsónál. Az a nemzetiszínű zászló, amely a koporsót
fedte Máriacellben és Esztergomban a megérkezéskor, a
mi tulajdonunkban van. Volt cserkészcsapatunk parancsnokát az a tisztelet érte, hogy a Magyar Cserkészszövetség
képviseletében ott álljon a koporsó mellett, mikor a magyar
határon ünnepélyesen átadták a nyugati magyarság
küldöttei az otthoniaknak a halálában hazatérő prímás
hamvait. Abban az évben az emlékzarándoklat résztvevői
és a Mindszenty-rokonság néhány tagja a székesfehérvári
cserkészek vezetésével Tatáról mentek Esztergomba. Az
őszi emlékzarándoklat Máriacellbe ekkor sem maradt el.
Harminc évvel ezelőtt, mintha nekünk, mai gráci
magyaroknak mondta volna Mindszenty: „Ahol már van 1015 magyar család, fogjon össze és teremtse meg a hétvégi
magyar iskolát, ha csak 4 vagy 5 magyar gyerekről van is
szó, meg kell tenni!”
Idén a 22. zarándoklatra augusztus 27.-29. között
kerül sor. Jelentkezés július 15-ig Ugriéknál.
A MKK krónikása

„Állok Istenért, Egyházért, Hazáért, mert ezt a
kötelességet rója rám a nagyvilágon legárvább
népem történelmi szolgálata. Nemzetem szenvedése mellett a magam sorsa nem fontos.
(Mindszenty József)
5. oldal
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BEMUTATJUK HORVÁTH
CSALÁDOT

(Hocs)

A gráci magyarok körében alig
van valaki, aki nem ismerné Dr.
Horváth Jánost és családját. Ez az
ismeretség sokakban kellemetlen, sőt
fájdalmas emlékeket idézhet fel. De
ez a sorsa annak, aki már harminc
éve fogorvos.
János 1938-ban született
Sopronban és ott is érettségizett.
Sebészszakorvosnak tanult Budapesten. 1969-ben jött Ausztriába, itt
vette feleségül Piroskát. Először
Innsbruckban, majd Salzburgban
szájsebészként dolgozott. A fogorvosi
képzést Grácban végezte, ahol
otthonra is talált.
Fogorvosi rendelőjét 1975ben nyitotta meg, két helységben
dolgozik, több alkalmazottja van, de a
pácienseknek az a benyomása, hogy
mégis csak Piroska a főnök. Fia,
Róbert
általános
orvosi,
majd
fogorvosi szakot végzett Grácban,
leánya, Andrea pedig Budapesten
tanult fogorvosnak és a fogszabályozásra specializálta magát. Most
mindhárman együtt dolgoznak a
rendelőben.
Szabadidejében János a családi teniszpályán teniszezik, vív,
egyik lelkes tagja a nemrég alakult
gráci néptánccsoportnak, amit anyagilag is támogat és amire osztrák
barátokat is hoz. Furulyázik és az is
előfordul, hogy várakozó betegeit
csellózenével nyugtatja. Régebben
feleségével rendszeresen részt vett a
háromnapos máriacelli gyalogos
zarándoklatokon, ahova egyszerkétszer fia és leánya is elkísérték
őket.
Ha ezekután valakinek kedve
van egy magyar nyelvű fogtömésre
vagy –húzásra, a rendelő címe:

