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Ugri Mihály, a Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubjának titkára, a
Magyar Katolikus Közösség világi gondnoka, a Gráci Magyar Újság fáradhatatlan krónikása november 14-én töltötte be
75. életévét. Olvasóink és szerkesztőségünk nevében Obernoster Anna „Napfa”
című rajzával kívánok jó egészséget, sok
szerencsét valamint a család és barátok
körében eltöltendő vidám éveket! Isten
éltesse, Misi bácsi!
Szeretettel: Petritz Judit
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Eltelt néhány hónap honlapunk indulása óta, ezért szeretném a
megszerzett tapasztalatokat és eredményeket itt összegezni, és a
közösséggel megosztani.
Először is elnézést kell kérnem az induláskori fiaskó miatt.
Ahogy azt sajnos többen is tapasztalták, Murphy kitűnő barátom, így a
honlap a beharangozását követő első napokban nem volt elérhető, mert
a szolgáltatónál technikai problémák adódtak, amit végülis csak szolgáltatóváltás révén sikerült teljesen orvosolni. Azért bízom benne, hogy az
azóta eltelt időszak stabil és problémamentes működése visszahozta
az esetlegesen elvesztett bizalmat.
Az eltelt időben nagyon sok visszajelzés érkezett hozzánk az
oldal tartalmával, illetve megjelenésével kapcsolatban, melyeknek –
függetlenül attól, hogy dicsérőek vagy kritikus hangvételűek – nagyon
örülünk. Igyekszünk mindezekre a megkeresésekre válaszolni, és a
honlapot minél inkább a közösség igényei szerint alakítani. Ezért a továbbiakban is mindenkit arra biztatok, hogy juttassa el hozzánk véleményét, ötleteit, javaslatait, vagy akár vegyen részt aktívan az új elképzelések megvalósításában.
A másik fontos visszajelzés számunkra a látogatottsági adatok,
melyek szintén érdekes információkkal szolgálnak: az újság megjelenésekor a honlap iránti érdeklődés felszökik, ez a csúcs néhány napon
belül lecseng, és a következő megjelenésig relatíve alacsony szinten
marad a látogatottság. Ha azonban ezt számszerűen összevetjük a
közösség méretével, akkor még ez utóbbi adat is biztató. A fenti tendencia – véleményem szerint – arra enged következtetni, hogy a honlap
összekapcsolódott az újsággal, a megjelenéskor a honlap is érdeklődésre tart számot, népszerű az újság letölhető változata, és a fennmaradó időben pedig a honlapon található egyéb információkra folyamatosan igény van. Sőt! Az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy valaki hosszasan keresgélte a honlapon a különféle kötelező olvasmányokhoz tartozó olvasónaplót. Sajnos egyelőre ilyen igényekre nem készültünk, de ha az érdeklődés kezdeményezőkészséggel is társul, miért ne.
Különös jelentőséggel bír azonban, hogy nem csak a meglévő
közösséget sikerült megcéloznunk, hanem sokan találtak meg bennünket a honlapon keresztül. Ebben valószínűleg komoly szerepe van az
online adatlapnak, szóval úgy néz ki, hogy megérte vele bíbelődni.
A közeljövőben több változást is tervezünk az állandó tartalom
tekintetében, így egy vadonatúj diákoldalt, illetve néhány újabb információs oldalt, melyek a közösségbe érkezőket lesznek majd hivatottak a
gráci élet mindennapi dolgaiban eligazítani. Természetesen bármilyen
más tartalmi ötletet szívesen fogadunk, különösen ha megvalósítási
szándékkal is párosul. Szeretnénk, ha minél szélesebb kör venne részt
a tartalom kialakításában, hiszen ezen múlik, hogy a honlap ténylegesen a közösség igényeit szolgálja.
A decemberi ünnepek közeledtével szeretnék a szerkesztőség
nevében mindenkinek békés, boldog karácsonyt és szerencsés újévet
kívánni.
Ferenczi Dávid
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GRÁCI MAGYAR ÚJSÁG
Elmúltak az 56-os forradalomra
való félévszázados visszatekintés napjai.
Mély benyomást keltett sokunkban az a
tény, hogy az ünnepségek és megemlékezések többsége osztrák kezdeményezésre valósult meg. A sajtó és a televízió
is hozzájárult ’56 méltatásához. Ausztria
ezzel újra tanúságot tett a forradalom és
a magyarok mellett. Mi ezért hálával tartozunk az osztrák népnek.
Az ünnepségek felelevenítették
az emlékeinket és különösen nekünk,
„56-os magyaroknak” felkavarták érzelmeinket, mint 50 évvel ezelőtt. Az országszerte lezajlott ünnepségek fel sem
sorolhatók, de a Grácban megtartottakról
itt számolunk be.

DIE STEIERMARK UND DER
UNGARISCHE VOLKSAUFSTAND 1956
Grác városa számos rendezvény
keretében emlékezett meg az 1956-os
magyarországi szabadságharcról. Az első a Stájerországi Tartományi Levéltár
és a Gráci Egyetem Történelmi Intézetének előadássorozata volt október 5-én
délután és 6-án délelőtt a levéltár előadótermében a Kármelita téren. A megnyitó beszédet Stájerország tartományfőnöke, Mag. Franz Voves tartotta. Maga
a „Symposium“ (=tudományos kérdések
megvitatása) összesen tíz rövid, húszperces előadásból, a résztvevők hozzászólásaiból és a kortanúk beszámolóiból
állott. Az előadók a szakemberek körében jól ismert történészek voltak, akiknek
a szakmája a jelenkor és a közelmúlt
történelme: Egyetemi tanárok, levéltárak
igazgatói és alkalmazottai, a bécsi Honvédelmi Akadémia (Landesverteidigungsakademie) egyik tanára. Csak egy előadó
volt magyar: Cserenyés Ferenc, a pécsi
egyetem tanára. Mindebből már előre is
le lehet vonni néhány következtetést:
Elsősorban: Az előadók szakemberek, nagyrészt egyetemi tanárok voltak. Ennek következtében az előadássorozat magas, tudományos szinten mozgott.
Másodszor: Az előadók egy kivételével mind osztrák történészek voltak.
Ezért, bár a magyarországi események a
háttérben mindig jelen voltak, kimondottan róluk alig volt szó.
Részletesen szó volt az első délután előadásaiban a világpolitika eseményeiről a magyar forradalom idején: a
politikai feszültségek enyhüléséről Chruscsov új külpolitikája következtében, ami a
magyarokban (alaptalan) reményeket ébresztett, a lengyelországi megmozdulásról főleg Poznánban, amely a magyarok
együttérzését váltotta ki, a szuezi eseményekről, amelyek elterelték a politikusok

