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GÖRGEY GÁBOR
CINKECSALOGATÓ
Paprikás szalonnám
virít az asztalon,
reggelire ízes
kockákra szabdalom.
Mielőtt azonban
az evéshez fognék,
egy kövér falatot
különválasztok még.
Az ablakpárkányra
kiteszem: a reggel
körültapogatja
harmatos kezekkel.
Hamar az ablakot
újra be is zárom,
szép piros szalonnám
hívogat a tálon.
S alighogy az első
falatot bekapom,
sapkás cinkét látok
ott túl az ablakon.
Billent fejjel nézi
a szalonnakockát,
mintha csak kérdezné:
odaszálljak hozzád?
És egy rebbenéssel
a párkányon terem,
az üvegen át néz
farkasszemet velem.
S máris nekilátunk,
ő kívül, én itt benn:
paprikás szalonnát
falatozunk ketten!
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AKTUÁLIS:
MÉG EGY MONDAT AZ ANYANYELVI OKTATÁSRÓL
Az igények felmérése ugyan június végén lezárult, de értesülésünk szerint, több iskolában iskolakezdéskor még egyszer megkérdezték a szülőket, lehetett jelentkezési lapot kérni. Nos, ezért mi is megismételjük a
felhívást: Kedves Szülők! Éljenek a lehetőséggel és igényeljék gyermekeik magyar nyelvű oktatását! Minden kötelező iskolatípus igazgatójánál (VS, HS, AHS-Unterstufe) található jelentkezési lap és magyar nyelvű információ. Érdeklődni Sammer-Ernszt Erikánál is (0316/24-12-19)
lehet. Az anyanyelvi oktatásról bővebben a 10. oldalon, valamint új honlapunkok olvashatnak.
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VISSZHANG

Tisztelt Szerkesztőség! Szerettel várom az újságot a jövőben is, és
sok sikert kivánok a munkához ehhez a színvonalas újsághoz. Tisztelettel: Tótpál Szilvia
Nagyon tetszik a honlap, gratulálok a szerkesztőknek. Üdvözlettel:
Komon Erika
Szívből gratulálunk az igazán jól sikerült oldalhoz. Már ajánlgatjuk is,
akinek csak lehet... Üdvözlettel: Obernoster Peter
Véleményemet kérdezte: lehetne a lap egy kicsit, hogy is mondjam, "fiatalosabb"? Tudom, hogy nagy munka, de ha már egyszer megkérdezte: talán a szerkesztés folytán a "sajthibáktól" is meg lehetne szabadulni, nevekre ügyelni. Mindazonáltal dícséretes vállalkozásnak tartom a
GMÚ-t. Tisztelettel: Buda György
Kedves Webmasterek, végre megvalósult a honlap, gratulálok hozzá!
Biztos vagyok benne, hogy ezzel az egész újság gazdagabb és frissebb
lesz. Pár észrevételt tennék azonban, hogy még szebb, még jobb legyen: túl apró a betűméret, nehezen olvasható (az öregdiákoknak biztosan még erősebb szemüvegre van szükségük hozzá, nekem is :-)); a
fejezetcímek betűtípusa azt hiszem Tahoma (fekete) egybefolynak a
betűk, nagyon zavaró, talán másik betűtípust kéne választani; további jó
munkát kívánok: Fok Piroska
Gratulálok! Tetszik a szerkezete és a tartalma is! Tóth Levente, Magyarország
Belenéztem a gráci újságba. Nagyon jó ilyenről hallani. H. Vass Ildikó,
Magyarország