BÚCSÚZUNK GYURKA BÁTÓL
Kölley György (1919-2005)
Fényképét látva a volt 83. sz. Nagy
Lajos király cserkészcsapat tagjai és
szüleik, talán felelevenítik magukban, az «öt
világrész Gyurka bájához» fűződő emlékeiket. Az akkori kiscserkészek emlékezetében
bizonyára
csak
mikulási
ünnepségeink elmaradhatatlan vendége és
jótevője elevenedik meg. Szüleik a
cserkészkörutak és a regöstáborok vezetőjére emlékeznek. A csapat leány- és fiútagjaiban életre kel az európai nagy - téli - és regöstáborok
Gyurka bája, akit közülünk néhányan az amerikai,
ausztráliai vagy afrikai cserkészkörútra is elkísértek.
Csapatunk vezetői és öregcserkészei megtiszteltetésnek
vették, hogy munkatársai lehettek és bíztatására: «fog ez
menni gyerekek» vállalták a rájuk bízott feladatot.
De mindez idestova két évtizeddel ezelőtt történt.
Közben Grácban megszűnt a csapat. Gyurka bá pedig, aki
1970-től volt az Európai Kerület parancsnoka terét átadva
hazaköltözött. Otthoni és európai cserkészek kíséretében
erdélyi, felvidéki és kárpátaljai segélyutakkal pótolta a
nyugati körutakat.
Az idő kereke otthon sem állt meg. A gyermekkora
óta cserkész, idővel országos kiscserkész előadó, majd
mint pap a katakomba-cserkészet egyik szeretett vezetője
egészségét kikezdte a szovjet gulágban töltött hét év
öröksége és a három ÁVH börtönév hagyatéka. Hogy 1956
nyarán pappá szentelhették, azt egy lett cserkészorvosnak
köszönheti, aki a gulágban megmentette életét. Utóljára 40
éves papi jubileumán Dunabogdányban láttuk egymást.
Leányfaluban a Szent Gellért Lelkigyakorlatos Házban
gondozták haláláig, 2005. március 14-ig.
A szentmisét és a temetést Spányi Antal és Gyulay
Endre püspökök vezették. Rokonai és tisztelői, cserkészpaptestvérei, volt munkatársai, a hazai és külföldi magyar
cserkészszövetségek tagjai alkották a gyászmenetet, mely
hosszan kígyózott a magasan fekvő temetőbe Gyurka bá
urnája után. A cserkészindulót énekelve búcsúztunk a
«hazament»-től. R.i.P.
Misi bá
MINDSZENTY EMLÉKNAP
MÁRIACELLBEN
2005. május 14-én szombaton
13 órakor ünnepi szentmisét tart a
bazilikában Dr. Ladocsi Gáspár.
Utána zarándoklat a Rózsafüzérút
X. Mindszenty állomásáig.
Mindenkit szeretettel hív és vár P. Kühár
Ede OSB. máriacelli magyar gyóntató
6. oldal
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IRODALMI EST

SZILÁGYI ISTVÁN ELŐADÁSA A KÁLVÁRIÁKRÓL

Komoly feladatot kapott
Hegedűs Imre János. Egy előadáson kellett két költőről megemlékeznie a Csokonai Vitéz Mihály
és József Attila Emlékest keretében. Székely módon, gazdag
tárgyi ismerettel felszerelve, kitűnő
előadótehetséggel vezette végig
hallgatóit a két életúton.
Rámutatott a magyar nemesek szerepére költőink életében. Ecsetelte mindkettő korának társadalmi hátterét. Az izmusok mázolatától megtisztulva
mutatta be személyüket. Ady
Endrével ébresztette Csokonait, a
honjában legbujdosóbb magyart.
Nagy László soraival hódolt a
mindenség summáslegényének,
József Attilának nagysága előtt.
Remélhető, hogy Hegedűs ízelítője nyomán, hallgatói házifeladatként kézbe veszik a versesköteteket. Álom ez, vagy valóság?!
a krónikás

2005. március 13-án
nagy érdeklődéssel figyelhettük Szilágyi István, Szombathely város nyugalmazott főépítészének előadását, melynek
vendéglátója a Magyar Katolikus Közösség volt.
Előadónk közép-európai
kontextusba helyezve a magyar kálváriakutatás és –dokumentálás eddigi eredményeit
ismertette, majd azt az olasz
kezdeményezésre beindult kutatási projektumot mutatta be,
amely Európa kálváriáit veszi számba. Ez 2001-ben könyv,
illetve azt kiegészítő térkép formájában is testet öltött
(Atlante dei Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali
europei, Instituto Geografico deAgostini, Novara, 2001).
Végezetül saját diagyűjteményéből csodálhattunk meg egy
csokorra valót.
Ezúton mondunk köszönetet ezért a nagyon tartalmas és
izgalmas előadásért!
Petritz Judit