és más érdekeltek figyelmét a magyarok szabadságharcáról.
Egy előadó rámutatott arra a tényre, hogy a nagyhatalmakat,
főleg az Egyesült Államokat és Angliát a magyarok megmozdulása teljesen készületlenül találta. A titkos szolgálatok teljesen csődöt mondtak,
tévesen informálták a kormányfőket, ezért ezek először meg voltak lepve és tanácstalanok voltak. Egy katonai beavatkozás mindenképpen
egy világháború veszélyével járt volna és ezt senki sem merte kockáztatni. Az európai államok együtt éreztek a magyarokkal és támogatták a
forradalom célkitűzéseit és azt is látták, hogy Szovjetúnió katonai fölényével csak egyesült erővel lehet szembeszállni.
Az első nap munkáját a kortanúk - pl. Dr. Molnár Jenő a gráci
magyarok közül - beszámolói és a tartományfőnök megbízásából rendezett fogadás fejezte be.
A második nap előadásainak a tárgyát a „Menekülés“ jelszóval
lehetne összefoglalni.
Az első előadás előkészítette ezt. Maga a vasfüggöny volt a témája: az építése, fölszerelése, története, a vele kapcsolatos feszültségek Ausztria és Magyarország között. Az előadó arra a kérdésre is
kitért, amelyet a mi napjainkban sokan tesznek fel: hogyan volt az lehetséges, hogy 180.000 ember át tudott menni ezen az áthatolhatatlan
korláton? A válasz erre kérdésre egyszerű: Azokban a napokban nem
volt vasfüggöny. Két hónappal előtte a magyar hatóságok a jugoszláv
és az osztrák határ teljes hosszában lebontották.
Három előadás a menekülésről és a menekültekről szólt: az
osztrák területre való érkezésükről, a fogadásukról, a stájerországi hatóságok intézkedéseiről, a Vöröskereszt, a Caritas és a többi szociális
intézmény szerepéről. Dr. Engelke külön tisztelettel és elismeréssel emlékezett meg a stájerországi „Sicherheitsdirektor“(a „Biztonsági Tanács
igazgatója“) Ludwig Pirkhofer áldozatos és eredményes munkájáról.
Őróla nem szabad megfeledkezni, ha a magyarországi menekültek sorsáról beszélünk.
Egy érdekes előadás a nyugati és a keleti médiák (sajtó, televízió, stb.) harcáról számolt még be a magyar forradalom előtt és után. A
harc abból állt, hogy a keleti médiák már akkor is „hazudtak reggel, éjjel
meg este“ és a nyugatiak próbálták az állításaikat megcáfolni.
A gráci történészek érdekes, magas színvonalú, néha kissé nehéz és fárasztó előadássorozatáért a gráci magyar lakosság köszönetet
mond.
Dr. Gémes Károly

UNGARN 1956 - FLUCHT- ENDPUNKT GRAZ
Október 6-án nyitotta meg a gráci egyetem „Gazdaság-, Szociál- és Vállalkozástörténeti” Tanszéke a „Magyarország 1956 – menekülés – végcél Grác” kiállítását. A megnyitón az egyetem rektorán és
tanárain kívül jelen voltak a tartományi és városi közélet jeles tagjai is,
de az egyház és a hadsereg is képviseltette magát. Az ünnepi beszédek után Prof. Teibenbacher vezetésével a jelenlévők megtekintették a
kiállítást.
A kiállítás első része a forradalom előzményeit, a rövid győzelmet elért forradalom lezajlását, valamint a szovjet haderők általi véres
leverését és a rákövetkező megtorlást dokumentálja tüzetesen. A jelképesen az Andaunál lévő, sokak számára a szabad világot jelentő hídra
utaló összeácsolt pallón átlépve a látogató a kiállítás második részéhez
érkezik, amely a menekülés körülményeit és az Ausztriában, különösen
Stájerországban, Grácban letelepedett menekültek sorsát, integrációját
dolgozza fel. A dokumentációk között fellelhetők az előzetesen az
„öregdiákokkal” készített interjúk tartalma is.
Az ünnepélyes megnyitó kortanúi közé meghívott Dr. Zimics
Béla a Grácban élő magyar menekülteket képviselve visszaemlékezett
56-ra.
A Teibenbacher professzor és munkatársai tudományos kutatásai révén készült nívós kiállítás január végéig megtekinthető a RESOWI
épület 2. emeleti folyosóján: Universitätsstraße 15/E2.
Páll Sándor
2. oldal
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„UNGARN 1956- AUFSTAND, FLUCHT UND NEUE HEIMAT”
A Stájerország Európa és
Külügyi Főosztályának kezdeményezésére magyar és osztrák szervezetek részvételével „Magyar nap” volt a
gráci Fő téren. A színpadon felléptek
a Stájeroszági Konzervatórium Népzeneosztályának diákjai, Baranyából érkezett Bach kórus és egy bordalokat előadó kitűnő együttes.
Szemtanúként a színpadra felkért Benedek Pál felidézte a határmenti
vidékeket érintő történéseket és személyes élményeit, benyomásait.
A szolidaritás, a barátság, a hála és köszönet csengtek ki a hivatalos megnyitón elhangzott beszédekből. Polgármester Mag. Siegfried Nagl kiemelte a Gráchoz kötődő magyar partnervárosokat, különösen a testvérvárost, Pécset. Mag. Rudi Roth, Magyarország tiszteletbeli
konzulja köszönetet mondott a gráci magyar egyesületek nevében a
város polgárainak az 56-ra emlékezésért és az akkori nagylelkű segítségért. Megemlítette a szoros kapcsolatok példájául, hogy Stájerország
idegenforgalmában a magyarok a második helyen állnak. A Tartománygyűlés 3. elnöke, egyben a „Lebenshilfe” segélyszervezetnek elnöke is,
Barbara Gross bevallotta, hogy ő is Bánátból és Lengyelországból menekült szülők gyermeke. Walburga Beutl, a Tartománygyűlés 2. elnöke
pedig elmesélte, hogyan tapasztalta ő egy vámtisztviselő 10 éves leányaként a történteket a határon. Végül Tüskés Tibor, író, irodalomtörténész, az osztrák-magyar irodalmi körök létrehozója, Baranya megye
díszpolgára, Pázmány és Zrínyi említésével rámutatott a visszanyúló
kötelékekre Magyaroszág és Grác között.
A
Vöröskereszt
Otto Mörisch vezetésével
teljesített szolgálatot 1956
eseményei idején az osztrák-magyar határon a menekülők érdekében. Fáradhatatlanul mesélte akkori
élményeit az érdeklődőknek. Megcsodálhatók voltak
az akkori állományból kiállított elsősegélyre szolgáló
felszerelések, kötszerek, takarók és egyéb emlékek.
Kiállítás a Vöröskereszt sátrában
A „filmsátorban” megtudhattuk, hogy azokban a napokban létesült a Máltai Rend Kórházszolgálata is. Rövid filmek révén megismerhette a közönség Magyarországot 56-ban, a mai Magyarországot és az
56-ban és 57-ben Ausztriából induló hírnévre szert tett zenészeket (Somogyvári Rudolf, Szőke Cecilia), különösen a Kádár-korszakban elhallgatott világhíres zenekart, a Philharmonica Hungarica-t, amely 56 utolsó heteiben emigránsokból alakult és több, mint 40 évig tartotta 56 emlékét és a magyar zenekultúra magas színvonalát.
Minket, magyarokat a legérzékenyebben az 1945-ig visszanyúló történelmi visszatekintés érintett, mely a „kiállítás sátorában” iratok, képek,
újságcikkek idézésével mutatta be Magyarország és népe helyzetét a
kommunista erőszakuralom idején, a forradalom kronológiáját, a megtorlást és a tömeges menekülést. Helyet kapott az éppen felszabadult
és még korántsem jómódban élő osztrák nép egyedülálló, nekik akkor
bizony kockázatos szolidaritása is. Csaknem 200 ezer menekültet fogadtak ők akkor be!
Páll Sándor