KARITATÍV KUPAKGYŰJTÉS
Gyűjtsétek össze a kiürült műanyagflaskák kupakjait (Cola, Fanta,
ásványvíz, olaj, stb.), és adjátok oda Ugri Misi bácsinak! A kupakok sorsa: Pestre viszem, ahol egy cég beolvasztja, játékokat készít belőle, melyek árából rászoruló, nyomorék gyerekeknek tolókocsit vesz. (Íly módon már négy gyereken segítettek.)
Köszönettel: Radics Éva
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CSALÁDI TANULMÁNYÚT A NYÍRSÉGBE, MÁRIAPÓCSRA
Amikor a július 9-én vasárnap reggel Grácból elindultunk, autóbuszunk utasai közül csak egy-kettő ismerte a Nyírséget és Máriapócsot. Autóbuszunk percnyi pontossággal érkezett Kislétára, ahol dr.
Papp Tibor atya a temploma előtt miseruhában fogadott minket. Híveivel együtt vettünk részt a görög-katolikus liturgián, melyet agapé, majd
polgármesteri fogadás követett. Onnan máriapócsi szálláshelyünkre
mentünk.
A következő négy nap kirándulásai, melyeket Tibor atya készített elő, felülmúlták elképzeléseinket. Felejthetetlen marad a máriapócsi
bazilika, benne az Istenanya könnyező képe, és a bazilita kolostor kápolnája. Sárospatak híres könyvtárát ugyan nem láttuk, helybeli vezetőnk kitűnő kalauzolásával azonban nemcsak a Szent Erzsébet templom, hanem a szent királylány szülővárosának története is nyitott könyv
lett előttünk. A Rákóczi-vár erődítményeinek útvesztőiben és a vármúzeumban alkalma volt az osztrák férjeknek-feleségeknek a Rákóczi
szabadságharc és a kuruckor történetének magyar interpretálását e történelmi helyen megismerni. Tokajban a Rákóczi- és a Kolostorpincében
Hegyalja nemes nedüit kóstolgatva borászati szaktanfolyamban részesültünk.
Még felsorolni is elég mindazt, amit másnap láttunk, átéltünk. A
vajai vár Rákóczi emlékei, a tákosi „mezítlábas Notre dame” kazettás
mennyezete és az ottani sajátos kereszthímzéses kézimmunkák, valamint a csarodai templom virágminta motívumai voltak reánk nagy hatással. Tarpán még nem tudtuk megmondani, miként kerülnek be a lovak a
szárazmalomba, de a híres tarpai pálinka megoldotta nyelvünket, és a
citeraművész játékára népdalra gyújtottunk, táncra perdültünk. Ez a nap
a kegyeletadás napja is volt. A tarpai temetőben megkoszorúztuk Bajcsi
Zsilinszky Endre sírját. Szatmárcseke csónakos-fejfás temetőjében koszorút helyeztünk a Himnusz költőjének, Kölcsey Ferencnek síremlékére és tisztelettel hódoltunk emlékének a múzeumban. Harmadik koszorúnk Tiszacsécsén Móricz Zsigmond emlékházának falát diszíti. Túristvándiban a vizimalom volt ránk nagy hatással.
Szerdán a sóstói skanzenban a tiszai tájak népi építészetével
ismerkedtünk. Idegenvezetőnket meglepte érdeklődésünk és szakmai
tájékozottságunk. A finom kenyérlángos fogyasztása közben a „kis Bence” helyett a mi Bencénk bújt be titokban a kemencébe. Ebéd után dr.
Keresztes Szilárd püspök atya személyesen mutatta meg nekünk új
egyetemüket. Kállósemjénen Tibor atya szülőházának udvarán vacsoráztunk. Az ízletes falatok és kitűnő italok hatására magyar és osztrák
népdalok dallamait vette szárnyára az esti szellő.
Utolsó napunkat Nyirbátorban és Debrecenben töltöttük. Orgonaszó fogadott minket a Báthori-család egyedülálló, gazdagbordázatú gótikus, egykor katolikus, ma református csarnoktemplomában. A kitűnő vezetés után többen felmentek a monumentális hatású
fatoronyba. A minorita templomban a híres kálvária-oltár mellett a
kitömött farkas keltett feltűnést. Idő hiányában, akik még nem jártak
Debrecenben, csak ízelítőt kaptak a „kálvinista Róma”: Nagytemplom,
Kollégium, Déri múzeumának történelmi levegőjéből.
A hazautazás napján Tibor atya a bazilikában rögtönzött hálaadás végén áldásával bocsátott minket útra. A 1924 km-es utazásunk
21 óra 10 perckor ért véget Grácban. A hat nap alatt látott és hallott történelmi, táj- kultúr- és vallástörténeti emlékek ismeretében gazdagodva
elmondhatjuk, érdemes volt részt venni e tanulmányi kiránduláson.
Köszönet mindenkinek, akik megvalósították és lehetővé tették.
Ugri Mihály
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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FODOR JÁNOS ATYA ÍRÁSA AZ EGÉSZSÉGRŐL
Mindannyiunk számára ismert a tény, testi betegségeink nagy
része (viták vannak a százalékok meghatározásánál) lelki eredetű. A
betegség, mely lelki eredetű, nem más, mint lelkünk kifejezési szimbóluma, segít önmagunkat jobban megérteni, megmutatja, hol van a kettősség legbelsőbb gondolatainkban, érzéseinkben.
Ha például hátfájásom van, megkérdezhetem magamtól, milyen
érzéseknek nem engedtem utat, hol követelek túl sokat magamtól, mivel terheltem túl magam? A hátfájás a meg nem élt érzések jele lehet.
Viszont igazságtalan és szeretetlen vagyok, ha mindenkibe, kinek hátfájása van be akarom beszélni, hogy elnyomja az érzéseit. Csak önmagammal kapcsolatban kérdezhetem meg, mit mondanak rólam testem
reakciói. Gőg lenne arról beszélni, hogy minden testi betegség legyőzhető rendszeres lelki élettel, hiszen a betegségek hozzánk taroznak,
segítenek megmutatni árnyoldalainkat.
Viszont saját egészségünk lelki feladat, nem elegendő csak
gyógyszerekkel megőriznünk egészségünket. Ahhoz, hogy egészségesen élhessünk lelki életet kell élnünk.
Szelümbriai Heródikosz (Kr.e. 5.sz.) úgy vélte ”egészség akkor
keletkezik, ha a testet az életmód szempontjából természetének megfelelően kezeljük, betegség pedig akkor, ha a bánásmódunk ellentmond a
természetnek.” Hippokratész „Az életmód szabályozása” című könyvében arról ír, hogy az embernek nem csak magára, hanem a környezetére is figyelmet kell fordítania, ha egészségesen akar élni.
Jézus Krisztus, az Isten Fia, maga azért jött, hogy „életünk legyen”. Teljes, egészséges életünk. Ő a test és a lélek egységére, nem
különválaszthatóságára hívja fel figyelmünket, és követői azóta hirdetik
ne csak testünk jó kondíciója legyen fontos, hanem lelkünkre is szenteljünk időt.
Szent Benedek regulájának témája is az egész életet átfogja,
nem csak arról szól, mikor kell visszavonulni, imádkozni, hanem arról is
beszámol, ha vendég jön mennyi sört ihat egy szerzetes, és hogyan kell
pl. a vendéggel bánni. Lelki életünk ugyanis nem emelkedhet a test
fölé. Testünk fontos partner szellemi utunkon. Az a feladata, hogy jobban megismerjük magunkat, odafigyeljünk jelzéseire.
Viszont ezekkel napjainkban egyre kevésbé törődünk. Talán
nem véletlen, hogy a jóléti társadalmakban a kórházi betegágyak 2025%-át a pszichiátriai ágyak száma teszi ki. A legtöbb szakember elismeri, hogy pszichiátriai értelemben a teljesen egészséges ember ritka.
Amerikai szerzők szerint maximum 5%-a az embereknek tekinthető
egészségesnek. Az emberi kapcsolatok működése, az ember lelki
fejlődése és működése annyira bonyolult dolog, hogy teljes zökkenőmentesen nagyon ritkán funkcionál. Éppen ezért nagy hangsúlyt kell
fektetnünk a megelőzésre, illetve saját magunk mind lelki, mind testi
„karbantartására”.
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MAGYAR NYELVŰ EVANGÉLIKUS
ISTENTISZTELETEK GRAZBAN
Ősztől kezdődően újraindulnak a magyar nyelvű evangélikus istentiszteletek Grácban. A gráci Heilandskirche
(Gemeindesaal, 8010 Graz, KaiserJosef-Platz 9) ismét helyet ad ezeknek az alkalmaknak, így 2006. október 1-jén 16 órakor ill. 2006. december 1-jén 16 órakor várjuk mindazokat a gráci és környékbeli keresztényeket, akik magyarul is szeretnék
hallani Isten igéjét, együtt énekelni és
ünnepelni egy protestáns istentiszteleten. Az istentiszteleteket követően
találkozásra, beszélgetésre is hívunk
mindenkit. Elérhetőségek: lelkészi hivatal (0316/82-75-28) ill. új honlapunk
www.evang-ungarisch.at.
Solymár Mónika lelkész

AZ MKK FELHÍVÁSA!
Felnőttek számára hittbeli elmélyedésre, kérdések megvitatására, elmaradt szentségekre való felkészítésre
október elejétől havonta két alkalommal lehetőség adódik. A pontos helyszínt és az időpontokat az érdeklődők
igénye és lehetőségei alapján döntjük
el október 1-jén, a magyar katolikus
szentmise után.
Fodor János atya

23. MINDSZENTY-VADON
EMLÉKZARÁNDOKLAT
Az idei 23. Mindszenty-Vadon
Emlékzarándoklaton az útközben csatlakozókkal együtt 34 személy, köztük Fodor János atya vett részt. Zimics Zsoltot
a Hohe Veitschen köszöntötték - leánya
és felesége jelenlétében - 40. születésnapja alkalmából. Máriacellben megemlékeztek idén elhunyt zarándoktársukról,
dr. Kovács Gáborról.
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Rohamosan közeledik ’56, az „ÖRÖK DÁTUM” ötvenedik évfordulója. Világszerte rádió- és TV-adások, tudományos szimpóziumok, megemlékezések elevenítik fel azokat a napokat, amelyek
beírták a magyar nevet a huszadik századi világtörténelem lapjaira.
Emlékezzünk mi is a szabadságért küzdő és azért életét adó „pesti srác”
-ra, a sortüzek áldozataira! Idézzük fel
november 4. segélykiáltását, a szabad
rádió - „mi Európáért halunk meg!” – utolsó üzenetét! Érezzük át a megtorlások áldozatainak a megkínzottaknak szenvedéseit, a börtönbe zártak reménytelenségét!
Hajtsuk meg fejünket a kivégzett mártirok
emléke előtt! Emlékezzünk az otthonmaradottak és az elmenekültek sorsára!
Pergessük vissza az emlékezés orsóján,
miként éltük meg mint egyén a szabadságharcba csúcsosodó forradalmat, menekülésünket, első szabadföldi élményeinket, fogadtatásunkat, életünk kibontakozását! Most az 50. évfordulón vessük
papírra, osszuk meg emlékeinket ’56
szellemi örökségét családunkkal, környezetünkkel, a fiatal generációkkal! A megtépázott, szétrombolt ’56-os magyar egység törmelékei közül mentsük meg az időtálló értékeket, és építsük összefogva
a magyar jövőt!
A kerek évforduló alkalmas köszönetünk kifejezésére intézményeknek,
személyeknek, akik segítettek minket.
Keressük fel őket írásban vagy személyesen! Az elhunytak sírjára pedig legalább lélekben helyezzünk egy szál virágot.