CSERKÉSZDÉLUTÁN
Nagy sikert arattak a húsz
év cserkészmunkáját felelevenítő
vetített képek. Izgalmas volt kinekkinek felfedezni önmagát a 15-30
évvel ezelőtt készült fényképeken.
Az idő eljárt mindenki felett, de az
akkor font baráti szálak elnyűhetetlenek. Ezt bizonyítják Hiedl
Janci néni, volt tábori szakácsunk,
jóízű pogácsái is. Köszönet neki
és Misi bának.
egy résztvevő

MAGYAR TÁNCHÁZ GRÁCBAN
Kedves táncosok! Továbbra is folytatódik a magyar
táncház Grácban. Az időpontok persze táncoktatóinktól,
Kikitől és Esztertől függenek, valamint attól, hogy mikor
kapunk termet. Nagyon reméljük, hogy a nagy lelkesedés
nem hagy alább és továbbra is szépszámban üdvözölhetünk ismerős arcokat. Illetve, ahogy Kiki mondta: „Gyere
legközelebb is és hozz még valakit magaddal!!!” A
következő foglalkozások május 27-én és június 10-én 18
órakor kezdődnek. Szeretettel várunk!
Petritz Judit

KÖSZÖNTŐ
A gráci Magyar Katolikus Közösség
nevében köszöntjük Ft. Simon
Ferenc esperes urat, a Bécsi Római
Katolikus Lelkészség új lelkészét, a
nemrég elhunyt Hegyi atya utódját.
Kívánjuk, hogy a világi munkatársakkal békés együttesben munkálkodjanak az Úr dicsőségére. Isten áldását
kérjük munkájukra.
7. oldal
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AZ AUSLÄNDERBEIRATRÓL
(MigrantInnenbeirat der Stadt Graz)

Főleg
külföldi
státuszú
olvasóink figyelmébe ajánljuk,
hogy Grácban működik egy
egyesület, mely képviseli érdekeiket és például külföldi vonatkozású kezdeményezésekhez ad
anyagi és egyéb támogatást.
Mi az Ausländerbeirat?
Az Ausländerbeirat (Tanácsadó külföldieknek) a Grácban
élő külföldiek politikai érdekképviselete. 9 tagból (nem EU
polgárokból) áll, akiket a gráci
külföldiek a közösségi választási
bizotsággal együtt, közvetlen és
titkos szavazásokon választanak
meg.
Mi az Ausländerbeirat
feladata?
A Beirat egyik legfontosabb
feladata a képviselet és a politikai
felelősök tanácsokkal való ellátása
közösségi szinten.
A város lakóival való kapcsolattartás, illetve az Ausländerbeirat tevékenységéről történő
tájékoztatás információs rendezvényeken keresztül valósul meg.
Székhely:
Schmiedgasse 26, Stiege III,
Parterre 8010 Graz
Telefon: ++43/316/872-3067
++43/316/872-3068
További információkkal a Gráci
Önkormányzat
(Stadt
Graz)
megújult
weboldala
szolgál:
www.graz.at/cms/ziel/411382/DE

Szeretettel várjuk a gráci
magyar közösség minden
tagját, különösen a
fiatalokat is a Piroska
Csárdában tartandó kerekasztaltársalgásra.
Cím és időpontok: lásd a
műsorismertetőben

NEVETNI SZABAD! Mai sztárvendégünk: Jean
-

Jean, fesse kékre a tetőt!
Miért uram?
Mert Kékestetőn akarok nyaralni.

-

Itt vannak a fagyosszentek, uram.
Jó, akkor kínálja meg őket forró teával.

-

A bibliai Lót a mai napig nem tud nyugodni, Jean.
Miből gondolja, uram?
Úton útfélen azt hallom, hogy Lót fut.

-

Jean, evezzen ki a zátonyhoz!
Miért, uram?
Mert haladni kell a korall.

-

Vadászni megyünk, Jean! Hol van a sörét?
Elnézést, uram, de a sörét megittam.

-

Jean, adja ide nekem a szárítókötelet!
Miért, uram?
Mert szeretném kiteregetni a múltamat.

-

Jean, ma egy zenész barátom jön hozzám
vacsorára.
Rendben uram, akkor cintányéron tálalok.