ÖTVEN ÉV UTÁN…
2006. október 16-án a Steier Tartomány politikai vezetője, Mag.
Franz Voves és a Forum Hungaricum nevében a Magyar Köztársaság
gráci tiszteletbeli konzulja, Mag. Rudolf Roth a Gráci Magyar Egyete3. oldal

misták és Öregdiákok Klubjának támogatásával a Magyar 1956-os forradalom és
szabadságharc 50 éves kitörésének és
véres leverésének emlékére rendezett
ünnepségre hívta meg mind azokat, akik
ennek a nagy horderejű és történelmi
eseménynek résztvevői, tanúi, nagyvonalú és önzetlen segítői voltak.
Az eseményhez méltó ünnepélyes keretet a gráci jezsuita Alte Universität Aula-ja szolgáltatta, mely mintegy 400
éve a város többé-kevésbé ragyogó építészeti drágaköve, s mely némán emlékezteti az odafigyelőt az évszázadok sok
esetben közös kultúrájára, az összetartozásra és az európai történelem néha nagyon rögös útján megtett identitáskeresés és –találás eseményeire.
A program vázát az emlékezés
szellemében elmondott beszédek – Mag.
Voves, Mag. Roth, Dr. Szőke, a Magyar
Köztársaság Külügyminisztériumának államtitkára és Univ. Prof. Dr. Karner alkották, a harmonikus átmenetekről Takács
Jenő, Joseph Haydn, Liszt Ferenc és sok
más neves zeneszerző művének előadásával gondoskodtak az előadók. A FOXtönende Wochenschau 1956 október végén Magyarországon készült filmje megrázó realitással éreztette velünk ötven év
távlatából is az akkori tragikus eseményeket.
A bensőséges megemlékezést
ünnepélyes fogadás követte, melyen
nem csak városunk sok ismert politikai,
gazdasági és kulturális vezető személyiségét, de európai testvérországaink hivatalos képviselőit – Belga Királyság,
Lengyel Köztársaság – is köszönthettük.
Ötven év távlatából még egyszer
köszönetet kell mondanunk azért az önzetlen segítségért, amivel minket mai
honfitársaink vagy azok elődei befogadtak, mert felismerték szorongatott helyzetünket, elismerték testvéri mivoltunkat,
ami ha ezt megértettük, otthont adott nekünk. S az ötven év elegendő volt ahhoz,
hogy gondolatban ne ragadjunk le 1848nál, hanem eljussunk a kiegyezésen, a
közös birodalmon és a közösen megküzdött világháborún keresztül a várva várt
önállóságunkig, majd később a embertelen diktatúrákon keresztül a realitás felismeréséig, hogy csak együtt tudunk megmaradni egy globalizált érdekvilágban,
melynek értékrendszere már nem az,
amiért 1956-ban érdemes volt fegyvert
fogni egy látható zsarnok ellen.
S mindazok előtt, akik ezt akkor
és ott megtették, életüket adták egy szabadabb és emberibb jövő reményében,
meghajtott fejjel köszönetet mondok.
DI Koós János
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ÜNNEPI SZENTMISE A GRÁCI DÓMBAN

WIR DANKEN ÖSTERREICH
Az október 17-én Bécsben (az
UNO-City területén) az Austria Center
Vienna óriási dísztermében a magyar
nagykövetség rendezvényén megjelentek
mindkét ország politikai és a közéletében
magasrangú tisztséget betöltő személyein kívül a tudomány és a kultúra képviselői, valamint az egyház méltóságai. A
szónokok ünnepi beszédeit, melyek a hatalmas vászonra kivetített mottó „WIR
DANKEN ÖSTERREICH” szellemében
hangzottak el szimultán fordításban fülhallgatóval lehetett követni. Dr. Andreas
Kohl, az Osztrák Parlament elnökének
szavai mélyen hatottak a magyar érzelmekre: „Megköszönöm a magyaroknak
az értünk hozott áldozatot””, „Magyarországot Jalta oltárán áldozták fel”. Köszönetét kiterjesztette az Ausztriában letelepedett magyar menekültekre is, akik „teljesítményeikkel és szorgalmas munkájukkal hozzájárultak Ausztria jólétéhez”.
A magyar küldöttség átadta a
hála és a barátság jegyében Dr. Heinz
Fischer államelnöknek és Dr. Wolfgang
Schüssel kancellárnak a Magyar Köztársaság érdemrendjét. Köszönő szavaiban
Fischer kihangsúlyozta, hogy ő ezt a kitüntetést Ausztria nevében veszi át.
Az 56-os forradalomról szóló
dokumentumfilm után a Nemzeti Philharmonikus Zenekar Mozart és Bartók műveit játszotta. Az Állami Népiegyüttes fergeteges műsora után az ünnepély szimbolikusan az európai himnusszal zárult.
Páll Sándor