„Mint élő ’56-os, örömmel
üdvözlök minden tiszta szándékot, mely közelebb hozza és
megérteti az utókorral az emberiség történetének legtisztább
forradalmát.” (Rácz Sándor)

’56-OS MEGEMLÉKEZÉSEK GRÁCBAN
Október 5 – 6. (csütörtök - péntek)
Kétnapos konferencia a tartományi levéltárban.
Die Steiermark und der ungarische Volksaufstand 1956
Előzetes jelentkezés telefonon: 0316/877-8973 Karmeliterplatz 3
Október 6. (péntek)
Kiállítás a Gráci Egyetem RESOWI/ WSU/ Universitätstr. 15/E2
Ungarn 1956 - FLUCHT- Endpunkt Graz
Megtekinthető: 2006. október 6. –2007. január 31. (0316/380-3521)
Október 14. (szombat) 19 óra, Carnerigasse 34 II. em.
Előadás „Die Reaktion des neutralen Österreich auf die Ung.
Revolution 1956” Előadó: Mag. Andreas Gémes
Október 16. (hétfő) 9 -17, emlékezések sátrai a Grác Fő térén
„UNGARN 1956- Aufstand, Flucht und neue Heimat”
Történelmi napokat idéznek az ORF filmdokumentációi, a „Kleine Zeitung” riportjai, a szemtanúk emlékezései. Eddig még nem látott fényképek tárják elénk a különböző segélyszervezetek (Vöröskereszt, Karitász, Máltaiak, stb.) önfeláldozó tevékenységét, a stájer városok és falvak lakóinak önzetlen segítőkészségét, a tartományi hivatalok és biztonsági szervek éjt nappallá tevő szervező munkáját a menekültekért.
Kultúrműsorral. (További tájékoztató a napi sajtóban, rádióban, infó
0316/8017-9793)
Október 17. (kedd)
Pécs városának ’56-os kiállítása a Joanneum saroktermében (Joanneumring) Megtekinthető november 4-ig.
Október 22. (vasárnap) 10 óra Welsche templom (Griesplatz 30)
Szentmise, melyet hazánkért ajánluk fel
Október 22. (vasárnap) 19 óra
Koszorúletétel: a kegyelet és a hála koszorújának letétele a Dómnál
November 4. (szombat) 17 óra, Dóm
Az emlékezés, engesztelés, hálaadás ünnepélyes szentmiséje
Dr. Egon Kapellari, Graz-Seckaui megyéspüspök celebrál és
Dr. Várszegi I. Asztrik, OSB. pannonhalmi főapát-püspök prédikál
Elhangzik: Kodály „Missa bervis”, Énekel a dómkórus magyar szólistákkal

November 18. (szombat) 19 óra, Carnerigasse 34, földszinti terem
Rendhagyó történelemóra / Emlékezés az 1956-os forradalomra
Előadó: Dr. Radics Jenőné ny. gimnáziumi tanár

Magyarok, ’56-os szemtanúk, egykori menekültek, diákok vegyetek részt a megemlékezéseken!
Újból kapható a gráciak kedvelt 56-os jelvénye. A Gráci Magyar Diákszövetség 1956
után egy a forradalomban készült „Kossuth címer”-es jelvényt terjesztett a „Nemzetőr”
által, évtizedeken keresztül a szabad világ magyarsága között. Az ötvenedik évforduló
alkalmából felújított jelvény ára € 2,5, kapható Bécsben az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségénél és Grácban a Magyar Egyetemisták
és Öregdiákok Klubjánál.
Ugyanott kapható az 55 centes postai használatra érvényes 1956-os emlékbélyeg.
4. oldal
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INNEN-ONNAN

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT

Visszatekintés 1 Sajnálhatják, akik nem hallgatták meg Prof. MátéTóth András, a családok élettapasztalata című előadását. A többgyermekes apa egyetemi tanár rövid, találó megfogalmazásában mutatta be
a családok, különösen a nagycsaládok helyzetét. Kritikus szemmel vizsgálta a társadalom és az egyház viszonyát a családok mai létkérdéseihez. Még az előadót is meglepte a résztvevők nyiltsága, amikor saját
életükből vett példájukkal támasztották alá az előadó téziseit, vagy
választ kértek problémáik megoldására. Nagyobb érdeklődést érdemelt
volna ez az est. A fiatal családok távollétét fájlaljuk. Ilyen kis létszámú
hallgató kevésszer volt előadásainkon.
Visszatekintés 2 Annál nagyobb volt az érdeklődés Mag. Edda Engelke németnyelvű előadása iránt. Az előadó doktori munkája alapján
mutatta be az ’56-os menekülteket befogadó stájer tartományt. A még
létező vagy megtalált hivatalos jegyzőkönyvek és írásokból vett adatok
alapján beszélt a szervezésről, regisztrálásról, a menekültek tábori életéről. Egy-egy kiemelt példát hozott a táborokról egyének és családok
sorsáról. Kár, hogy képanyagát nem tudta bemutatni. A hallgatóság szívesen hallott volna még többet azokról a táborokról, amelyekben menekültlétük első idejét élték. Időközben arról értesített előadónk, hogy
könyv formában is megjelent munkája. Mag. Edda Engelke: Einem
besseren Leben entgegen? Ungarische Flüchtlinge in der Steiermark 1956. Verlag: Studienverlag Innsbruck. A könyv lehetne emlék
a menekülés idejéről családi körben, köszönet azon osztrák barátainknak, akik segíségünkre voltak.
Az 1956 utóélete Ausztriában - Európában című felsőpulyai „Kufstein IX. Tanácskozás”-t Dr. Andreas Khol, az Osztrák Nemzetgyűlés
elnöke és dr. Szili Katalin, a Magyar Országgyűlés elnöke is megtisztelte jelenlétével. A gazdag program egy része az előadók kiesése miatt
elmaradt. A hallgatók hiányolták, hogy az előadók jelentős személyeket,
mint pl. Mindszenty József, Kecskési Tollas Tibor, stb. még csak meg
sem említettek. Remélhetőleg az előadások anyagából készülő könyv
teljes egészében hozza majd az idő rövidsége miatt kimaradt részeket.
A műsoros est sikeres programját a szombathelyi Erkel Kórus és bécsi
magyar fiatalok adták. A tanácskozás zárónyilatkozata megjelenik a
Bécsi Napló következő számában. Grácból hatan vettek részt.
A "Magyar mozaikok" műsorszerkesztője, Primus Tünde szívesen várja azon fiatalok jelentkezését, akik valamilyen formában, pl. egy szép
zeneszámmal, stb. fórumra vágynak, vagy akiknek érdekes mondanivalójuk lenne, esetleg valaki, aki valamiben nagyon tehetséges (pl. versmondás). Szívesen megszólaltatna a mikrofonnál egy (vagy több) erdélyi magyar fiatalt is. Gazdagítaná a műsort, s egyéb magyar rendezvényekre is fel tudná hívni a gráci lakosság figyelmét. A HELSINKI szabad
rádió (92,6 MHz) kétnyelvű műsora minden hét csütörtökén 16 órakor
hallható. Ismétlés: hétfőn, 13 órakor.

Gratulálunk Mag. Maurer Katalinnak és
Mag. Cresnar Markusnak valamint Miklós Rékának és Borbély Zoltánnak házasságkötésük alkalmából. Sok boldogságot kívánunk a fiatal házasoknak!

KÖSZÖNET
A MEÖK vezetősége és a GMÚ szerkesztősége köszönetet mond Irk
Maria karintiai olvasónknak, Mag. Molnár Andrásnak, a Vanyorczky
házaspárnak, Wiedner Annának és DI Sas Jánosnak az átutalt adományokért.

GRATULÁLUNK A VÉGZŐS DIÁKOKNAK
Doktori címet szerzett: Mag. Art. Molnár Emília
Magiszteri címet szerzett: Mag. Art Borbély Zsuzsanna, Cserjés
Judit, Kerekes Adrienn, Mag Art. Rónai Vera, Sipos Cecília, Szegedi
Márton és Tótpál Szilvia
Bakkalaureus/Bakkalaurea címet szerzett: Borbély Zoltán, Fülep Benedek, Hulik Balázs, Juhász Ildikó, Kovács Brigitta, Nagy Margit
Anna és Mag. Art Szegedi Márton
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GÓLYAHÍREK
Június 7-én megszületett Kiechl Viola és
Thomas kisleánya Luca, július 9-én Hetényi Balázs és Agnese Callegari kisleánya Klara Tímea. Szerkesztőségünk
nagyon sok örömet kíván a kisbabákhoz
és várjuk Őket Baba-mama klubbunkba!

HALÁLESET
Ismét temettünk. Csak a szűkebb családi
és baráti kör, valamint volt diáktársai értesültek Horváth Imre hirtelen elhunytáról. Távol hazájától, Moszkvában, emigrációban született, a II. világháború után
Magyarországon élt, dolgozott. A sorsdöntő órában a szabadságot jelentő Európát választotta fiával együtt. Hátatfordított annak a világnak, amely ifjúságát formálta. Az akkori magyar külügyminiszter
apát az ENSZ–ben értesítették fia ezen
lépéséről. Grácban a Műszaki Főiskolán
tanult, majd a Puch-gyárban dolgozott.
Élete új szakasza nem úgy alakult, mint
álmodta, de mindenki barátságát megnyerte, akivel kapcsolatba került. Magyar
identitását nem tagadta meg sem
keleten, sem nyugaton. Családja, diák és
munka-társai bensőséges formában
vettek tőle búcsút. R.i.P.
Még egy magyar halott volt a nyáron
Dettrich Anikó, aki hosszú, türelemmel
elviselt szenvedés után június 6-án hunyt
el Grácban, Mogersdorfban temették.
R.i.P.

GRATULÁLUNK
A nyáron ünnepelte a manapság ritkaságszámba menő 70. házassági évfordulóját a Varga házaspár, Józsi bácsi
és Ilonka néni. A jóban és balsorsban Istenbe vetett hit, az egymásért minden áldozatra képes, önfeláldozó szeretet jellemzi hosszú házaséletüket. Fogadják
megkésett, de szívből jövő jókívánságainkat.
Gratulálunk Primus Tündének, akit
szeptember 7-én a stájer URÁNIA 20 éves pedagógiai munkájáért "aranytű"-vel
tüntetett ki. Ünnepélyes keretek között
vehette át a „Dom im Berg”-ben a magyar nyelvoktatás terén végzett sikeres
munka szimbólumát. Az estét az ORF
közismert szerkesztője Barbara Rett
vezette.
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Szeretettel köszöntjük
az új gráci magyar
hallgatókat.
Kívánunk sok sikert
és szép élményeket a
Grácban töltendő
évekhez.
„Modernizáció”→Tandíj
A magyar oktatásügy rendbetételét,
valamint a felsőoktatás modernizációját látja a magyar Oktatási Minisztérium az idén elfogadott közoktatási és a
felsőoktatási törvények módosításaiban, amelyben többek között a tandíj
bevezetése is szerepel. A szocialista
oktatásügyi miniszter szerint az Európában már elterjedt felfogást szeretnék
meghonosítani, ezt szolgálja a fer (fejlesztési részhozzájárulás) is. A fer nominális összege a 2006-os állapotok
szerint az alapképzésben 105 ezer forint, a mesterképzésben 150 ezer forint
tanévenként, s ettől a felsőoktatási intézmények plusz/mínusz 50 százalékkal eltérhetnek. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája részben a tandíj bevezetésére reagálva – országos demonstrációkat szervez október elejére, szerintük a magyar diákok ügye az elmúlt évek liberális oktatáspolitikája miatt rendkívül
zavarossá vált, a tandíj megfizetése
pedig nem lehet megoldás az amúgy is
gyenge anyagi helyzetben lévő magyar
családok számára.
Forrás: www.om.hu, www.hook.hu

’56 kontra ’06
Kedves Diákok, tisztelt Olvasók!
A Gráci Magyar Újság lapjain fiatalként nehéz szavakat találni,
nehéz a gondolatokat betűkbe önteni, amikor egy olyan esemény ünnepi évfordulója előtt állunk, mint 1956. október 23.
1956-ban a mai diákok nagy része még nem is élt, az 50 évvel
ezelőtt történtekről elsősorban szüleinktől és az idősebbektől
kaphatunk igazi „felvilágosítást“. A történelemórákon erről sokat
nem hallunk, a médiákon keresztül pedig néha azt tapasztaljuk,
mintha talán direkt nem tudhatnánk meg mindent az 1956-ban
átélt időkről, politikusokról… pedig milyen jó lenne most tudni!
Az ’56-os forradalom 50 éves évfordulója előtt néhány héttel óriási káosz alakult ki Magyarországon. Ennek okait, előzményeit
azonban már jobban átláthatjuk. Biztos vagyok benne, hogy sokan értesültek már Olvasóink közül is a közelmúltban kialakult
magyar belpolitikai válságról. Sajnos, a magam körül tapasztaltak szerint szinte mindenkit érint, hiszen nem csupán válságról van szó, hanem egyfajta népfelkelésről, amelyet az emberek
rohamosan fokozódó elégedetlensége robbantott ki. Ez látszik
legalábbis a képernyőkön keresztül. Hazánk jelenlegi kormányzata mélyen belenyúlt a közéletbe, érthetően rázott meg tehát
számos családot, nyugdíjast és diákot egyaránt. Ha a vezetők,
politikai hatalmaskodók szavai hiteltelenek, ha hónapokon, akár
éveken át nyílt hazugsággal „zaklatnak“ időseket, fiatalokat, akkor a békés mindennapi élet könnyen felbolydul. Hazudós kampány, egymásnak ellenmondó számok halmaza. A közélet viharossá válik, feszültségek és zavargások keletkeznek – s a világ
meg csak nézi. Látja ezt Európa, látja a külvilág, s mi csak itt álunk ’56-os forradalmunk és szabadságharcunk évfordulója előtt.
Mi, Grácban tanuló diákok most rendkívül érdekes helyzetben
tudhatjuk magunkat. Miközben ma hazánk fővárosában, Budapesten, és a vidéki városokban is (Miskolcon, Debrecenben,
Szegeden, Győrött és Pécsett, stb.) számos helyen diáktársaink
tüntetnek, ezrek demonstrálnak a maguk érdekeit védve, mi itt
80 km-re a határvonaltól csak az újságokból, TV-ből, rádióból
vagy az interneten keresztül értesülünk minderről. Zűrzavar van,
káosz van; komoly előttünk álló megoldandó feladat ez. Ha
átlátunk az oly sok hazugságból és félrevezetésből szőtt hálón,
megtalálhatjuk a valódi Magyarország fényét, az igazi közös
értékeinket. Erőszak nélkül, egymás ütése nélkül, vandalizmus
nélkül!
Ezzel a gondolatsorral kívánok valamennyi gráci magyar diáknak és öregdiáknak mély, átgondolt és igaz ünneplést a magyar
forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából, találkozzunk egy-egy ünnepi megemlékezésen, kísérjük figyelemmel
közös ügyeink sorsát!
Fülep Benedek, Bakk.art.
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Hírek, információk

IDE SÜSS:
Szobát keresek szeptembertől vagy október 1-jétől!
(Lehetőleg a Kunstuni közelében, max. €240-ért)
Tel: 0699/81-33-53-46 – egy zenész magyar lány
Szoba kiadó! Ursulinen Kollégium, 2 ágyas szoba –
€160/hónap, 1 ágyas szoba - €230/hónap. Zenészeknek gyakorlási lehetőség! Leonhardstrasse 6264 (Kunstuni közel) Kapcsolat: Frau Krenn 0316/3233-00-40
Vidám hangulatú furulyaórák! Egyéni óraszámban,
baráti áron, igény szerint magyar vagy német nyelven. Hangszer szükség esetén biztosított. Érdeklődni: 0650/31-00-495
Fiatal magyar lány délelőtti órákban házimunkát vállal (vasalás, takarítás, főzés) ill. magyartanítást. Tel.:
0699/81-42-08-47
Zongora, keyboard, furulya tanítása. 0699/120-20700
Gitártanítás klasszikustól rockzenéig! Mag. art. Szegedi Márton Tel.: 0650/31-09-821
Hegedűoktatás kicsiknek és nagyoknak! Lantos
Márta Tel.: 0650/64-060-98

ZONGORAÓRÁK
Magyar vagy német nyelven, diákáron,
kicsiknek és nagyoknak egyaránt!
Érdeklődni: 0650/74-09-286
Bartis Ildikó

Add fel hirdetésedet Te is!
A szerkesztőség e-mail címe: info@gmuonline.net

A Gráci Magyar Újság honlapja:
www.gmuonline.net

APRÓHIRDETÉSEK
Rugalmas
diáklányt
info@gmuonline.net

keresek

gyermekfelügyeletre

alkalmanként.

Grácban dolgozó ajkai asszony hétvégi hazautazási lehetőséget keres,
költséghoz-zájárulással. info@gmuonline.net
Hiteles fordítást vállalok. Diákoknak engedményes áron. Tel: 0664/97-49-473
További hirdetések feladása:

8011 Graz, Pf. 295 vagy info@gmuonline.net
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Diákigazolvány
Bármely külföldi felsőoktatási intézményben, így a gráci egyetemeken tanuló magyar állampolgárságú hallgatók is igényelhetnek Magyarországon diákigazolványt, amelynek előfeltétele az adott intézmény által kibocsátott hallgatói jogviszony-igazolás. A diákigazolványok érvényességi határideje mindig egy félév,
tehát minden szemeszter elején ügyelnünk kell a meghosszabbítására. A magyar diákigazolványok érvényesítésének
következő határideje október 31. A
meghosszabbítást nem kötelező személyesen intézni, az érvényesítő matricát
az igazolvány eljuttatásával megkaphatjuk az aktuális hallgatói jogviszony-igazolásunk elküldésével. (Egy jótanács: lehetőleg kerüld az igazolványod postázását!)
A külföldön tanuló hallgatók részére
Magyarországon kiállított diákigazolványokról érdeklődni, ill. az érvényességet
hosszabbítani az alábbi elérhetőségi címen lehet: Oktatási Minisztérium Ügyfélszolgálati Irodája, 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. telefon: +36/1/473-7433
Forrás: www.diakigazolvany.hu
Aki keres, az talál (talán)
Sokan járunk ugyanabban a cipőben:
hosszasan kutatjuk ismerőseink körében, vagy talán az interneten a különböző pályázati és ösztöndíj lehetőségeket –
a legtöbbször nem túl sok sikerrel. Néha
azért mindig akad reménysugár: az alábbi honlapok segítségével rábukkanhatunk olyan pályázati kiírásokra, amelyeket kizárólag Ausztriában tanuló magyarok számára ajánlanak. Ilyen például
az Osztrák – Magyar Akció Alapítvány
pályázati felhívása, amelynek következő
beadási határideje október 15. További
hasznos információk és források:
www.pafi.hu, www.mob.hu
fb
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(nem) csak gyermekeknek
Szerkesztő: Petritz Judit postaláda: info@gmuonline.net

Kedves Gyerekek! A szerkesztőség nevében mindenkinek kívánok jó ovi- és iskolakezdést: kitartást, szorgalmat és
sok-sok vidámságot! Olvasgassátok a Kuckót! Kikapcsolódásként találtok színeznivaló mandalákat. Szeretettel várunk Benneteket programjainkon:
Petritz Judit
Nagy László: Dióverés
Elsuhogott az a füttyös
sárgarigó is délre.
Sárgul az árva diófa
zöld terebélye.
Levelek lengnek, akár a
színarany rigó-szárnyak,
elszállnak ők is a szélben
puszta határnak.
Áll a diófa, és érett
kincsei válnak tőle:
szellő bántja az ágat,
buknak a földre.
Szaporább kopogás, csörgés
támad, ha jön az ember,
s bottal az ágak bogára
boldogan ráver.
Földre, fejekre, kosárba
kopog a dió-zápor,
burkos dióra a gyermek
kővel kopácsol.
Már, mintha álmodnék, hallom
zaját a jó örömnek,
darálók forognak, diós
mozsaraak döngnek.
Fagyban és nagy havazásban
meg kell maradnunk jónak
s tisztának is, hogy örüljünk
csörgő diónak.
Majd csorgó hó levén ring a
picike dió-csónak,
s lomb zöldül újra a füttyös
sárgarigónak.

Ronacher-Nyitrai Gabi ezúttal
Nektek címezte KÖNYVAJÁNLÓJÁT
A hangos mesekönyv eszményi megoldás úton-útfélen, ha kevesebb a
mesélésre szánt idő, de akár nyelvgyakorlásra is alkalmas. Szép, klaszszikus, vagy éppen modern, vicces
meséket mindig jó hallgatni, főleg remek művészek előadásában, amely
egészen biztosan újra és újra hallgatásra készteti a gyerekeket és a
nosztalgiázó szülőket.
Kormos István: Mese Vackorról,
egy pisze kölyökmackóról
Előadó: Hernádi Judit
Kiadó: Parlando Hangoskönyvkiadó Kft

Vackor kalandjairól szóló sorokat – akinek a bundája boglyos, lompos, loncsos és bozontos, orra piszén pisze,
életkora öt és fél év, kedvenc foglalatossága a fára mászás -, nemzedékek
fújják kívülről. Kormos István meséje
most CD-n is megjelent, Hernádi Judit
adja elő bájosan és nem kevés humorral a fülbemászó muzsikával fűszerezett történetet.
A Vackort Rákosi Mátyásnak köszönhetjük. Ő ítélte hallgatásra Kormos
Istvánt, akinek így egyetlen lehetősége a gyermekirodalom maradt. Lehetőség az alkotásra és a kenyérkeresetre. Ha pedig tudjuk, hogy akkoriban a vershonorárium mértéke a sorok számától függött, máris sejthetjük,
miért van a Vackorban szinte minden
szó külön sorba tördelve…
Játékidő: 79 perc (1 audio CD)
Csukás István: Pom Pom meséi és
Mirr-Murr kalandjai
Előadó: Rudolf Péter
Kiadó: Kossuth-Mojzer Kiadó

“Hogy kicsoda Pom-pom? Talán nem
ismeritek? Igazán senki nem ismerhet, mert hol ilyen vagyok, hol olyan.”
Pompom, a kedves beszélő szőrcsomó, aki mindig elkíséri Picúrt az iskolába, és közben vidám történetekkel
szórakoztatja Festéktüsszentő Hapcibenőről, Madárvédő Golyókapkodóról
és természetesen Gombóc Artúrról,
aki mindenféle csokoládét szeret. A
lyukas csokoládét, a szögletes csokoládét, a kerek csokoládét.
Játékidő: 77 perc (1 audio CD)

Olvasónapló
Petőfi Sándor: János vitéz
János vitéz története igazi mese arról, hogyan is lehet az árva fiúból Tündérország királya.
Kukorica Jancsi hihetetlen kalandokkal teli utazásán rablókkal, óriásokkal csatázik, megmenti a francia király lányát s
végül visszakapja a legnagyobb ajándékot, amire csak
vágyik, szeretett Iluskáját.
8. oldal
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postaláda: info@gmuonline.net

BABA-MAMA KLUB
Folytatódik a
magyar babamama
klub
Grácban. Sajnos Kőszeghyné Szénási Ági
és
kislánya
Panna a nyáron hazaköltözött Budapestre, de a klub
szervezését
Ferenczi Judit
átvállalta, így
ismét énekelhetnek, monPanna, Noemi, Daniel és Florian a játszótéri baba-mama
dókázhatnak
magyarul a babák. Szeretettel várjuk a 0-3 éveseket és mamájukat
péntekente 9 és 11 óra között a Carnerigasse 34 alagsori játszótermébe! Pontos időpontokat lásd a műsorismertetőben. Érdeklődni
Ferenczi Juditnál (0316/69-15-28) ill. az újság új e-mail-címén
info@gmuonline.net lehet.

ZENEI FOGLALKOZÁS
Kedves Szülők és Gyerekek!
Talán már néhányan értesültetek róla, hogy októbertől ismét zenei foglalkozás indul, melyre minden kis érdeklődőt (3 éves kortól) szeretettel
várunk!
Egyenlőre egy hónapan egyszer találkoznánk, ahol a kicsiket és nagyokat sok-sok kreatív, vidám játékon keresztül szeretném elvezetni a zene
csodálatos birodalmába.
Emellett a nagyobbaknak egy kis zenei előképzést is nyújtanék a közelgő iskolakezdéshez és az esetleges zenetanuláshoz (igény szerint).
A foglalkozásokon együtt barkácsolnánk össze néhány, a zenei foglalkozáshoz való kelléket, kis egyszerű ritmushangszert, melyeket aztán
együtt ki is próbálnánk!
Közös műsort tervezek a gyerekekkel Mikulásra és karácsonykor betlehemes játékot, melyre nagyobbak jelentkezését is várom már októbertől!
Találkozzunk legközelebb október 21-én 16 órakor a Leechgasse
22-ben! A további időpontokat a Gráci Magyar Műsorismertetőben találjátok.
Tarjányi Eszter
Kiss Ildikó ismét anyai örömök elé néz, ezért a „Zenei foglalkozást”
Tarján Eszter veszi át. Ezúton köszönjük meg Ildikó munkáját, jó egészséget és sok-sok boldogságot kívánunk Neki és családjának. Eszternek pedig sok sikert és várjuk a kicsiket.

Gyermekprogramokról bővebben a Gráci Magyar Újság
honlapján a www.gmuonline.net-en olvashattok!
9. oldal

ÉVADZÁRÓ BÁBSZÍNHÁZ
Az évadzáró bábszínházon nem
volt nagy tolongás, de a jelenlévő közönség nagy lelkesedéssel vett részt Vilma
királykisasszony és Csimpilimpi legújjabb
kalandjaiban.

Előadás előtt

Olyannyira, hogy még az Ördögfióka csínytevéseit is próbálták megakadályozni, az Ördögfióka azonban tűzönvízen keresztülvitte a tervét, természetesen, hogy a gyerekek jót nevessenek. (A
király cipőfűzőjének összebogozása, vitaminos italának elkészítése, amitől a király
egyfolytában csuklott, vagy a varázspor,
amitől Vilma csak a felét tudja kimondani
annak, amit akar.)
Természetesen a végén minden
probléma megoldódott, és a kaland Eperországban ért véget, a közönség aktív
közreműködésének jutalma pedig egy
kosárka érett, zamatos eper volt.

Előadás közben

Seres Anita
Kedves Szülők! A Bábszínházat a továbbiakban csak vállalkozó kedvű szülők segítségével tudjuk megrendezni. Kérjük,
jelentkezzenek az újság címén vagy email címén! Köszönjük!

2006. október – november

GRÁCI MAGYAR ÚJSÁG

postaláda: info@gmuonline.net

KI MIT TUD?

AZ ANYANYELVI OKTATÁS A
2006/2007-ES TANÉVBEN IS
FOLYTATÓDIK
Kérem továbbra is mindazokat a szülőket, akik élni szeretnének e lehetőséggel,
hogy hozzák gyerekeiket. Fontos, hogy
tovább is együtt tanuljunk, gyakoroljunk
és elmélyítsük eddigi ismereteinket. Az időpont és a helyszín nem változott: kedden 14.00-15.30 és 15.30-17.00 között,
HS St. Andrä Kernstockgasse 1 szám
alatti épületében.
Mindenkit szeretettel várok!
Gombos Ildikó, tanárnő

☺☺☺ GYEREKSZÁJ ☺☺☺

Június 25-én került sor a kis magyar művészek hangversenyére. Így a tanév vége felé is volt még energiája a kisiskolásoknak, hogy
becsülettel felkészüljenek és bemutassák tudásukat. Fülep Benedek,
szerkesztőségünk tagja, a KUG hallgatója szakmailag értékelte az előadásokat, elbeszélgetett a kis tehetségekkel további terveikről, majd átadta a szorgalomért és bátorságért járó jutalmakat.

A TELEFONÁLÁS
A telefon ill. mobiltelefon használata ma már mindennapos dolog. A
telefon olyan eszköz, amivel elérhetünk másokat és mi is elérhetővé válunk.
Az illemet nem tudó emberek azzal kezdik a beszélgetést, hogy "Kivel beszélek?...". Az illendőség viszont úgy kívánja, hogy a hívó fél mutatkozzon
be. Nagyon fontos szabály, hogy röviden beszéljünk. A telefonálás nem minden időpontban alkalmas. Magánlakást reggel nyolc előtt és este nyolc után
nem illik hívni. Ha hivatalba telefonálunk, akkor is első dolgunk a bemutatkozás, majd a keresett személy megnevezése.
A telefonálás alapvető szabályai:
1. Ha minket hívtak, várjuk meg, míg a hívó bemutatkozik és elmondja,
hogy kivel szeretne beszélni!
2. Ezután mutatkozzunk be mi is, és ha bennünket keresnek, kezdődhet a
beszélgetés!
3. Mindig beszéljünk tisztán, érthetően, nem túl halka és nem túl hangosan. Mindkettő zavaró lehet.
4. Mondandónkat fogjuk a legrövidebbre, hogy ne raboljuk mások idejét!
5. A telefonálást fejezzük be üdvözléssel!
Előfordul, hogy tévesen tárcsázunk, vagy a központ nem oda kapcsol, ahova szeretnénk. Ilyenkor illik bocsánatot kérni. Ha nálunk jelentkezik
valaki tévesen nem szabad a kagylót lecsapva modortalanul viselkedni, és
persze durva szavakat sem szabad használni. A telefonról szólva meg kell
említeni azokat az embereket, akik idegeneket felhívva, trágár dolgokat
mondanak a készülékbe, majd lecsapják a kagylót, ők a telefonbetyárok.
Forrás: www.miillik.hu

10. oldal

- Jancsi, neked van nyolc almád, és a
testvéredtől még elveszel nyolcat. Mi
lesz az eredmény? - kérdi a tanító néni.
- Óriási verekedés - hangzik a válasz.
Tornaóra. A tanár vezényel:
- Lábemelés! Bal! Jobb!
A rossztanuló megkérdi:
- Tanár úr, a bal lábunkat közben lerakhatjuk?
A tanító néni az R betűt szeretné beverni az első osztályosok buksijába.
- No Jolika - szólít fel egy csöppséget
- Tudnál-e mondani olyan szót, amiben
R betű van?
- Tojás! - feleli habozás nélkül a gyermek.
- Ugyan kislányom, hát hol van a tojásban az R?
- A sárgájában!
Biológia dolgozatírás.
- Pali, ne puskázz! - szól szigorúan a tanárnő.
- De tanárnő kérem, én semmit nem
csináltam! - nézz fel Pali ártatlanul, mire a tanárnő még szigorúbban:
- Dehogyis nem! Azt hiszed nem láttam,
hogy számoltad a bordáidat?!

GRÁCI MAGYAR ÚJSÁG

TERVEZETT KIRÁNDULÁSOK
Először is egy rövid visszapillantás három jól sikerült nyári kirándulásunkra:
A tornyosuló felhők és a rákövetkező zápor miatt első kirándulásunk nem
a tervezett hegyre, hanem helyette a
Bruck an der Mur-i „Wege zur Gesundheit“ című tartományi kiállításra vitt. A
kiállítás nagyon érdekes és informatív,
mindenkinek ajánlhatjuk.
Második alkalommal kerékpártúrát tettünk a kb. 15 km-re Gráctól északra
fekvő Rein-i Apátságra. Először megnéztük a legrégibb, ma is aktív cisztercita
apátság nagyon szép, hatalmas, barokk
templomát. Majd meglátogattuk az éppen
aktuális kiállítást a naptár keletkezéséről,
a szükséges naptárreformokról. Láttuk
Kepler naptárát, amin évszázadokra viszsza és előre is kiszámította az égi jelenségeket (holdfázisok, nap- és holdfogyatkozások, stb.).
Harmadik kirándulásunk már egy
előkészület volt a máriacelli zarándokútra. Egy kb. nyolcórás túrán először
lámpákkal felszerelve mélyre bementünk
a Röthelstein-hegy Drachenhöhle nevezetű barlangjába, aztán felmásztunk az
1263 m magas hegyre. Közben szokás
szerint megjelent a kiváncsi zergék
apraja–nagyja. Ráadásul még belefért a
napba az 1506 m-es Rote Wand is. Lejövetelünk előtt még egy hangulatos hegyi
vendéglőben kipihentük, és még étellel
és itallal is megerősítettük magunkat.
A szép őszi napok különösen alkalmasak kirándulásokra. Még sokan
csak messziről ismerik a Schöcklt. Egy
szombat vagy vasárnap délután közelebbről is megismerhetnénk. Mi lenne
október 7. szombattal vagy 8. vasárnappal????? Az időpontok összehangolása
miatt kérjük az érdeklődők előzetes jelentkezését Horváth Csabánál (0316/6930-64) vagy Robertnél (0676/38-72-925).
Szép idő reményében: Csaba
Kedves zeneszerető Fiatalok és
Középkorúak!
Ha szerettek és valamennyire tudtok is
énekelni, és szívesen tagjai lennétek egy
magyar kamarakórusnak Deáki (Nemec)
Nóra vezetésével, akkor jelentkezzetek!
A próbák időpontját közösen döntjük el
és a darabokat is közösen választjuk ki.
Érdeklődni Nagy Zsuzsannánál (0650/
44-068-52) vagy Huppert Annánál
(hannacska@hotmail.com) lehet.

PROGRAMAJÁNLÓ
MAGYAR TÁNCHÁZ GRÁCBAN
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Örömteli hírrel köszöntöm a
kedves táncos lábú olvasóinkat.
Táncoktatóink, Kovács Krisztián (Kiki)
és Glöckl Eszter 2006. szeptember
16-án Balatonalmádiban örök hűséget fogadtak egymásnak Nagyon sok
szeretettel gratulálunk az ifjú párnak!
A táncházak a megszokott
formában folytatódnak. Október 6-án,
november 3-án és 24-én lesz oktatás.
Figyelem! November 24-én az 18 óra
30-kor kezdődik!!! Sohasem késő bekapcsolódni! Szeretettel várjuk a
törzstagokat és az új érdeklődőket is.
Hogy mit is tanultunk eddig,
azt a Gráci Magyar Újság új honlapján (www.gmuonline.net) lehet
elolvasni. Találkozzunk legközelebb október 6-án, 18 órakor a
Carnerigasse 34-ben!
Petritz Judit

MEGHÍVÓ Petrás Mária keramikus, népi iparművész, népdalénekes kiállítására a Salvator plébánia gallériájában
(Robert Stolz Gasse 3). A kiállítás megnyitója pénteken december 1-jén 19 órakkor lesz egy koncert
keretében, amelyben fellép a művésznő és a Salvator mundi kórus. A koncert után büfé, majd csángó táncház élő zenével. A kiállítás december 1-jétől
január 6-áig tekinthető meg.
Petrás Mária Moldvában születtett Dioszénen, jelenleg Pomázdon él, mint iparművész és népdalénekes. A csángó magyar asszonyok mély hite, Máriához való bensőséges kapcsolata tükröződik műveiből. Domborműveinek fő témái:
Mária és a Kisjézus, (csángó népviseletben!), Mária Mennyek Királynője, Szent István király, a háromkirályok hódolata, Karácsony. Számos
kiállitása volt már világszerte. Az itt kiállított művei főleg a karácsonyi
témakörhöz kapcsolódnak, és szinte egy meditációt képeznek az adventi időszakban. A művésznő mint népdalénekes is híres, jelenleg is a
Muzsikás együttessel turnézik. Remélem, hogy minél többen jönnek el
a koncertre! További információk www.folkinfo.hu/petrás/index.htm vagy
Kovács Dénesnél (0650/83-12-624).

MEGHÍVÓ
Koppány Attila grafikai kiállítására, melyet Mag. Rudi Roth, t. konzul
nyit meg október 5-én 17 órakor a Café Kaiser Joseph-ben (Schlögelgasse 1) A kiállítás november 10-ig tekinthető meg.

MEGHÍVÓ

KIÁLLÍTÁS

2006. október 14. (szombat) 19 óra

Szeptember 2-án
nyílt meg és október
5-éig még
megtekinthető
Krizsán György kép
és Szinvai Pál
kisplasztika kiállítása
a Kaiser Joseph
kávéházban
(Schlögelg.1)

Carnerigass 34 II. emeleti terem

MAG. ANDREAS GÉMES
DIE REAKTION DES NEUTRALEN
ÖSTERREICH AUF DIE UNGARISCHE
REVOLUTION 1956
című előadására.
11. oldal
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2006. október - november
Október
Dátum
01. vasárnap

Idő
10:00

Hely
Welsche-templom

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

Rendező
MKK

02. hétfő
05. csütörtök

16:00
18:00
17:00

Heilandkirche
Gösser
Café Kaiser Joseph
Schlögelgasse 1
Tartományi Levéltár

Evangélikus istentisztelet infó: Ludván, 0316/82-75-28
KEREKASZTALTÁRSALGÁS infó: Pall, 0316/46-56-36
Koppány Attila grafikai kiállításának megnyitója
A kiállítás 2006. november 10-ig tekinthető meg.
Emlékezzünk ’56-ra!
Kétnapos konferencia a tartományi levéltárban.
Die Steiermark und der ungarische Volksaufstand 1956
Előzetes jelentkezés telefonon: 0316/877-8973
Karmeliterplatz 3
BABA-MAMA KLUB infó: Ferenczi, 0316/69-15-28
MAGYAR TÁNCHÁZ infó: Petritz, 0650/24-56-442 •
Emlékezzünk ’56-ra!
Kiállítás: Ungarn 1956 - FLUCHT- Endpunkt Graz
A kiállítás 2007. január 31-ig tekinthető meg.
Infó: 0316/380-3521
Schöckl-túra infó: Horváth Csaba, 0316/69-30-64 vagy
Horváth Robert, 0676/38-72-925
Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08

ELS
MEÖK

05. csütörtök 06. péntek

06. péntek

07. szombat

9-11
18:00

Carnerigasse 34
Carnerigasse 34
Gráci Egyetem
(Universitätstraße
15/E2)

(rosszidő esetén vasárnap)

08. vasárnap

10:00

Welsche-templom

09. hétfő
13. péntek
14. szombat

19:00
9-11
18:30
19:00

Páll Sándornál
Carnerigasse 34
Radetzkystraße 16
Carnerigasse 34
ll. emelet

15. vasárnap

10:00

Welsche-templom

16. hétfő

9-17

Grác, Fő tér

Emlékezzünk ’56-ra!
Emlékezések sátrai: „UNGARN 1956- Aufstand, Flucht
und neue Heimat” infó: 0316/8017-9793

21. szombat

15:00
9-11
18:30
16:00

Joanneumsarok
terem
(Joanneumring)
Radetzkystraße 16
Carnerigasse 34
Radetzkystraße 16
Leechgasse 22

Emlékezzünk ’56-ra!
Pécs városának ’56-os kiállítása
A kiállítás 2006. november 4-ig tekinthető meg.
Teadélután infó: Tulacs, 0316/82-41-75
BABA-MAMA KLUB infó: Ferenczi, 0316/69-15-28
KLUBEST/sakkozás infó: Tulacs, 0316/82-41-75
ZENÉS FOGLALKOZÁS infó: Tarjányi 0650/72-71-787 •

22. vasárnap

10:00

Welsche-templom

19:00

Gráci Dómnál

25. szerda

20:00

29. vasárnap

10:00

Florentinersaal
(Palais Meran)
Welsche-templom

Emlékezzünk ’56-ra!
Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08
Emlékezzünk ’56-ra!
Koszorúletétel a hősi emlékműnél infó: Ugri, 0316/68-35-08
Fülep Benedek szólókoncertje a feldkirchi nemzetközi
verseny anyagából
Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08

17. kedd

18. szerda
20. péntek

GMÚ szerkesztőségi ülése infó: Petritz, 0650/24-56-442
BABA-MAMA KLUB infó: Ferenczi, 0316/69-15-28
KLUBEST/sakkozás infó: Tulacs, 0316/82-41-75
Emlékezzünk ’56-ra!
Mag. Andreas Gémes előadása „Die Reaktion des neutralen Östereich auf die ungarische Revolution 1956”
infó: Ugri, 0316/68-35-08
Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08

Land
Steiermark,
Landes
Archiv
MKK
MEÖK
Uni Graz
RESOWI
WSU

MKK
MEÖK
MKK
GME
MEÖK

MKK
Land
Stmk./
Stadt
Graz

GME
MKK
GME
MKK
MKK
MEÖK
és MKK

MKK

2006. október - november
November
Dátum
01. szerda
Mindenszentek
03. péntek

Idő
10:00

Hely
Welsche-templom

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

Rendező
MKK

04. szombat

9-11
18:00
18:30
17:00

Carnerigasse 34
Carnerigasse 34
Radetzkystraße 16
Gráci Dóm

MKK
MEÖK
GME
MKK

05. vasárnap

10:00

Welsche-templom

BABA-MAMA KLUB infó: Ferenczi, 0316/69-15-28
MAGYAR TÁNCHÁZ infó: Petritz, 0650/24-56-442 •
KLUBEST/sakkozás infó: Tulacs, 0316/82-41-75
Emlékezzünk ’56-ra!
Szentmise Dr. Egon Kapellari, Graz-Seckaui megyéspüspök
celebrál és Dr. Várszegi I. Asztrik, OSB. pannonhalmi főapátpüspök prédikál infó: Ugri, 0316/68-35-08
Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08

MKK

06. hétfő
10. péntek

18:00
9-11
18:30
10:00

Gösser
Carnerigasse 34
Radetzkystraße 16
Welsche-templom

KEREKASZTALTÁRSALGÁS infó: Pall, 0316/46-56-36
BABA-MAMA KLUB infó: Ferenczi, 0316/69-15-28
KLUBEST/sakkozás infó: Tulacs, 0316/82-41-75
Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08

MEÖK
MKK
GME
MKK

18. szombat

9-11
18:30
19:00

Carnerigasse 34
Radetzkystraße 16
Carnerigasse 34
földszint kisterem

MKK
GME
MKK és
MEÖK

19. vasárnap

10:00

Welsche-templom

BABA-MAMA KLUB infó: Ferenczi, 0316/69-15-28
KLUBEST/sakkozás infó: Tulacs, 0316/82-41-75
Emlékezzünk ’56-ra!
Rendhagyó történelemóra: Emlékezés az 1956-os
forradalomra Előadó: Dr. Radics Jenőné ny. gimnáziumi
tanár infó: Ugri, 0316/68-35-08 •
Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08

MKK

22. szerda
24. péntek

15:00
9-11
18:30

Radetzkystraße 16
Carnerigasse 34
Carnerigasse 34

Teadélután infó: Tulacs, 0316/82-41-75
BABA-MAMA KLUB infó: Ferenczi, 0316/69-15-28
MAGYAR TÁNCHÁZ infó: Petritz, 0650/24-56-442 •

GME
MKK
MEÖK

25. szombat

18:30
16:00

Radetzkystraße 16
Leechgasse 22

KLUBEST/sakkozás infó: Tulacs, 0316/82-41-75
ZENÉS FOGLALKOZÁS infó: Tarjányi 0650/72-71-787 •

GME
MKK

26. vasárnap

10:00

Welsche-templom

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

MKK

Rendező
MKK
ELS
GME

MKK

12. vasárnap
17. péntek

December (előzetes)
Dátum
01. péntek

Idő
9-11
16:00
18:30
19:00

Hely
Carnerigasse 34
Heilandkirche
Radetzkystraße 16
Salvator plébánia
Robert Stolzgasse

03. vasárnap

10:00

Welsche-templom

Rendezvény
BABA-MAMA KLUB infó: Ferenczi, 0316/69-15-28
Evangélikus istentisztelet infó: Ludván; 0316/82-75-28
KLUBEST/sakkozás infó: Tulacs, 0316/82-41-75
Petrás Mária kiállításának megnyitója, utána csángó táncház
infó: Kovács: 0650/83-12-624
A kiállítás 2007. január 6-ig tekinthető meg.
Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08

04. hétfő
08. péntek

18:00
10:00

Gösser
Welsche-templom

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

MEÖK
MKK

10. vasárnap

10:00

Welsche-templom

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, ELS – Evangélikus Lelki Szolgálat
• Gefördert aus Mitteln der Volksgruppenförderung (Támogatónk még az: Illyés Közalapítvány a Határon túli magyarságért)