-

Apróhirdetések
Magyar zenész diáklány takarítást, gyermekfelügyeletet vállal.
Tel: 0699/12-38-14-18
KÉZÍRÁSBÓL JELLEMRAJZ!
A kézíráselemzés az ember megismerésének egyik leggyorsabb
módja, mely segítségével pontos képet kaphatunk a
személyiségről. Általános személyiségrajz: értelmi képességek,
intellektus, érzelmi beállítottság, lelkialkat, szociális viszonyok,
társas kapcsolatok, párkapcsolat, ösztönvilág.
LEHOCZKINÉ GONDA ÁGNES - okleveles GRAFOLÓGUS
weboldal: www.grafosuli.uw.hu
e-mail: lehoczki@hdsnet.hu
telefon: 0036/30/62-78-863 vagy 0699/12-38-14-18
Grazban tanuló magyar lány hegedű- és zongoratanítást vállal.
Tel.: 0650/32-05-486
Magyar anyanyelvű, német nyelvtudással rendelkező, kvalifikált
egészségügyi nővér 24 órás betegápolást vállal, beleértve a
háztartásvezetést is. Tel.: 0650/64-13-633, 00421/3577/89445,
00421/908-688-239
Magyarul beszélő idős hölgy/úr gondozását vállalom, háztartásvezetéssel együtt. Tel.: 0650/64-13-633, 00421/3577-89445,
00421/908-688-239
Hiteles fordítások készítése! Ronacher-Nyitrai Gabi
Tel.: 0316/913-084 vagy Mobil: 0699/19-11-00-52
E-mail: gabi.ronacher@chello.at
Tolmácsszakos egyetemista hallgató vállal fordítást, tolmácsolást
illetve nyelvoktatást német, angol és magyar nyelven.
Tel.: 0699/12-66-37-95
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Kedves gyerekek! A mai
Kuckóban súgunk egy kicsit: bár
anyák napja már nagyon közel
van, ezt az ünnepi verset rövid idő
alatt bemagolhatjátok. Sikerült az
előző
szám
találóskérdéseit
megfejteni? Az újabb fejtörőkre a
szerszámok
körében
találtok
választ. Kellemes böngészést!
Petritz Judit

ANYÁK NAPJÁRA
Május első vasárnapja, az
anyákról
való
megemlékezés
hagyományos alkalma. Megünneplésének gondolatát az amerikai Ann M. Jarvis vetette fel 1907ben, az USA-ban 1914-ben törvényesen is bevezették az anyák
napját. Európában az I. világháború után terjedt el. Magyarországon 1928-ban egy miniszteri
rendelet a hivatalos iskolai ünnepélyek közé sorolta az anyák
napját.
Nem kell óriási költségekbe
vernetek magatokat, édesanyátok
egy csokor virágtól és egy saját
készítésű üdvözlőlaptól is biztosan
nagyon meg fog hatódni. A barkácsolásba, reggeli-, netalántán
ebédkészítésbe viszont mindenképpen vonjátok be a papátokat!
ÁGH ISTVÁN
VIRÁGOSAT ÁLMODTAM

Ki tudod mondani?! ☺
1. Vas a feje, vas a lába,
táncol az ember markába.
Két pék két szép
Mi az?
kék képet kér.
2. Hegyen-völgyön táncot jár,
haza viszik, szegen áll. Mi
az?
3. Se nem ehetnék, se nem haragszik, mégis mindig
harap. Mi az?
4. Száz szeme van, mégsem lát. Mi az?
5. Tompa tolja, kis vas húzza, fehér egér fut utána. Mi az?

Tévé helyett: unaloműző ötletek (szülőknek)
Fényképalbum. Minden gyermek szeret fényképeket
nézegetni – különösen, ha őt ábrázolják. Válogassunk
fotókat, gyűjtsük egy kupacba, s ha akad otthon üres
album, rakjuk bele (ha nincs, csinálhatunk is, de az már
igazán haladóknak való feladat).