A

MAGYAR FELKELÉS TANULSÁGAI
TAPASZTALATOK ÉS REFLEXIÓK

–

Teltház volt november 3-án a népszerű
újságíró Lendvai Pál előadásán, amelyre
ismét a Stájer Tartományi Levéltár hívta
meg a hallgatókat.
Lendvai az előzményeket boncolva megjegyezte: „a magyar forradalom
egyike az újabb történelem meglepetéseinek”. Szerinte a spontán kirobbanó események fejlődése folyamán a felkelésből
forradalom és végül szabadságharc lett.
Rávilágított a nyugat „piszkos” viselkedésére a forradalom idején. Az USA paszszív magatartása, s főleg Tito együttműködése segítette elő a szovjet hadsereg
beavatkozását és Nagy Imre kivégzését.
Lendvai a levert forradalom kihatásának
tekinti a 33 éves aránylag enyhe Kádáridőszakot és később a határok megnyitását a keletnémetek részére 1981-ben. A
forradalom legfontosabb tanulságának
Lendvai azt tartja, hogy ma „a kormányt
választó kártyával lehet megválasztani,
vagy elűzni”.
Páll Sándor

Nagy megtiszteltetés érte a gráci magyarokat. 2006. november
4-én ünnepi fényben úszott a székesegyház. A szentmisén két püspökkel és tíz pappal az élen mintegy 3-400 osztrák és magyar imádkozott
együtt a megemlékezés és köszönet jegyében. Egy gyertya égett az
oltáron, amely a vasfüggönyből megőrzött szögesdrót markolásából kitörve, lángjával az ötvenhatos rövidéletű szabadságra emlékeztetett.
A főcelebráns, Dr.
Egon Kapellari a GrácSeckaui püspök, köszöntésében felidézte a forradalomszabadságharc emlékét. Dr.
Várszegi Asztrik pannonhalmi
főapát-püspök beszédében a
magyarok nevében mondott
köszönetet az 56-ban tapasztalt segítségért.
Mag. Leopold Städtler
nagyprépost, volt püspöki helynök állt harmadiknak az oltárnál. A
szentélyben voltak a székeskáptalan tagjai, (mint Gottfried Lafer a
székesegyház és Dr. Heinrich Schnuderl a belvárosi templom plébánosa), máriacellből Mag. P. Karl Schauer superior, szerzetesek és papok,
közöttük Fodor János magyar lelkész.
Egy liturgikus füzetben voltak az énekszövegek és a magyarul
elhangzott olvasmányok német fordítása. Kodály Zoltán Missa brevis-ét
a gráci dómkórus és magyar vendégek énekelték. A szólisták itt végzett, vagy tanuló magyarok voltak. A dómkarnagy Josef. M. Doeller vezényelt és a dómorgonista Emanuel Amtmann orgonált. Áldoztatás alatt
Mozart művet játszott egy vonósnégyes. A Te-Deum és a püspöki áldás
után a magyar himnusz hangja töltötte be a magyar vonatkozásokban
gazdag gótikus székesegyházat.
Köszönet a két püspök atyának, hogy az 50. évfordulót velük
együtt ünnepelhettük a dómban. Köszönet mindenkinek, aki tevékenyen
hozzájárult a liturgia és a szentzene méltó megvalósításához.
Mise után mintegy kétszázan vettek részt a volt jezsuita kollégiumban megrendezett agapén, amelyet a két püspök atya is megtisztelt
jelenlétével. Köszönet a pogácsákért és italokért, a későbe nyúló beszélgetésekért. Külön köszönet Gottfried Lafernek, a székesegyház
plébánosának, Mag. Rudi Rothnak és Földi Bencének a szentmise
megszervezéséért.
Ugri Mihály

A közös rendezvények mellett meg kell említeni a magyar körben megtartott három előadást, az október 22-i misét és a dóm oldalában elhelyezett koszorút, mely még heteken keresztül is 1956-ra emlékezteti az arra járókat. Köszönet a koszorúra szánt adományokért!
Bécsben a Leopold Múzeum-ban (MuseumsQuartier) 2007.
január 13-ig látható a neves osztrák fotoművész Erich Lessing kiállítása. Rendkívül kifejező, immár világhírű fényképei Magyarországról a
forradalmat megelőző időben és a forradalom napjaiban örökítik meg a
sokat mondó pillanatokat.
Bécsben a Palais Porciaban, (Herrengasse 23) 2006. december 1-ig látható a többnyire ausztriai magyar egyesületek által szervezett kiállítás: UNGARN – 1956 – ÖSTERREICH.
4. oldal
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EGYHÁZAK HÍREI

GONDOLATOK A KARÁCSONYRÓL

2006. december – 2007. január
LELKINAP – KARÁCSONYI ELŐKÉSZÜLET

„Mikor tisztelettel megünnepeljük Megváltónk megjelenését, kiderül, hogy saját kezdetünket ünnepeljük” - írja Leó pápa, hiszen az „Isten emberré lett, hogy az embert megistenesítse”. Kihat ránk, hiszen
végső soron mindannyian arról álmodozunk, hogy van egy határtalan
szeretet, egy örök haza, ahol örökké otthon lehetünk. Így karácsonykor
vágyaink beteljesülését ünnepeljük!
Karácsony nélkül lehetetlen lenne az isteni életet bennünk felfedezni, és ennek sok szimbólum ad teret. Karácsonyfát állítunk, gyertyákat gyújtunk, karácsonyi énekeket énekelünk, melyek képekben hirdetjük Isten megtestesülésének titkát. Meghitt dalainkból megértünk valamit abból, hogy világunk Isten eljövetelével megváltozott. E dalok éneklésével új lehetősége nyílik önmagunkban a szeretetnek, a gyengédségnek, a rácsodálkozás képességének, a meghatódottságnak és az
érzelmeknek. Megénekeljük az isteni gyermeket a jászolban, miközben
kifejlődnek bennünk egy gyermek adottságai: a spontaneitás és becsületesség, az elevenség és őszinteség, a frissesség és a romlatlanság.
C. G. Jung számára Isten megszületése az emberben az ember
önmagává válásának a célja. Ha isten megszületik benne, akkor az ember elszakad kis énjétől és eljut tulajdonképpeni énjéhez, önmagához.
„Isten a lélek legbelsejében, az értelem parányi szikrájában
születik meg. Ahol a lélek a legtisztábbat, legnemesebbet és leggyengédebbet képes nyújtani, ott kell megtörténnie: a mély hallgatásban, ahová semmilyen teremtmény és semmilyen kép nem jut soha.” -írja egy
német misztikus.
Megsejthetünk abból valamit, ha karácsonykor leülünk egy jászol mellé csendben, és hagyjuk, hogy hasson ránk. Elképzeljük, hogy
ott van a jászol bennem, az isteni gyermek pedig benne pihen. Isten
épp oly gyengéden és észrevétlen van bennem, mint ez a gyermek. No
meg, ha Isten észrevétlenül bennem elpihenhet, akkor én is átvehetem,
átérezhetem az ő tulajdonságait, és eluralkodhat bennem minden tulajdonsága, leginkább az Ő békéje!
Kívánom minden kedves olvasónak, hogy karácsony igazi ünneppé váljon Önökben, melyben a béke és boldogság felerősíti mindannyiunk istengyermekségét!
Fodor János atya

MAGYAR EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET HÍREI
Az Ausztriai Magyar
Evangélikus Gyülekezet magyar nyelvű ádventi istentiszteletet
tart
Grácban
2006. december 10-én 16
órakor a Heilandskirche gyülekezeti termében (8010
Graz, Kaiser-Josef Platz 9.,
bejárat az udvar felől). Szeretettel várunk mindenkit istentiszteleti alkalmunkra és
az azt követő beszélgetésre.
„Ádvent az Evangélikus Központban” címmel rendezi meg az
Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet ádventi estjét 2006. december 12-én (kedden) 18 órakor az evangélikus egyház bécsi központjában. Az esten ádventi meditációval Mag. Herwig Sturm az Ausztriai
Evangélikus Egyház püspöke szolgál. „Egyház a társadalomban”
címmel Prőhle Gergely, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos
felügyelője, hazánk volt németországi és svájci nagykövete tart előadást. Ezt követően ádventi muzsikát hallgathatunk. Az alkalmat szeretetvendégség követi, ehhez szíves segítségüket kérjük és köszönjük.
Tavaly is érkeztek Grácból és környékéről résztvevők az adventi estre, idén is szeretettel várunk mindenkit. Helyszín: Evangelisches
Zentrum 1180 Wien, Severin-Schreiber Gasse 1+3.
Solymár Mónika
5. oldal

2006. december 2-án, Leechgasse 22
Vezeti Dr. Balogh Vince/Linz
Bevezetők: 9:00, 11:00, 14:30, 16:00
Egyéni beszélgetés és gyónási lehe-tőség
az előadások között.
Pasztorális Tanácsülés: 17:00 -18:30
Lelkinap befejező miséje vasárnap 10
órakor a Welsche templomban.

VELÜNK VAN A VILÁG VÉGEZETÉIG
Mindennek az alapja isteni energia, mi is ebből vagyunk, hiszen Isten
maga lehelte bele a lelkének kis töredékét Ádámba még anno… Energiaháztartásunk hullámzik, hullámvölgyek, hullámhegyek követik egymást, ez az élet természetes rendje. Amikor például szerelmesek vagyunk, úgy érezzük, akár repülni is tudnánk, annyi energiát kapunk a
szerelmünk tárgyától, vagy magától a
ténytől, és később is mondjuk a házasság során ezt az érzést keressük, és azt
várjuk el a párunktól, hogy ezt kapjuk tőle. Természetesen, ez a nagy energiamegmozgatás idővel elmúlik, egyre kevesebbszer szítható újra fel, és egyre rövidebb ideig marad jelen. Ami nem is baj,
mert már nem is igazán lenne szükség
rá, hiszen itt van nekünk a megbecsülés,
a kölcsönös tisztelet, a szeretet, a közös
programok, a megszokások, a gyerekek,
stb.
A gyerekek szintúgy a szülők
energiájából, figyelméből, szeretetéből
táplálkoznak, ahogyan a szülők egymáséból, ki-ki a másiktól várja el a feltöltődést, és szinte sértődött, ha elmarad, a
gyerek meg ordít és kikéri magának, ha
nem figyelnek rá. Így történhet meg az,
hogy „leszippantjuk“ az anyuka, vagy az
apuka energiáját, fáradt lesz, és türelmetlen. Vagy éppen a szülők táplálkoznak a
gyerekeik energiájából, tőlük várják a
megoldásokat, a változtatásokat, saját
hibáiknak a kijavítását, jóvátételét.
A jó hír az, hogy mindannyian folyamatosan kapcsolatban vagyunk a végtelen isteni energiával, ami forrásként
szolgál(hatna) a mindennapjainkban, de
nem nyitjuk ki a csapot. Hogyan kell kinyitni a csapot, azt nem tudjuk, hiszen
túlságosan elfoglaltak vagyunk a fáradtságunkkal, az idegességünkkel, haragunkkal, rohannunk kell. Gondolkodjunk
el, egy perc elcsendesülés, összetett kezek, egy pillantás az égre, rövid ima: „Uram, adj erőt“, és már nem is halaszthatatlanul fontos azonnal rászólni a másikra, kérdőre vonni, vagy számonkérni, hiszen van nekünk is elegendő energiánk.
Tudjuk, a szeretet mértékegysége az ADNI, hiszen minél többet adunk,
annál több lesz nekünk belőle. És köszönet érte Istennek.
Tankó Csilla
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Mit szólsz?

Kérdések és válaszok
diákoktól diákokhoz
1. kérdés: Lassan véget ér a 2006os esztendő. Ha visszagondolsz az
elmúlt évre, mely vagy melyek azok
a legkedvesebb emlékeid, amelyek
Gráchoz és az itteni magyar ismerőseidhez köthetőek?
2. kérdés: Milyen gyakran jársz haza? Ha teheted, kikkel és mivel utazol?
3. kérdés: Gráci magyar diákként
nyomon követed-e a magyarországi
eseményeket? Ha igen, mely témák
érdekelnek leginkább, és ehhez milyen információs eszközök juttatnak
hozzá?

Gratulálunk!
Doktori címet szerzett:
Barbarics Zsuzsa,
Posch-Fábián Tímea
Magiszteri címet szerzett:
Bálint Boglárka

ADVENTI HANGVERSENY
2006. december 16-án 18 órakor
Barokksaal (Bürgergasse 2)
A közreműködő fiatal muzsikusok a
Művészeti Egyetem hallgatói.
Művészeti vezető: Fülep Benedek
Szeretettel várunk mindenkit!

Békés adventi estéket,
és megnyugvásban gazdag,
boldog karácsonyt kívánunk
kedves Olvasóinknak!

Találkozzunk 2007-ben!

Figula János (25)
1.: A legjobb élményeim közé azok a fellépések tartoznak,
amelyeket a szinfónikus zenekarral élhettem át több magyar
diáktársammal együtt. Jó volt együtt dolgozni, és együtt utazni.
2.: Leginkább csak az iskolai szünetek idejére utazom haza.
Amikor tehetem autóval, ami akkor a leghangulatosabb, ha
többen vagyunk együtt. Így anyagilag is jobban megéri.
3.: Igen, az aktuális politikai helyzet nagyon érdekel, amit az
interneten követek nyomon. Fontos számomra, hisz otthon a
családom vállalkozását is sok esetben érik a változások.

Pálmai Tibor (19)
1.: Mivel csak az első szemeszteremet töltöm itt, sok élményem még nincs Grácról. Azonban nagyon tetszett az egyetem által szervezett fúvószenekari út Horvátországba, ahol a
társaságban hét gráci magyar diák volt, együtt igazán jól
éreztük magunkat.
2.: Szeptember óta csak egyszer sikerült hazajutnom, karácsonyra mindenképp otthon szeretnék lenni.
3.: Úgy három-négynaponta követem nyomon az otthoni eseményeket, amiben természetesen az internet segít a legtöbbet. Most a legaktuálisabb a politikai téma – amikor időm engedi, arról mindig olvasok.

Regőczi Márton (20)
1.: Az év legjobb élményei közé tartoznak a gráci utcazenéléseink. Magyar ill. külföldi barátainkkal együtt gyakran muzsikálunk a járókelőknek, különösen az adventi időszakban.
Ezt idén is nagyon várom. Úgy érzem, hogy ezt a műfajt itt
jobban kultiválják, mint odahaza.
2.: Ebben a félévben sajnos még nem voltam otthon, szeptember végétől itt vagyok. Sűrűn alakultak a tennivalóim, de
bízom benne, karácsonyra otthon lehetek.
3.: Hát csak úgy „szegről-végről”. Ha például minden nap
Pesten járnék, akkor biztosan többet foglalkoznék az otthoni
dolgokkal. Így is hallom, mik történtek…

6. oldal
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Süll Mária (23)
1.: Erre a kérdésre most hirtelen nehéz válaszolni. Nem jut
eszembe olyasmi, ami kimondottan a gráci magyarokkal
volna kapcsolatos.
2.: Nem utazom rendszeresen, hisz elsősorban már itt élek.
Amikor időm engedi, természetesen hazalátogatok.
3.: Engem a legjobban a Felvidék helyzete érdekel, ezért
rendszeresen olvasom a Felvidéki Magyar Újságot. Mindig
foglalkoztat, hogy mik történnek odahaza.

Laurinyecz Petra (24)
1.: A parti nálunk! Évente több alkalommal szervezünk partikat, mindig nagyon jó érzés a magyar barátaimmal összejönni és dumcsizni.
2.: A honvágyam sokszor hazahúzza a szívem, de sajnos
nem mindig jutok haza akkor, amikor szeretnék. Hazautazni nem olcsó, és nagyon hosszú időbe telik.
3.: Csak az itteni rádiót hallgatom, néha újságot is olvasok.
Érdekelnek a napi események, de külön a magyarországi
hírekkel nem sokat foglalkozom.

Szegedi Márton (24)
1.: Volt osztálytársaimmal, ismerőseimmel gyakran összejövünk, beszélgetünk, eszmét cserélünk. Ez a mi kis baráti
közösségünk. Ezen kívül jó visszaemlékezni a magyar
hangversenyekre, külön örültem annak, hogy felléphettem
a Tavaszi Hangversenyen.
2.: Vonattal utazom, de ritkán. Szemeszterenként leginkább csak a nagyobb ünnepekre megyek haza, amikor
több időt is otthon tölthetek.
3.: Tudatosan nem követem nyomon a napi híreket. Úgy
érzem, eleget hallok az emberektől, néha beszélgetünk
erről-arról. Híradót nem szívesen nézek.

Ha van új ötleted/kérdésed, küldd el nekünk!

Várjuk a Te válaszodat is!
A szerkesztőség e-mail címe: info@gmuonline.net

A Gráci Magyar Újság honlapja:

www.gmuonline.net
7. oldal

Általános
ÚJ
információk
a gráci felsőoktatásról
újságunk honlapján!
Egy új oldal született újságunk honlapján. Ezt az oldalt elsősorban azoknak a
magyar diákoknak állítottuk össze, akik
Grácban szeretnének tanulni, vagy csupán érdeklődnek a gráci egyetemek
iránt.
Milyen továbbtanulási lehetőségeket kínál Grác városa? Mit kell tennem, ha
Grácban szeretnék tanulni? Magyarországon már végeztem felsőfokú tanulmányokat – miket fogadtathatok el, és
hol érdeklődjem utána? Ezekre és még
néhány egyéb kérdésre kaphattok választ összeállításunkban.
Remélem, ezzel is sikerül egy-egy újabb
kapaszkodót nyújtani az első lépésekhez, amivel az újonnan érkező fiatalokat
így közelebb hozhatjuk a Grácban élő
magyar közösségekhez. A gráci egyetemek és főiskolák általános információinak magyarra fordításával leküzdhetők a
kezdeti nehézségek, bízom továbbá abban is, hogy segítségünk nem lesz hiábavaló – sikerhez, tapasztalathoz és új
kapcsolatokhoz vezet.
Bíztatok tehát mindenkit, hogy látogassa
meg honlapunk DIÁKOKNAK szánt oldalát, és a már tapasztaltabb, ún. “öreg
motoros“ diákjaink pedig lehetőség szerint gondolják végig, mit adhatnának tovább a jövőben érkező magyar diáktársainknak. Úgy érzem, ez csupán egy
gesztus, amely az internet segítségével
még barátságosabbá és befogadóbbá
teszi az itt élő magyarok közösségét.
Alakítani, formálni és friss információkkal
ellátni pedig fontos feladatunk – ehhez a
munkához álltam neki Ferenczi Dávid
szerkesztőtársunk segítségével.
Várjuk ötleteiteket, mondanivalóitokat, és
aki szívesen együttműködne a honlap
szerkesztésében, jelentkezzen bátran!
Minden jót kívánok!
Fülep Benedek
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(nem) csak gyermekeknek
Szerkesztő: Petritz Judit postaláda: info@gmuonline.net

Kedves Gyerekek!
Gryllus Vilmos itt olvasható
verseit a Dalok 1 című albumon
hallgathatjátok meg. A kazetta
alapján készült a „Gryllus Vilmos
daloskönyve” című 26 részes tvsorozat, amelyet először 1997-ben
sugárzott a Magyar Televízió.
H. Vass Ildikó origamiművész pedig a rendelkezésünkre
bocsátotta ezt a „Szikrázó csillag“-ot, melyet adventi dekorációként a leírás alapján Ti is elkészíthettek. A papírangyalkák és –díszek című könyv a Cser Kiadó
gondozásában jelent meg.
A következő oldalon beszámolunk még a Baba-mama klubról
és egy sikeres „magyaróráról“ egy
gráci iskolában. Márciusban lesz
ismét Ki mit tud?, erről is bővebben a 9. oldalon olvashattok.
Vidám verselést, színezgetést
és hajtogatást kívánok Nektek a
hosszú téli estékre. Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új
esztendőt!
Petritz Judit

Akit már elkapott a SUDOKU-láz, annak itt egy gyerek-verzió. Aki még nem ismeri a játékszabályokat, az
a http://www.zum.de/ grund
schulwiki/index.php/SuDoku
oldalon utánaolvashat!

Fehér karácsony
Fehér karácsony hóban mosdasz,
ünnepi tisztán nálunk alhatsz.
Fekete karácsony sáros a lábad,
Nálunk mégis vettve az ágyad.

Beköszöntő
Adjon Isten minden jót
ez új esztendőbe!
Jobb időt, mint tavaly volt
ez új esztendőbe.
Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt,
jó termést és jó vásárt
ez új esztendőbe.

Őszi ének

Adjon Isten minden jót
ez új esztendőbe!
Drága jó bort, olcsó sót
ez új esztendőbe.
Jó kenyeret, szalonnát
tizenkét hónapon át
ez új esztendőbe.

Ne kérdezd, hogy hol a tél,
decemberre ideér.
Ne kérdezd, hogy hol a tél,
decemberre ideér.
Minden vizet beüvegez,
hókalappal süvegel,
csizmád talpán bekukucskál,
minden zöldet lelegel.

Adjon Isten minden jót
ez új esztendőbe!
Vegye át mind a nem jót
ez új esztendőbe!
Mitől félünk mentsen meg,
amit várunk tegyen meg
ez új esztendőbe!

Ne kérdezd, hogy hol a tél
decemberre ideér.
Ne kérdezd, hogy hol a tél
decemberre ideér.
8. oldal
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GRÁCI MAGYAR ÚJSÁG

postaláda: info@gmuonline.net

BABA-MAMA KLUB
Kedves Kisgyermekes Anyukák!
A március óta működő magyar baba-mama klub csöppnyi csapata továbbra is szeretettel várja újabb játszótársak jelentkezését. A
klubban régi kedves mondókákat és dalokat tanulhatnak meg a gyerekek, amit mindig szabad játék követ, miközben az anyukák is tudnak kicsit beszélgetni. A programok igények szerint bővíthetők a későbbiekben barkácsolással, egyéb foglalkozásokkal is. Nem csak azokat az
anyukákat várjuk, akiknek 0-3 éves korú gyermeke van, csapatunkat
várandós mamák is erősítik. Találkozzunk péntekenként 9 és 11 óra
között a Carnerigasse 34 alagsori játszótermében, pontos időpontokat lásd a műsorismertetőben! Érdeklődni Ferenczi Juditnál
(0650/263-83-74) ill. az újság e-mail-címén (info@gmuonline.net) lehet.
Ferenczi Judit

KI MIT TUD?
Kedves zenebarátok! Kedves verselők, mesemondók, tornászok...!
Az eddig megrendezett sikeres előadói délutánokon láthattuk,
hogy milyen örömmel zenélnek és verselnek a gyerekek. Az ifjú zenészeket szakember zsűrizte, aki az előadói technika mellett azért a gyerekek életkorát, zenei tapasztalatát is figyelembe vette; de mindenki jutalommal térhetett haza. Márciusban ismét megrendezzük a KI MIT
TUD?-ot, amire persze nem csak hangszeres előadással és versekkel,
hanem más „kategóriákban” is be lehet nevezni. A pontos időpontot következő számunkban közöljük, de ha már tudod, hogy szeretnél jönni,
küldd el jelentkezésedet (név, kor, mit szeretnél előadni, bemutatni) a
következő címre: Gráci Magyar Újság 8011 Graz, Pf. 295. vagy e-mailcímünkre info@gmuonline.net.
Addig is sikeres felkészülést és szép ünnepnapokat kívánok!
Veit Zita

ANYANYELVI OKTATÁS
Örülünk, hogy továbbra is élhetünk az anyanyelvi oktatás lehetőségével, amelynek megőrzése érdekében a szülők aktív hozzájárulása is elengedhetetlenül fontos.
Tudjuk, hogy gyerekeinknek az iskolákban a németet mint elsődleges oktatási nyelvet kell elsajátítaniuk, míg az anyanyelv az élmények, tapasztalatszerzések nyelve lesz a számukra. Segítenünk kell
őket, és megtapasztaltatni velük a kétnyelvűség fontosságát. Ezt próbáljuk közelebb hozni magyaróráinkon is a tanulókhoz reális és életközeli kommunikációs példákon keresztül. Célunk a helyesírási színvonal
emelése, a már elsajátított nyelvismeretek megtartása és továbbfejlesztése úgy a szóbeli (ismert történetek önálló elmesélése és mesélés),
mint az írásbeli kommunikáció terén (rövid írásbeli fogalmazványok a
gyermekek hétköznapi életéből, nagyobbaknál egyszerű szövegek
önálló megírása).
Az interferenciák a német és az anyanyelv között elősegítik a jó
tanulási eredményt és megakadályozzák az esetleges tévedéseket.
Reméljük, hogy munkánknak ez iskolai évben is szép gyümölcse lesz, amihez jó tanulást és kitartást kívánok!
Gombos Ildikó

Klara Tímea, Sebastian, Noemi, Daniel, Florian
és Léni anyukájával a baba-mama klubban

GYERMEKTÁNCHÁZ A BIPS
KRONES-BEN
Régóta kerestem az alkalmat,
hogy mi módon szolgálhatnám kis hazámat itt osztrák földön, amikor is a nyolc
éves kisfiam tanár nénije megkért, hogy
a „Világ Kultúráinak Megismerése“ című
program keretében, meséljek a gyerekeknek Magyarországról.
Rengeteg ötlet kavargott a fejemben, mikor végül úgy döntöttem, hogy
megkérem a Magyar Táncház lelkes oktatóit, Kikit és Esztert, hogy segítsenek
nekem két órát, magyar népzenével és
tánccal a gyermekek számára emlékezetessé tenni. Ez azt hiszem sikerült is, ha
csak a lelkes, magukról megfeledkezett
és izzadtság cseppektől gyöngyöző arcokra, a nagy érdeklődéssel feltett kérdésekre, illetve arra az igyekezetre gondolok, ahogyan a gyerekek a számukra idegen hangzású magyar szavakat kiejteni
próbálták.

Biztos vagyok abban, hogy mi,
Ausztriában élő magyarok, nagyban hozzájárulhatunk ahhoz, hogy kis országunkról, az itt élők tudatában és emlékezetében, egy pozitiv kép alakuljon ki.
Ezúton is köszönöm Kikinek és
Kedves Szülők! A Bábszínházat csak vállalkozó kedvű szülők segítséEszternek, hogy meghívásomat elfogadgével tudjuk megrendezni. Kérjük, jelentkezzenek az újság címén vagy
ták és osztoztak lelkesedésemben.
e-mail címén! Köszönjük!
Gruber Edina
Gyermekprogramokról bővebben a Gráci Magyar Újság honlapján a www.gmuonline.net -en olvashattok!!!
9. oldal
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GÓLYAHÍREK
November 1-jén megszületett Kiss Ildikó
és Saruga Gábor kisleánya Regina
Gyöngyvér, valamint 17-én Dr. PoschFábián Tímea és Ing. Posch Jürgen kisleánya Juliana Maria. Szerkesztőségünk
nagyon sok örömet kíván a kisbabákhoz
és várjuk Őket Baba-mama klubunkba.

GRATULÁLUNK
Kerek születésnapján Juhász Rosalianak gratulál, jó egészséget és sok boldogságot kíván a MEÖK és a MKK.

KÖSZÖNET
A MEÖK vezetősége és a GMÚ szerkesztősége köszönetet mond Hirczí Marianak, Mag. Zserdin Mariannenak és
Komon Erikának az adományokért.

INNEN-ONNAN
Bartók-est Mint ismeretes, az
idén ünnepeljük nagy magyar zeneszerzőnk, Bartók Béla születésének 125. évfordulóját. Míg Magyarországon számos
hangversennyel emlékeztek meg munkásságáról, addig Ausztriában sajnos ez
a jubileum a Mozart-év árnyékába szorult. E méltatlan mellőzést enyhítendő,
december 2-án, 19.30 órakor a gráci
"Musiksalon Erfurt" hangversenyteremben (Herrengasse 3) Bartók-estet ad három itt végzett magyar zenész: Várhegyi
Andrea (hegedű), Bajic Éva (zongora),
Firtl Mátyás (klarinét). Kérjük a magyar
egyetemistákat, öregdiákokat és minden
zeneszerető polgárt, hogy minél nagyobb
számban jöjjenek el erre a hangversenyre, hogy együtt tisztelegjünk világhírű
honfitársunk emléke előtt.
Kovács Dénes galéria-műterme novemberben nyílt meg a Zinzendorfgasse 1 alatt. Dezember 3-ától karácsonyi kiállítás és vásár magyar képzőés iparművészek alkotásaival. Nyitva tartási időpontok: kedd, szerda, csütörtök és
péntek reggel 9-12 és este 18-20 óra
vagy előzetes megbeszélés alapján (tel.
0650/83-12-624).
A "Magyar mozaikok" rádióműsor várja azon fiatalok jelentkezését, akik
valamilyen formában fórumra vágynak,
vagy akiknek érdekes mondanivalójuk
van. Egyéb magyar rendezvényekre is
felhívja a gráci lakosság figyelmét. A
HELSINKI szabad rádió (92,6 MHz) kétnyelvű műsora minden hét csütörtökén
16 órakor hallható. Ismétlés: hétfőn, 13
órakor.

PROGRAMAJÁNLÓ
TERVEZETT KIRÁNDULÁSOK

2006. december – 2007. január

Utolsó kirándulásunk a Schöcklre szépen sikerült. Két kocsival
mentünk a Schöcklkreuzig, onnan a keleti oldalon egy meredek ösvényen
értünk a sárkányosok indulópontjához. Kellemes napsütésben csodáltuk
a sárkányosok startját és repülését. Tandem repüléseket is láthattunk.
Egy óra múlva elsétáltunk a Hexenexpress nevű nyári szánkópályához,
ami azoknak, akik kipróbálták, nagyon tetszett. Még kicsit körülnéztünk a
platón, majd beültünk egy vendéglőbe. Lefelé már egy kényelmesebb
utat választottunk. A kirándulást kis gombaszedéssel zártuk. Kellemes és
szép délutánunk volt.
Az időátállítás miatt a délutánok sajnos megrövidültek. De egy kisebb kirándulásra még lesz lehetőség. A Kancel-kőfejtő csúcsára vagy a
göstingi várromhoz mehetnénk el. Mindkettőről nagyon szép a kilátás a
Mura völgyébe. Megfelelő idő esetén december 3-ára gondoltam. Kérjük
az érdeklődők előzetes jelentkezését Csabánál (0316/69-30-64) vagy
Robertnél (0676/38-72-925)!
Szép idő reményében: Csaba

MAGYAR TÁNCHÁZ GRÁCBAN
Sűrű volt a program az őszi táncházakban. Október 6-án rábaközi táncokat, november 3-án székelyföldi, pontosabban marosszéki
forgatóst tanított oktatónk, Kovács Krisztián (Kiki) és felesége, Eszter,
november 24-én pedig továbbfejlesztettük az utoljára tanult táncot. Ez
volt egyben 2006 utolsó magyar táncháza. Fergeteges hangulatban
szászcsávási cigánycsárdással zártuk az évet. Nagy örömmel fogadtuk
és továbbra is várjuk az újabb érdeklődőket. A már összeszokott, ügyes
csapat jól veszi az akadályokat, melyeket a magyar néptánc színes palettája nyújt. