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NEMES NAGY ÁGNES:
NYÁRI ÉJ
Emelkedik a lassú tenger.
Az álom sűllyed, olvadok.
Tárt ablakunk alatt a mélyben
a júliusi éj csobog.
Üvegzöldszínű habja szélén,
mint fel-felbukkanó halak,
a csillagok kecses csapatban
csobbannak és villámlanak.
S a fák között – kövér korállok
árnyékot-lengető bogán,
haján világitó moszattal
átúszik lassan Szent-Iván.
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SÁNDORNAK SZERETETTEL, HOGY LETEGYEN FÚZIÓS
TERVEIRŐL...
A múltkori szerkesztõségi ülésünkön ismét felvetődött a sokat
vitatott, és már sokszor elvetett kérdés, hogy miért nincs az újságnak
internetes honlapja, kell-e egyáltalán honlap, és ha igen, akkor milyen
legyen.
Mivel jómagam már többször is felajánlottam, hogy segítenék
egy honlap létrehozásában és gondozásában, amennyiben a szerkesztőség ezt szükségesnek tartja, így hát - jó szokásom szerint – felajánlásomat ezalkalommal is megtettem. Ami ebben az esetben azonban
meglepő módon, legalább részleges támogatást nyert a szerkesztőség
körében. Legalábbis abban a formában, hogy "...ha akarjátok, hát csináljátok...".
Úgyhogy Judittal akartuk, és ezért leültünk, összeraktunk egy
alapkoncepciót, és csináltuk. Akarom mondani megcsináltuk. Természetesen nem egyedül, és ezért köszönöttel tartozunk mindazoknak,
akik segítségünkre voltak, és írásukkal hozzájárultak a honlap tartalmának kialakításához. Valóban közösségi munka volt, mindenki részt vett
benne, akit csak felkértünk, nekünk jórészt csak az alapozás, koordinálás, és összecsiszolás maradt. Tehát lett honlap, saját domain név alatt,
és igyekeztünk olyan tartalommal feltölteni, amit a közösség számára
értékesnek tartottunk.
Nincs más hátra, használatba kell venni. Akik már nem bírnák
ki a cikk végéig (kritikusok, szkeptikusok, kíváncsiak és türelmetlenek
előnyben):
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A többiek nyugodtan olvassanak tovább. Reményeink szerint
ismét egy jól sikerült számot tarthatnak a kezükben, és a kicsit hoszszabb nyári szünet után a szokásos számon felül, egy különkiadással is
jelentkezünk majd.
Na jó, de ez az egész most hogyan kapcsolódik Sándor cikkéhez? Aki figyelt, érti.
A szerkesztőség nevében szép nyarat, és jó pihenést kíván:
Ferenczi Dávid
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MEGHÍVÓ
2006. június 10. (szombat) 19 óra
Carnerigass 34 II.emeleti terem

DR. MÁTÉ ANDRÁS
pasztorálpszihológus Szeged/Bécs
A CSALÁDOK ÉLETTAPASZTALATA
című előadására, melyre mindenkit
szeretettel hív és vár
a MKK Pasztorális Tanácsa nevében
Fodor János lelkész.
Az előadó Szegeden és Bécsben tanít
pasztorálpszichologiát.
Gefördert aus Mitteln der Volksgruppenförderung

MEGHÍVÓ
2006. június 28. (szerda) 19 óra
Carnerigass 34 földszint / terem II

MAG. EDDA ENGELKE:
DIE AUFNAHME
UNGARISCHER FLÜCHTLINGE
IN DER STEIERMARK 1956
című németnyelvű előadására
Az előadó angol és történelemtanári diplomát szerzett a gráci egyetemen. A háború következményeit kutató Ludwig
Boltzmann Institut tudományos munkatársa volt Grácban, a Honvédelmi Minisztérium hadtudományi irodájában dolgozott Bécsben. Több tudományos munka
és publikáció szerzője. Disszertációját a
magyar menekültekről írta a stájer Tartományi Levéltár aktáinak vizsgálata alapján. Előadását is ebből az anyagból
tartja.

MEGHÍVÓ
MÁRIACELLI NAGY MAGYAR
ZARÁNDOKLATRA

2006. szeptember 16.-17.
Program:
16-án (szombaton)
16:45 bevonulás a Bazilikába
(köszöntés, ima, ének a kegyoltárnál)
szentmise a plébániai nagyteremben
20 óra gyertyáskörmenet
17-én (vasárnap)
8 óra keresztút
10 óra ünnepi szentmise a
Bazilikában
Főpap: Dr. Beer Miklós, váci
megyéspüspök
Énekel a váci székesegyház kórusa
14 óra zarándokbúcsúztató
ájtatosság a kegyoltárnál
Mindenkit szeretettel hív és vár Ede atya.

A MAGYAR MISÉN ÉNEKELT A BUDAPESTI FELSŐKRISZTINAVÁROSI ÉNEKKAR
A énekkar május
18-án a dómban, 19-én
pedig a Welsche-templomban öregbítette a magyar kórusművészet hírét. Nemcsak kórusműveket énekelt szentmisénken, hanem imádságos lelkülettel kapcsolódott be a népénekekbe
is. A hívek a mise utáni
rövid hangversenyt hoszA budapesti Felső-krisztinavárosi énekkar
szantartó tapssal köszönték meg. A karvezető,
Tőkés Tünde már hazulról köszönte meg, mint írja: ”Valamennyiünk
nevében a szíves fogadtatást, a szeretetteljes kalauzolást. A csodálatos
két napot szívünkben őrizzük!” Mi pedig Szadeczky-Kardos Gézának
mondunk köszönetet a szervezésért.

58 ŐRSÉGI MAGYAR VOLT A MKK VENDÉGE
Már évtizedes kapcsolat köti össze közösségünket az őriszentpéteri plébánossal Varga Ottó atyával, aki sok esetben segített, amikor
nem volt a gráci Magyar Katolikus Közösségnek lelkésze. Többször
kirándultunk az őrségbe, és nem tudjuk elfelejteni azt a szeretetteljes
fogadtatást és vendéglátást, amelyben ott részesültünk. Végre-valahára
sikerült mindezt idén, ha szerényen is, viszonozni. Köszönjük a gráciak
közreműködését a vendégek fogadásában.

OLVASÓI LEVÉL A MAGYAR NYELV TANULÁSÁRÓL
A Grácban és környékén élő honfitársaim figyelmét szeretném
ismételten felhívni arra, hogy éljenek a lehetőséggel és igényeljék gyermekeik magyar nyelvű oktatását. Minden kötelező iskolatípus igazgatójánál (VS, HS, AHS-Unterstufe) található jelentkezési lap és magyar
nyelvű információ. Az igények felmérése június végéig tart, ha lesz
elegendő jelentkező, akkor szeptembertől indulhatnak a csoportok.
A BG-BORG Liebenau (HIB) igazgatója, Mag. B. Müller hajlandó helyet adni iskolájában egy magyar csoportnak. A gimnáziumnak 25
éves partnerkapcsolata van a pécsi Löwey Klára Gimnáziummal – az
igazgató úr a 35. évfordulóra magyar nyelvű köszöntőt ígért. Ilyen
igyekezet láttán talán mi magunk is fontosnak (fontosabbnak?) és méltó
dolognak tarthatjuk, hogy gyermekeink magyarul tanuljanak.
Beszéljünk velük odahaza magyarul, de ne felejtsük el azt sem,
hogy az írás, helyesírás megtanulása és gyakorlása igazából iskolai keretek között lehetséges! A mindennapok feladatai ugyan szétforgácsolnak minket, magam is sokszor időzavarral küzdök. Mégis azt gondolom,
hogy kötelességünk a magyar identitást továbbadni gyermekeinknek.
Ugyan vannak és lesznek is olyanok, akik nem tudják vagy nem akarják
továbbvinni a magyar hagyományokat, de a magyar nyelv tudása nélkül
nem is lesz a lehetőségünk.
Ezért kérem a magyar szülőket, hogy tegyék meg minél előbb a
szükséges lépéseket a magyar nyelv tanulása érdekében.
Információkkal és a szervezési feladatok vállalásával is állok
rendelkezésükre: Sammer-Ernszt Erika (0316/24-12-19).
U.I.: Tudomásom szerint Gombos Ildikó tanítónőnek vannak
csoportjai Grácban (St. Andrä VS) és kapfenbergben (előző újságunkban már beszámoltunk erről – szerk.). A VS Seiersberg is hajlandó alsó
tagozatos csoportot indítani – csak jelentkezni kell!
Sammer-Ernszt Erika
2. oldal
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MAGYAR NYELVŰ EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELETEK
GRAZBAN
Bizonyára többek emlékeznek rá, hogy a grazi Heilandskirche
gyülekezeti termében kb. kéthavonta magyar nyelvű istentiszteletek
megtartására volt lehetőség. Az igehirdetés szolgálatait Szépfalusi István majd Galavics Sándor evangélikus lelkészek látták el. Egy ideje
nem szerveztek istentiszteleteket az Ausztriai Magyar Lelkigondozói
Szolgálat személyi és szervezeti változásai miatt.
Már-már úgy tűnt, megszűnnek a magyar nyelvű protestáns istentiszteletek Ausztriában, amikor 2004. decemberében a presbitérium
beiktatásával megalakulhatott - a Lelkigondozói Szolgálat munkájára
épülve - az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet. A gyülekezet az
Ausztriai Evangélikus Egyház „külön gyülekezete” (Sondergemeinde),
amelynek tagjai nemzeti, nemzetiségi és nyelvi hovatartozás alapján
szerveződnek. Az evangélikus egyház keretein belül működnek még pl.
finn, svéd, koreai, stb. gyülekezetek is.
A gyülekezetnek egyrészt saját tagjai vannak, másrészt számít
azokra a magyar származású és gyökerű testvérekre, akik egy osztrák
evangélikus vagy református gyülekezet tagjai, de szívesen vesznek
részt magyar nyelvű istentiszteleten, támogatják az anyanyelven történő igehirdetést. Az osztrák evangélikus egyház 2005 júliusától e sorok
íróját (Solymár Mónika) bízta meg a lelkészi feladatok ellátásával. E
megbízás mellett a soproni evangélikus Líceum lelkészeként szolgáltam, és a bécsi teológiai fakultáns valláspedagógiai tanszékén munkálkodom.
A gyülekezet először Bécsben kezdte meg az egykor elkezdett
munka folytatását ill. újraszervezését. Az egyik osztrák gyülekezet kápolnájában (1070 Wien, Lindengasse 44/a) minden hónap első vasárnapján 11 órakor kezdődnek a magyar nyelvű istentiszteletek. Havi egy
alkalommal rendszeresen bibliaórát tartunk. Szeretnénk évente megrendezni az „Ádvent az Evangélikus Centrumban” alkalmat, amely lehetőséget adna a különböző városokban élő magyar protestánsok találkozójára is. A 2005-ben először megrendezett adventi esten áhítat
hangzott el, Mag. Herwig Sturm evangélikus püspök mutatta be vetített
képek segítségével az osztrák evangélikus egyház jelenlegi életét, szolgálatát, majd a hegedűmuzsikát baráti együttlétek, beszélgetések követték.
Örültünk, hogy ezen az alkalmon Grazból is voltak jelen résztvevők.
Kb. kéthavonta adjuk ki az 1956 óta megjelenő „Másokért
együtt” újságot, amelyben az igei és a gyülekezet életét, alkalmait bemutató sorokon kívül a magyar kultúrát terjesztő és az itteni magyarok
életével kapcsolatos írások jelennek meg. Nyár folyamán tervezzük a
gyülekezet honlapjának elkészítését (www.evang-ungarisch.at), hogy
az interneten keresztül is megjelenhessünk.
Ősztől kezdődően szeretnénk újraindítani a grazi magyar nyelvű evangélikus istentiszteleteket. A grazi Heilandskirche ismét helyet
adna ezeknek az alkalmaknak, így 2006. október 1-jén 16 órakor ill.
2006. december 1-jén 16 órakor várjuk mindazokat a grazi és környékbeli keresztényeket, akik magyarul is szeretnék hallani Isten igéjét,
együtt énekelni és ünnepelni egy protestáns istentiszteleten (Heilandskirche-Gemeindesaal, 8010 Graz, Kaiser-Josef-Platz 9). Az istentiszteleteket követően találkozásra, beszélgetésre is hívunk mindenkit.
Amennyiben érdeklődik az istentiszteletek ill. az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet iránt és a szervezési munkában részt vállalna,
jelezze ezt Dr. Ludván Margit doktornőnél Grácban vagy a lelkészi
hivatal telefonszámán 0316/82-75-28.
Solymár Mónika

3. oldal

KÖNYVAJÁNLÓ
BART D. EHRMAN: TÉNYEK ÉS
TÉVEDÉSEK A DA VINCI-KÓDBAN
Kiadó: GOLD BOOK, 2006
Dan Brown
regénye, A
Da Vinci-kód
több
mint
egy évig vezette a The
New
York
Times sikerlistáját és világszerte
több millió
példányban
kelt el. A
krimi szerzője már könyve elején leszögezi, hogy a könyvben
található történelmi adatok kivétel nélkül
megfelelnek a valóságnak. De vajon
igaz-e ez az állítás? Bart D. Ehrman az
Észak-karolinai Egyetem Vallástudományi Tanszékének vezetője, a korai keresztény egyház és Jézus élete elismert
szakértője olvasmányos könyvében azt
mutatja be, milyen tárgyi tévedéseket tartalmaz A Da Vinci-kód. (Valóban nyolcvan versengő evangéliumból választotta
ki Constantinus császár azt a négyet,
melyek Jézus isteni mivoltát hangsúlyozták. Mária Magdolna Jézus Krisztus
felesége volt? Tényleg elnyomta az egyház azokat az evangéliumokat, melyek
titkos házasságukról szóltak?) Bart D.
Ehrman részletesen cáfolja ezeket a
kijelentéseket, elválasztja a tényeket a
tévedésektől, a történelmi valóságot az
írói szabadság és fantázia szárnyalásától. Könyve mégsem Brown történelmi
tévedéseinek puszta felsorolása, hanem
bemutatja például, hogyan fedezték fel a
Holt-tengeri tekercseket (melyek nem
keresztény vonatkozásúak, szemben A
Da Vinci-kódban írtakkal); közérthető
módon felvázolja, hogyan döntik el a kora
kereszténység kutatói, hogy mely forrásokat tekinthetik hitelesnek, és kitér számos, az elmúlt fél évszázadban előkerült
apokrif evangéliumra, s magas színvonalon, ugyanakkor közérthetően ad választ
a hivatalos tudomány szemszögéből a
Dan Brown által felvetett kérdésekre.
Könyvét haszonnal forgathatják A Da
Vinci-kód azon olvasói, akiket érdekel a
kereszténység kialakulásának és Jézus
életének hiteles története.
Ronacher-Nyitrai Gabi
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Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordolója nemcsak Magyarországon, hanem a (több mint kétszázezer
menekültet) befogadó országokban, így itt Ausztriában is felveri az emlékezés hullámait. Az idősebbek, akik valamilyen
formában átélték az októberi dicső napokat és látták a kibontakozó szabadságot eltipró szovjet páncélosokat, bárhol élnek (is) a világon, emlékeznek. Az idő- és felejtésszőtte háló alól felszínre kerülnek a féltve őrzött emlékek. Mi, Grácban
és a stájer tarományban élő ötvenhatosok is visszagondolunk és felelevenítjük magunkban, az életünket egyik napról a
másikra megváltoztató eseményeket. Emlékezünk és emlékeztetünk. Emlékezünk együtt az otthon maradottakal és a
minket befogadókkal. Emlékezünk, hogy emlékeztetni tudjuk gyermekeinket, unokáinkat és a körülöttünk felnövő ifjúságot.

EDDIGI ÉRTESÜLÉSEINK SZERINT A
KÖVETKEZŐ RENDEZVÉNYEKRE KERÜL
SOR AZ 50. ÉVFORDULÓ ALKALMÁBÓL

Május óta Eisenstadtban (Kismarton) a
Tartományi Múzeum és a Vas megyei
Múzeum közös kiállítása látható.
Június 28.
Die Aufnahme ungarischer Flüchtlinge
in der Steiermark 1956 Mag. Edda
Engelke előadása német nyelven, Carnerigasse 34. (MEÖK/MKK)
Október 5.-6.
Rendezvény a Tarományi Levéltárban
Október 6. - 2007 január 31.
Kiállítás: 1956
Resowi-Zentrum Universitätsstraße15/E2
Október 16.-17.
Kiállítás a főtéren a Vörös Kereszt
nagysátrában (Rotes Kreuz, Bundesheer,
ORF,stb.)
Október 16.
Ünnepség „50 Jahre ungarische Revolution” Motto: „Wir gedenken Ungarn
und danken der Steiermark”
A régi egyetem aulájában (Land Steiermark/Forum Hungaricum)
Benefizkonzert Nikolaus Harnoncourt
Minoritensaal (1956, és a Máltézi Lovagrend stájer alpítása alkalmából)
Ünnepi mise a Welsche-templomban
(MKK)
Koszorúletétel a dómnál (MEÖK)
November 4.
Püspöki mise a dómban. Dr. Egon Kapellari Graz–Sekkau egyház-megye/ Dr.
Várszegi Asztrik OSB Pannonhalma
Novemberben Andauban magyarok és
osztrákok közösen emlékeznek 1956-ra.
Újságunk következő számában részletes ismertetőt adunk a helyi, tartományi és országos rendezvényekről.
Ezeket honlapunkon is megjelentetjük.

IDÉZETEINKET MOST A JELCIN-DOSSZIÉ SZOVJET
DOKUMENTUMAIBÓL FOLYTATJUK:
Kádárt illetően Rákosi elvtárs mindenekelőtt azt emelte ki, hogy
Kádár hosszú évek során ingatag embernek mutatkozott. (Andropov,
1956. április 29-én a KB Elnökségéhez intézett táviratából)
Jelenleg a Magyar Dolgozók Pártja meglehetősen laza szervezet, amely a magyarországi lakosságnak csaknem 10%-át foglalja magában (870 ezer párttagot és tagjelöltet). (Andropov, 1956. augusztus
30-i leveléből)
Az ideológiai front legfontosabb szakaszai az utóbbi időben
lassanként mind olyan emberek kezébe kerülnek, akik sohasem álltak
szilárdan marxista alapokon. (B. Gromiko feljegyzései, 1956. szeptember 17.)
A városba vezető és a városon belüli utak mindenütt tömve voltak szovjet tankokkal és más szovjet haditechnikával. (Mikojan és
Szuszlov október 24-i jelentéséből)
A Parlament előtti téren óriási tömeg gyűlt össze, amely a szovjet katonák felszólítására sem oszlott szét. Ráadásul a környező házak
tetejéről egységeinkre több lövést adtak le, és benzines palackokkal felgyújtották egyik harckocsinkat. Mindezek következtében tüzelés kezdődött és a hírek szerint 60 magyar vesztette életét. ... Megdöbbentő,
hogy ebben a beszédben (Nagy Imre beszédéről van szó – szerk.) nem
az hangzott el, amit a Politikai Bizottság ülésén – a mi jelenlétünkben –
elhatároztak, hanem éppen az ellenkezője. (Mikojan és Szuszlov október 25-i jelentéséből)
A Köztársaság sok megye-, illetve járási székhelyén elmenekültek a helyi szervek és a pártfukcionáriusok, ezt követően különféle
„forradalmi”, nemzeti és egyéb bizottságok alakultak. ... Budapesten az
új belügyminiszternél tegnap tartott értekezlet után újra dolgozni kezdtek a kerületi államvédelmi és rendőri apparátusok. A provokációk elkerülése végett az ÁVH-sokat rendőregyenruhába öltöztették. ... Budapesten ma mindenütt nyugalom van, egy-két szórványos lövést leszámítva. Van azonban három olyan góc, ahova a felkelők befészkelték
magukat. (Szerov október 28-i jelentéséből)
FELHÍVÁS
Előző számunkban felhívással fordultunk olvasóinkhoz, melyet
most megismétlünk.
Az `56-os 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 a Gráci Magyar Újság új e-mail-címére (info@gmuonline.net).
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INNEN-ONNAN

GÓLYAHÍREK

Helyesbítés Nagy lapoknál is előfordul, hogy elírják a neveket.
Most nekünk kell helyesbítenünk. A május 20-i előadónk neve nem Dr.
Csernyák, hanem Dr. Cserján Károly. Tőle már bocsánatot kértünk a
kellemetlen hiba miatt.

Szeretettel gratulálunk szerkesztőségünk
tagjának Mag. Ronacher-Nyitrai Gabinak
és férjének, Dr. Arno Ronachernek kisleányuk, Lilli születéséhez (2006. március 23.).
2006. március 30-án született Kürzl
Linus Jonathan, Mag. pharm. Kürzl
(Berger) Ursula és Dr. jur. Mag. Kürzl
Erwin első gyermeke.
Szerkesztőségünk nagyon sok örömet
kíván a kisbabákhoz.

Köszönet az alapításuk 150. évfordulóját ünneplő Segítőnővéreknek A Segítőnővérek Kongregációja májusban ünnepelte alapításának 150. évfordulóját. Ezt az alkalmat ragadjuk meg, hogy gratuláljunk és köszönetet mondjunk a nővéreknek. Ők 1956 óta számtalan
magyar egyházi és világi összejövetelnek adtak helyet gráci házukban,
a Leechgasse 34-ben. Hálával emlékezünk Bessenyey Mária
(Ladiszlász) nővérre, aki évtizedeken keresztül volt segítségünkre. Az
ünnepi misét a St. Leonhard plébániatemplomban dr. Egon Kapellari
Graz-Seckau-i megyéspüspök celebrálta. A magyar katolikus közösséget hárman képviselték.
Magyar mozaikok Az előzetes hír után Primus Tünde most
pontosabb adatokkal szolgál a januárban beindult rádióműsorról. A
program rendszeresen minden hétfőn 13 órakor jelentkezik. Csütörtök
délután 4-kor, azaz 16 órakor van az ismétlés. A HELSINKI rádió helybeli rádió, a 92,6 MHz-en fogható (az Ö1 mellett!). Mindenki szíves figyelmébe ajánlja, mert a műsor színes, tartalmas; egyaránt nyerhet belőle az itt élő, magyarbarát osztrák, aki kész tanulni a nyelvleckékből,
de kellemes időtöltést jelenthet a magyar ajkú hallgatóság számára is.
Szó esik a sajátos magyar kultúráról, hallhatunk szellemi életünk nagyjairól (portrék), valamint zenei csemegék is elhangzanak (pl. Erkel:
Bánk bán című operája).
A Kortárs, a Magyar Írószövetség irodalmi és kritikai folyóiratának 2006/4. számában megjelent Juhász László: „Tollas Tibor igazsága” című írása, melyet elolvasásra ajánlunk nemcsak a költő hűséges
tisztelőinek, hanem rágalmazóinak is.
A Felsőpulyai „Kufstein” IX Tanácskozás különböző országos felmérések eredményeként első alkalommal nyújt átfogó képet az
1956. november 4-én megindult menekülthullámról. A másfélnapos Tanácskozás az általános kérdések mellett országonként ismerteti a magyar menekültek befogadását és gondozását egészsen az új élet beindulásáig. Az egyes tárgykörök szakemberek és kortársak feldolgozásait, visszaemlékezéseit ölelik fel. Jelentkezési lap rendelhető ill.
kapható Ugri Mihálynál is (0316/68-35-08).
Aki Máriacellben részt szeretne venni a püspöki konferencia
zárómiséjén, kérjük, jelentkezzen a magyar misék után a sekrestyében,
hogy a felutazás lehetőségeit megbeszéljük.
Conka Jasenko „Élők és holtak” című kiállítása megtekinthető
június 6-ig a gráci városháza fotogalériájában. Bejárat: Landhausgasse
2, I. em.
Kovács Dénes „Kép és kisplasztika” című kiállítása Bärnbachban a Schloss Alt-Kainach múzeumban május 13-tól június 25-ig
megtekinthető pénteken 10-12 óráig, szombaton, vasár- és ünnepnap
14-16 óráig.
Szabóki Tünde énekel július 5-én 19.30 órakor a máriatrosti
bazilika hangversenyén. Műsoron Felix Mendelssohn-Bartoldy: „Elias”.
(infó: www.chor-mariatrost.at)

HALÁLESET
Május közepén kaptuk az értesítést, hogy
dr. Móczár Zoltán volt gráci öregdiák
barátunk New Brunswickban elhunyt.
Máriacelli
gyalogos
zarándoklataink
résztvevője dr. Kovács Gábor 40. életévében május 27-én Budapesten hirtelen
meghalt. Gyászolják szülei, özvegye,
négy gyermeke és barátai.
Béke poraikra!

GRATULÁLUNK
A GMÚ szorgalmas olvasója és támogatója Kovásznay Julianna (Salzburg)
augusztusban lesz 85 éves. Fogadja
szívbéli jókívánságainkat.
A MEÖK nevében gratulálunk: Osskó
Zénó, Zentai Jenő, Garger Imre és
Zimics Béla gráci magyar öregdiákoknak, akik júniusban ünnepelik 70. születésnapjukat.
A MKK pasztorális tanácsa ezúttal gratulál világi elnökének. Steeb–Zichy Magdolna grófnőnek és Gjecaj Angelusnak,
akik a közeljövőben ünnepelik magas
születésnapjukat.
A GMÚ szerkesztősége és olvasói nevében is gratulálunk az ünnepelteknek.

APRÓHIRDETÉSEK
Hivatalos fordításokat vállalok – diákoknak
jutányos áron. Tel: 0664/97-49-473
Októbertől Grácban tanuló magyar diáklány
vagyok. Szívesen vállalnék gyermekfelügyeletet.
Minden megoldás érdekel. Elérhetőségeim:
0036/20/82-45-299 vagy tagyorgyi@freemail.hu
További hirdetések feladása:
8011 Graz, Pf.
295 vagy info@gmuonline.net

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)
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Fél éves nyaralás
Pihenésben,
kikapcsolódásban
és feltöltődésben gazdag
nyári szünidőt kívánunk!
Találkozzunk a
következő
szemeszterben is!

☼

Június 21. szerda de. 10 óra:
Tóth Mónika és Fejes Ágnes
-fagottdiplomahangversenye!
(KUG)
Június 27. kedd du. 5 óra
Fülep Benedek
-régizene – blockflötediplomahangversenye!
(KUG, Neubau – Orgelsaal)
Szeretettel várjuk
a kedves érdeklődőket,
ismerőseinket és barátainkat!

2006. január 8-án, egy hideg téli napon megérkeztem
Grazba, Ausztria egyik legszebb városába. Szüleimmel az
oldalamon és egy óriási csomóval a gyomromban sétáltam
be az iskolaközpont kapuján. Tátott szájjal csodáltam az
óriási területet: kettő iskolaépület, két kollégium, uszoda,
étterem, teniszpálya, röplabdapálya és legalább négy
focipálya. A kolesz egy egyszerűbb hotelhez hasonlítható,
minden nagyon modern és tiszta. Az első benyomás tehát
nagyon jó volt leendő otthonomról.
A szobatársaim nyitottak és segítőkészek voltak, az osztálytársaim szintúgy, bár ennek ellenére az első hetek
borzalmasak voltak, hiszen nem volt egy ismerős arc, egy
barát, akihez bizalommal fordulhattam volna. De lassanlassan minden megoldódott. Elkezdtem edzésre járni,
megismertem néhány kedves lányt, és beilleszkedtem a
hétköznapi életbe. Mivel a kollégium hétvégenként zárva
van, ezért minden hétvégét másik családnál töltök, ami
érdekes és izgalmas, de sokszor okoz „fejtörést” nekem.
Az osztrák dialektushoz kicsit furcsa volt hozzászokni, de
mára már ezt is megértem - bár őszintén szólva a „Hochdeutsch”-ot sokkal szebbnek találom.
A suli elég laza az otthonihoz képest. Szemeszterenként
két nagydolgozatot írunk (van, hogy csak egyet) és a kis
„sunyi”, nem bejelentett, gyomorszorító röpdolgozatok és
feleltetések is kimaradnak az osztrák diákok életéből.
Mostanra már teljesen hozzászoktam az itteni életkörülményekhez. A fincsi gráci fagyit soha nem tudnám kihagyni, ha a belvárosban járok, és a Toronyórát is gyakran
meglátogatom.
Sok mindent tanultam és megtapasztaltam itt. Önállóbb
vagyok, nyitottabb és az önbizalmam is növekedett. Megtanultam tolerálni a különböző kultúrákat és szokásokat,
valamint mindezek mellett a nyelvtudásom is fejlődött.
Most, hogy már nagyon a vége felé közeledik az én „fél
éves nyaralásom”, kezdek visszagondolni arra, milyen volt
az elején. Azt hittem egy örökkévalóság lesz ez a fél év,
de nem így lett! Olyan gyorsan elment az idő, hogy alig
vettem észre, hogy elolvadt a hó, a télikabátot lecseréltem
egy kis tavaszi dzsekire, és lassan újra kezd kialakulni a
már ismert csomó a gyomromban. Ám most nem a
félelem és az izgalom, hanem a szomorúság miatt, hogy
nemsokára vége…
Szentesi Anett, HIB-Liebenau 7.B
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IDE SÜSS:

Híreink:

Kiadó szoba július 1-től! (lányoknak) 8020 Graz, Keplerstraβe 36A
10/35 160€/hónap Érd: 0650/62-04-891
Szobát keresek szeptembertől vagy október 1-től! (Lehetőleg a
Kunstuni közelében, max. 240€-ért) Tel: 0699/81-33-53-46 – egy
magyar zenész lány
A Naglergasse-n (gyalog 5 percre a KUG-tól és a TU-tól) egy
nagy, 36m2-es szoba július 20-tól kiadó egy 2-es WG-ben. Két
személynek nagyon ideális! Az ára: 295€ + BK + áram. Tel.: 0699/
81-92–44-18
Zongora, csembaló, keyboard! Zongoraművész-hallgató diáklánytól privátórák magyar vagy német nyelven. Jelentkezni lehet:
0650/74-09-286
Vidám hangulatú furulyaórák akár nyáron is (nem csak kicsiknek:)! Egyéni óraszámban, diákáron. Érd: 0650/31- 00-495
Énektanítás kezdőknek és haladóknak! A KUG hallgatója oktatási-,
színpadi- és stúdió gyakorlattal énektanítást vállal klasszikus, jazz,
musical és pop műfajokban. Ár: 20 €/óra Tel: 0650/521-43-81 vagy
+36/70/621-20-10 (Ági)
s‘zene Musikagentur Mag. Judit Cserjés
Wielandgasse 20 / 7
A – 8010 Graz
tel. +43 699 11 03 05 33
office@szenemusik.at  www.szenemusik.at

Add fel hirdetésedet Te is!
A szerkesztőség e-mail címe: info@gmuonline.net
A Gráci Magyar Újság honlapja: www.gmuonline.net

Idén tavasszal hét hallgató részesült a
Rudi Roth által adományozott ösztöndíjban a gráci Karl-Franzens Egyetemen.
Közülük egy magyar diáklány, Veres
Enikő nyert diplomamunkájáért támogatást.
Május 7-én vasárnap megrendezésre
került a Tavaszi Magyar Hangverseny. A
színvonalas, kellemes hangulatú műsor
gondos előkészítéséért köszönet a
szervezést segítőknek, valamint a résztvevőknek, előadóművész-hallgatóknak.
Grácban járt a Budapesti Krisztinavárosi
Plébánia Énekkara. Május 13-án a Dómban majd május 14-én, a magyar szentmise után hallhattuk műsorukat Tőkés
Tünde vezetésével. A szép programot és
a vendégek meghívását SzádeczkyKardoss Géza szervezte.
Újabb magyar művet hallhatott a gráci
közönség az Operaházban. A világhírű,
Kossuth-díjas zeneszerző, Ligeti György
operáját, a Le Grand Macabre-t hat alkalommal játszották.

Miért pont Grác?
…szólt az Olvasók felé a kérdés két hónappal ezelőtt: vajon ki miért választotta tanulmányának
helyszínéül Grácot, vajon ki miként jutott el eme szép osztrák városba, s milyen élményekkel,
tapasztalatokkal gazdagodott?
Ígéretünkhöz híven a legszebb beszámolók közül újságunk minden számában közzéteszünk
egyet, remélhetőleg nemcsak írójának, hanem mindannyiunk örömére. Mostani számunkban
Szentesi Anett írását olvashatjuk (lásd az előző oldalon), akivel április közepén ismerkedhettem
meg, érdeklődését kifejezve a magyar programok iránt. Ami akkor rövid elmeséléséből kiderült,
hogy hónapok alatt nem talált rá magyar nyelvű programokra, nem bukkant rá arra, hogy hol és
mikor szoktak a magyar diákok, fiatalok közösen összejönni, szórakozni. Ezt bizony tanulságos.
A „DIÁKOK oldala” - reményeim szerint - egyre nagyobb érdeklődést vált ki, s bízom benne, az
előttünk álló nyári szünetben elegendő időnk lesz átgondolni, hogyan fogjunk neki újságunk
további munkájához, miként bővítsük a fiatalos, nekünk, diákoknak szánt eseményeket a gráci
magyar élet palettáján. Várjuk további beszámolóitokat, észrevételeiteket és ötleteiteket, az
előttünk álló vizsgákhoz és szünidőhöz pedig mindenkinek sok energiát, napfényt és jó pihenést
kívánok!
Fülep Benedek
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(nem) csak gyermekeknek
Szerkesztő: Petritz Judit postaláda: info@gmuonline.net

Kedves Gyerekek! A Kuckóban
Obernoster Anna segítségével elrejtettem néhány cicát. Akinek
kedve támad, lerajzolhatja és címünkre beküldheti kedvenc négylábujának rajzát. Ezenkívül várom
nyári élményeitek illusztrációit a
GMÚ címére vagy új e-postaládájába! A beküldők jutalomban részesülnek! Illemtani sorozatunkban segítünk Nektek a nyári üdvözlőlapok helyes kitöltésében. A
következő oldalon megtudjátok,
hogyan lehet a júniusi „Ki mit
tud?”-ra jelentkezni, és beszámolunk Veit Monika szép sikeréről is.
Az év végi hajrához kitartást és
türelmet, a közelgő vakációhoz
pedig sok-sok napsütéses vidám
napot és egy nagy pohár friss
málnaszörpöt kívánok szeretettel:
Petritz Judit

ILLEMTAN – A KÉPESLAP
Mondanivalónkat nem mindig közöljük zárt levélben. Egyes
esetekben elegendő lehet a képeslap is. Természetesen a levelezés ezen formájánál is fontos a megszólítás, a befejezés és a
kellemes külalak. A képeslapra semmi olyat ne írjunk, ami bizalmas,
hiszen bárki elolvashatja. Tehát olyat írjunk, ami senki előtt nem
titok, hiszen a képeslapok funkciója szűk, csak üdvözlésre használjuk. Kirándulásról, üdülőből, táborból, nyaralásból, stb. általában képeslapot küldünk ismerőseinknek, barátainknak, rokonainknak. Az
év családi és fontos ünnepei is alkalmak az egymás üdvözlésére.
Nem illik viszont más levelét elolvasni. A szülőnek sem gyermeke
levelét. Az illemszabályok egyértelműen elítélik ezt a cselekedetet.
Ez nem csak udvariatlanság és neveletlenség kérdése, hanem a
törvény szigora is fellép ellene.

Olvasónapló

Szabó Lőrinc:
Cila
Cila, Cilu, Cinciri-Minciri.
Behálóznak a mozdulatai.
Ha valami jó az eszébe jut,
mint két szikrázó, vörös alagút
gyúl s mélyül rögtön kék-sárga szeme.
Légy zümmög tova – szinte száll vele
s aztán tíz percig nézi a plafont:
mi az a gyanus kis fekete pont?
Az imént papírral futballozott,
függönybe, szőnyegbe csavarodott,
most felugrik, a fűtőtestre ül,
könyvekre, az a helye. És örűl,
- nem, nem örűl: ásít, nyujtózkodik,
végül göngyöleggé kunkorodik.
Cilu, Cinciri, hófehér Cila!
Úgy sajnálom, hogy nem beszél soha...

Janikovszky Éva:
Velem mindig történik
valami
Amikor apukám azt mondja, hogy gyere csak ide,
kisfiam, beszélni akarok
veled, akkor már biztos,
hogy baj van. Mert ha nincs
baj, akkor nem mondja,
hogy beszélni akar velem,
hanem mindjárt beszél.

Obernoster Anna fekete cicája

Janikovszky Éva Kossuth
díjas könyve a Móra Kiadó
gondozásában jelent meg.
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postaláda: info@gmuonline.net

ISMÉT LESZ „KI MIT TUD?“ JELENTKEZZETEK!
Június 25-én délután 16
órai kezdettel ismét megrendezzük a „Ki mit tud?”-ot (hely:
Carnerigasse 34, II. emelet – Kérjük, hogy hozzatok váltócipőt!).
Várjuk azoknak az iskolásoknak a
jelentkezését, akik szívesen bemutatják, hogy hogyan tudnak furulyázni, gitározni, zongorázni
vagy valamilyen más hangszeren
játszani. De elmondhattok egy mesét vagy elszavalhattok egy verset
is. A márciusi rendezvényünk igen
jól sikerült, a szép számú közönségnek nagyon tetszett az „előadóművészek” változatos műsora, amely után a gyerekek felkészülésükért jutalomban részesültek. A következő „Ki mit tud?”-ra június 19-ig
lehet jelentkezni az újság címén (Club Ungarischer Studenten und
Akademiker 8011 Graz, Pf. 295. vagy e-mail: info@gmuonline.net).
Írjátok meg, hogy hány évesek vagytok, mit szeretnétek bemutatni, s
egy e-mail címet vagy telefonszámot, hogy el tudjunk érni benneteket
ill. szüleiteket. Szeretettel várjuk az előadókat és a kíváncsi közönséget
is egész Stájerországból!
Veit Zita

Gyermekprogramokról
bővebben
a Gráci Magyar Újság
új honlapján a
www.gmuonline.net -en
olvashattok!!!
Kedves Szülők! A Zenés játszóházat és
a Bábszínházat az ősztől csak vállalkozó
kedvű szülők segítségével tudjuk megrendezni. Kérjük, jelentkezzenek az újság
címén vagy e-mail címén! Köszönjük!

GRATULÁLUNK, MONIKA!

Nagyon sok szeretettel gratulálunk Veit Monikanak a Känguru matematikaversenyen való kitűnő szereplésért.
Ezen a nemzetközi megmérettetésen
több, mint 40 ország kisdiákjai vesznek
részt. Monika korcsoportjában a 9-10
évesek között, több mint 1000 stájer
gyermek közül a 10. helyezést érte el.
Gratulálunk és további sok sikert kívánunk!
Kedves Szülők! Nagyon büszkék vagyunk a magyar gyermekek teljesítményeire. Kérem, hogy mindig értesítsék
szerkesztőségünket, hogy újságunkon
keresztül mások is együtt örülhessenek a
kis tehetségekkel. Köszönjük!
Szerk.

BABA-MAMA KLUB
Nagy örömmel jelentjük, hogy egyre
több baba es mama vesz részt a magyar babamama klubban. Találkozók júniusban 2-án, 9én, 23-án és 30-án, pénteken 9 és 11 óra
között a Carnerigasse 34 alagsori játszótermében lesznek, majd a nyári hónapokban
itt szünetelnek! De: a nyári hónapokban megbeszélés alapján játszótéren is találkozhatunk.
Érdeklődni Petritz Juditnál (0650/24-56-442) ill.
az újság új e-mail-címén info@gmuonline.net
lehet.

Sebastian, Florian, Daniel édesanyjával, Judittal, Albert és Noémi a klubban

9. oldal

GRÁCI MAGYAR ÚJSÁG

TERVEZETT KIRÁNDULÁSOK
A meghirdetett kirándulás sajnos
az érdeklődők elfoglaltsága, egy utólagos
lehetőség meg meteorológiai zavarok miatt kútba esett. De a hegyek már régóta
ott vannak és még megvárnak minket.
A következő tervezett kirándulás:
június 17-én szombaton, rossz idő esetén 18-án vasárnap lesz. Találkozó 13
órakor az andritzi villamos végállomásánál (4-es és 5-ös vonal). Az úticél a résztvevők kedve szerint választható. Előzetes jelentkezést kérük, Horváth Csabánál
(0316/69-30-64) vagy Horváth Robertnél
(0676/38-72-925).
Szépidő reményében:
Horváth Csaba
A zalaegerszegi Canterina Kamarakórus
június 17-én szombaton a Mariahilfetemplomban énekel a 18 óra 30-kor a
szentmisén és utána koncertet ad Kodály, Barók és Karai művekből.

PROGRAMAJÁNLÓ
MAGYAR TÁNCHÁZ GRÁCBAN

2006. június – szeptember

Előző számunk óta két táncházi összejövetelre került sor. Április 7-én
kalotaszegi csárdást valamint mezőföldi csárdást és ugróst tanultunk. Május 5-én aztán magyarországi cigánytáncokat és szászcsávási cigánytáncot próbált elsajátítani a lelkes társaság. A vakációig
még egyszer látogat el hozzánk Kiki és Eszter, ahol felidézzük az eddig
tanult táncok alaplépéseit. Még most sem késő bekapcsolódni!

Hogy mit is tanultunk eddig, azt a Gráci Magyar Újság új honlapján
(www.gmuonline.net) lehet elolvasni. A nyári szünet után októberben
lesz legközelebb magyar táncház Grácban. Találkozzunk legközelebb
június 9-én, 18 órakor a Carnerigasse 34-ben! Mindenkit nagy
szeretettel várunk!
Petritz Judit

2006. június
Dátum
02. péntek

10. szombat

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

Hely
Carnerigasse 34
Radetzkystraße 16
Welsche-templom
Carnerigasse 34
Carnerigasse 34
Carnerigasse 34

11. vasárnap
12. hétfő
18. vasárnap
19. hétfő
20. kedd

10:00
18:00
10:00
20:00
11:15

Welsche-templom
Gösser vendéglő
Welsche-templom

23. péntek
25. vasárnap

09-11
10:00
16:00

Carnerigasse 34
Welsche-templom
Carnerigasse 34

28. szerda

19:00

Carnerigasse 34
Földszint, II. terem

30. péntek

09-11

Carnerigasse 34

04. pünkösd
09. péntek

Máriacell

Rendezvény
BABA-MAMA-KLUB infó: Petritz, 0650/24-56-442
KLUBEST/sakkozás infó: Tulacs, 0316/82-41-75
Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08
BABA-MAMA-KLUB infó: Petritz, 0650/24-56-442
MAGYAR TÁNCHÁZ• infó: Petritz, 0650/24-56-442

Rendező

MKK
GME
MKK
MKK
MEÖK•
MKK

ELŐADÁS: A családok élettapasztalata
Az előadó dr. Máté András Szegeden és Bécsben tanít
pasztorálpszichológiát. infó: Ugri, 0316/68-35-08
Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08
MKK
KEREKASZTALTÁRSALGÁS infó: Pall, 0316/46-56-36
MEÖK
Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08
MKK
MEÖK
GMÚ szerkesztőségi ülése
A két
Az Osztrák és Magyar Püspöki Kar közös miséje
püspökikar
További információk az 5. oldalon.
BABA-MAMA-KLUB infó: Petritz, 0650/24-56-442
MKK
Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08
MKK
KI MIT TUD? Óvodások és kisiskolások előadói estje
MEÖK
Részletek a 9. oldalon. infó: Veit, 0316/82-41-75
MKK
ELŐADÁS: Die Aufnahme ungarischer Flüchtlinge in MEÖK
der Steiermark 1956 Mag. Edda Engelke előadása német MKK
nyelven. infó: Ugri, 0316/68-35-08
BABA-MAMA-KLUB infó: Petritz, 0650/24-56-442
MKK
10. oldal

2006. július - szeptember
Július
Dátum
01. szombat

Idő
16:30

Hely
Leechgasse 22

02. vasárnap
03. hétfő
09. vasárnap
09. vasárnap –
14. péntek
16. vasárnap
23. vasárnap
30. vasárnap

10:00
18:00
10:00

Welsche-templom
Gösser
Welsche-templom

10:00
10:00
10:00

Welsche-templom
Welsche-templom
Welsche-templom

Rendezvény
ÉVADZÁRÓ BÁBSZÍNHÁZ
infó: Obernoster-Seres, 0316/32-44-34-54
Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08
KEREKASZTALTÁRSALGÁS infó: Pall, 0316/46-56-36
Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08
KIRÁNDULÁS MÁRIAPÓCSRA
(Nyíregyháza, Tokaj, Szatmárcseke, Nyírbátor, Debrecen)
Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08
Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08
Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08

Idő
10:00
18:00
10:00
10:00

Hely
Welsche-templom
Gösser
Welsche-templom
Welsche-templom

Rendezvény
Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08
KEREKASZTALTÁRSALGÁS infó: Pall, 0316/46-56-36
Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08
Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08

20. vasárnap
25. péntek 27. vasárnap

10:00

Welsche-templom

27. vasárnap

10:00

Rendező

MKK
MKK
MEÖK
MKK
MKK
MKK
MKK
MKK

Augusztus
Dátum
06. vasárnap
07. hétfő
13. vasárnap
15. kedd

Rendező

MKK
MEÖK
MKK
MKK

Nagyboldogasszony

Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08
23. MINDSZENTY-VADON gyalogos
EMLÉKZARÁNDOKLAT MÁRIACELLBE
Infó és jelentkezés július 30-ig Ugriéknál a déli vagy
esti órákban, 0316/68-35-08
Welsche-templom
Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08
A szentmise a máriacelli zarándoklat miatt valószínűleg elmarad

MKK
MKK

MKK

Szeptember
Dátum
03. vasárnap
04. hétfő
09. szombat 10. vasárnap

10. vasárnap
16. szombat –
17. vasárnap
24. vasárnap

Idő
10:00
18:00

10:00
16:45
10:00
14:00
10:00

Hely
Welsche-templom
Gösser
Oberpullendorf Felsőpulya
Városháza
díszterme
Welsche-templom
Máriacelli Bazilika

Welsche-templom

Rendezvény
Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08
KEREKASZTALTÁRSALGÁS infó: Pall, 0316/46-56-36
1956 UTÓÉLETE AUSZTRIÀBAN – EURÓPÁBAN
- A MENEKÜLÈSTŐL AZ INTEGRÁCIÓIG -

Felsőpulyai „Kufstein IX“ Tanácskozás

Rendező

MKK
MEÖK
AMEESZ
Központi
Szövetség

Jelentkezés június 30-ig Wurst Erzsébetnél, 0664/46-49-505

Bővebb információ az 5. oldalon.
Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08

MAGYAR ZARÁNDOKLAT mise, este gyertyás körmenet

MKK
MKK

Püspöki nagymise
Búcsúájtatosság
Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08

MKK

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)

Kedves Olvasóinknak kellemes nyári kikapcsolódást kíván
a GMÚ szerkesztősége
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