TUDOD-E...
Hogyan keletkezik a felhő?
A magasba emelkedő vízpára lehül, és
a
légkörben
mindig
megtalálható
apró
porszemekre, úgy nevezett lecsapódási gócokra
tapad. A parányi cseppecskék fokozatosan
összesűrűsödnek. A felhő valójában nagyobb
magasságban úszó köd.
Mi határozza meg egy vidék éghajlatát?
Hogy az adott terület milyen szélességi körön terül
el. Ettől függ a napsugarak beesési szöge, tehát a
hőmérséklet. Továbbá a csapadék, a széljárás, a
nagy vizek és a szárazföld aránya, valamint a
domborzat alakulása is jórészt ennek a függvénye.

FELADAT

Édesanyám,
virágosat álmodtam,
napraforgó
virág voltam álmomban,

Válaszd ki, hogy melyik eszperente kifejezés
melyik szóra vonatkozik!
bíróság, rendőr, pénz, ábrándozó, élesztő

édesanyám,
te meg fényes nap voltál,
napkeltétől
napnyugtáig ragyogtál.

2. perek helye =

1. kenyeret keleszt =
3. keresve keresed, de keveset lelsz =
4. rend embere =
5. merengve eget les =

9. oldal

1. kalapács, 2. kasza, 3. harapófogó, 4. lánc, 5.ujj, tű és cérna
1. élesztő, 2. bíróság, 3. pénz, 4. rendőr, 5. ábrándozó

(nem) csak gyermekeknek

TALÁLÓSKÉRDÉSEK

Megfejtések:

KUCKÓ
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KULTÚRPROGRAMOK
Arányi-Aschner és Erőd művek
is hallhatók 2005. május 8-án
és 22-én a 16-órakor kezdődő
hangversenyeken
a
KUG
Florentinersaalban.
2005. május 2.-5. „tanz schritt
weise Ungarn” című táncfesztiválon öt magyar tánccsoport
ill. szólista szerepel 20 órai
kezdettel a Minoritensaalban.
Program:
2. hétfő: Cie. Finita la
Commedia: „Medusa piercing,
exit” (Juhász Anikó, Fehér
Ferenc)
3. kedd: „Stalks of Time” - „Az
idő szárai” (Fóris Ildikó), „A mi
madre” (Ladjánszki Márta)
4. szerda: „Concerto”, „The
Soldier's Tale” – „A katona
története”, „Neither you, Nor I...”
– „Iépni sem, nézni sem”
(Pataky Klári)
5. csütörtök: „Chance - a
game of dance for science” –
„Véletlen” (Szabó Réka)
2005. június 14-én (kedden) 20
órakor a Kleiner Minoritensaalban József Attila verseinek
új fordítását hallhatjuk németül
Báthori Csaba (Daniel Muth)
műfordító előadásában, majd a
József Attila-díjas T. Szabó
Anna és Halasi Zoltán olvasnak
saját műveikből.
(Belépődíj: € 6,50/3,50)
Weöres Sándor
TAVASZVÁRÓK
Megládd, megint futunk a berken át,
feledve tél jegét.
A záros kert-ajtón s a kerten át,
ha felszikkadt a rét.
Most hűs estére hűsebb éjszakát
borít fehér sötét.
De majd megint futunk a berken át
s fogjuk köröskörűl az almafát,
feledve tél jegét,
ha felszikkadt a rét.

EMLÉKEZZÜNK BARTÓK BÉLÁRA HALÁLA 60.
ÉVFORDULÓJÁN!
2005. június 18-án (szombaton) 19 órára a Bürgergasse
2-be hívjuk és várjuk tisztelettel a gráci és stájerországi
magyarokat. Az emlékesten Szabó Miklós a budapesti
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem professzora tart
előadást. Rendezők: a Magyar Katolikus Közösség és a
Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja
Az előadóról: Szabó Miklós (1931) a budapesti Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem professzora, a győri Széchenyi
István Egyetem Zeneművészeti Intézetének tanára. Európai, USA,
kanadai, japán egyetemeken ill. college-okban vendégprofesszor,
karnagy, szemináriumokon és szimpóziumokon előadó. A Győri
Leánykart 1958-ban alapította. 1961-ben a debreceni Bartók Béla
Nemzetközi Kórusversenyen I. díjat nyertek. Azóta rendszeresen
részt vesznek a magyar zenei életben. Számos európai városban
(többek közt Bécsben és Salzburgban), valamint Kanadában és
Izraelben hangversenyeztek. Kb. 25 LP/Cd-t készítettek, közülük 6
Grand Prix-t, illetve „Az év hanglemeze” díjat nyert. Könyvet írt
Bartók Béla kórusairól. Liszt- és Kossuth-díjas „Érdemes művész”.
Mind a kórus, mind karnagya Bartók Béla „Pásztory Ditta díj”-jal
kitüntetett.

KÖNYVAJÁNLÓ HELYETT
Lezárult a Magyar Televízió „A Nagy Könyv” című
játékának első szakasza. A játék célja az olvasáskultúra
fejlesztése, az olvasás népszerűsítése, a magyar
olvasóközönség kedvenc regényének kiválasztása. „A
Nagy Könyv” eseménysorozata 2005. március 1-jétől az év
végéig tart és három szakaszból áll. „A Nagy Könyv”
játékban résztvevő művekkel kapcsolatos szabályokról, a
játékban való részvétel módjáról és további részletekről a
www.anagykonyv.hu weboldalon tájékozódhatnak. A
leadott szavazatok alapján az első három helyezett sorrendben - Gárdonyi Géza Egri csillagok, Molnár Ferenc
A Pál utcai fiúk és J. R. R. Tolkien A gyűrűk ura című
regénye lett. Az alábbi lista a legtöbb szavazatot kapott 50
magyar regény címét tartalmazza. Kellemes időtöltést
kívánunk a magyar irodalom klasszikusaival!
Petritz Judit
Böszörményi Gyula Gergő és az álomfogók, Dallos Sándor A nap szerelmese,
Aranyecset, Esterházy Péter Harmonia caelestis, Faludy György Pokolbéli víg
napjaim, Fehér Klára Bezzeg az én időmben, Fekete István Bogáncs, Téli
berek, Tüskevár, Vuk, Gárdonyi Géza A láthatatlan ember, Egri csillagok, Ida
regénye, Jókai Anna Ne féljetek, Jókai Mór A kőszívű ember fiai, Az arany
ember, Egy magyar nábob, Karinthy Frigyes Utazás a koponyám körül,
Kertész Imre Sorstalanság, Kosztolányi Dezső Édes Anna, Márai Sándor A
gyertyák csonkig égnek, Egy polgár vallomásai, Mikszáth Kálmán A fekete
város, Szent Péter esernyője, Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk, Móra Ferenc
Aranykoporsó, Kincskereső kisködmön, Móricz Zsigmond Árvácska, Légy jó
mindhalálig, Németh László Iszony, Nógrádi Gábor Pete Pite, Ottlik Géza
Iskola a határon, Örkény István Tóték, Rácz Zsuzsa Állítsátok meg
Terézanyut!, Rejtő Jenő A tizennégy karátos autó, Piszkos Fred, a kapitány,
Rideg Sándor Indul a bakterház, Szabó Magda Abigél, Az ajtó, Für Elise,
Régimódi történet, Szepes Mária A vörös oroszlán, Szerb Antal A Pendragon
legenda, Utas és holdvilág, Tamási Áron Ábel a rengetegben, Vámos Miklós
Apák könyve, Wass Albert A funtineli boszorkány, Adjátok vissza a hegyeimet!,
Kard és kasza, Závada Pál Jadviga párnája

10. oldal

2005. május – június
MÁJUS

Dátum

Idő

Hely

Rendezvény

Rendező

01. vasárnap
02. hétfő

10:00
18:00
20:00

08. vasárnap
12. csütörtök
15. vasárnap
19. csütörtök

10:00
15:00
10:00

21. szombat
22. vasárnap
27. péntek

16:30
10:00
18:00

29. vasárnap

10:00

Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08
KEREKASZTALTÁRSALGÁS infó: Pall, 0316/46-56-36
(Jakominiplatztól 34, 34E,671-es busz,a Schönauparkig)
„tanz schritt weise Ungarn”
Festival des zeitgenös-sischen ungarischen Tanzes
(részletes program a 10. oldalon)
Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08
TEADÉLUTÁN infó: Tulacs, 0316/82-41-75
Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08
"Márai Sándor és Kertész Imre naplói"
Dr. Fried István, a Szegedi Tudományegyetem
professzorának vendégelőadása,
infó: Ronacher-Nyitrai, 0316/91-30-84
BÁBSZÍNHÁZ infó: Obernoster, 0316/32-44-34/57 *
Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08
MAGYAR TÁNCHÁZ felnőtteknek
infó: Petritz, 0650/24-56-442 *
Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08

MKK
MEÖK

02. hétfőtől –
05. csütörtökig

Welsche templom
Piroska Csárda
Kasernstr. 60
Minoriten
Kulturzentrum
Mariahilferplatz 3
Welsche templom
Radetzkystr.16
Welsche templom

Leechgasse 22
Welsche templom
Carnerigasse 34
földszint terem I.
Welsche templom

Minoriten
Kulturzentrum

MKK
GME
MKK

MKK
MKK
MEÖK
MKK

JÚNIUS
03. péntek
04. szombat
05. vasárnap
06. hétfő

18:30
16:30
10:00
18:00

Radetzkystr.16
Leechgasse 22
Welsche templom
Piroska Csárda
Kasernstr. 60
Carnerigasse 34
földszint, terem I.
Radetzkystr.16
Leechgasse 22
Welsche templom
Kleiner
Minoritensaal
Mariahilferplatz 3

10. péntek

18:00

11. szombat
12. vasárnap
14. kedd

18:30
16:00
10:00
20:00

17. péntek
18. szombat

18:30
19:00

Radetzkystr.16
Priesterseminar
Bürgergasse 2

19. vasárnap
24. péntek
26. vasárnap

10:00
18:30
10:00

Welsche templom
Radetzkystr.16
Welsche templom

Klubest sakkozási lehetőség infó: Tulacs, 0316/ 82-41-75
BÁBSZÍNHÁZ infó: Obernoster, 0316/32-44-34/57 *
Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08
KEREKASZTALTÁRSALGÁS infó: Pall, 0316/46-56-36
(Jakominiplatztól 34, 34E,671-es busz,a Schönauparkig)
MAGYAR TÁNCHÁZ felnőtteknek
infó: Petritz, 0650/24-56-442 *
Klubest sakkozási lehetőség infó: Tulacs, 0316/ 82-41-75
ZENÉS JÁTSZÓHÁZ jelentkezés: Kiss, 0699/10-58-09-46*
Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08
Lyrik aus Ungarn:
Ein wilder Apfelbaum will ich werden.
(József Attila, Halasi Zoltán, T. Szabó Anna )
(részletes program a 10. oldalon)
ÉVZÁRÓ ÖSSZEJÖVETEL flekenezéssel info:Tulacs
EMLÉKEZZÜNK BARTÓK BÉLÁRA
halála 60. évfordulóján! * Előadó: Szabó Miklós,
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem professzora,
Liszt és Kossuth-díjas „Érdemes művész”
Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08
Klubest sakkozási lehetőség infó: Tulacs, 0316/ 82-41-75
Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08

18:30
10:00
18:00

Radetzkystr.16
Welsche templom
Piroska Csárda
Kasernstr. 60

Klubest sakkozási lehetőség infó: Tulacs, 0316/ 82-41-75
Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08
KEREKASZTALTÁRSALGÁS infó: Pall, 0316/46-56-36
(Jakominiplatztól 34, 34E,671-es busz,a Schönauparkig)

GME
MKK
MKK
MEÖK
MEÖK
GME
MKK
MKK
Minoriten
Kulturzentrum

GME
MKK
MEÖK
MKK
GME
MKK

JÚLIUS
01. péntek
03. vasárnap
04. hétfő

GME
MKK
MEÖK

MEÖK: Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja, Grác; MKK: Magyar Katolikus Közösség; GME: Gráci Magyar Egyesület
* Gefördert aus Mitteln der Volksgruppenförderung, (Támogatónk még: Illyés Közalapítvány a Határon túli Magyarságért)
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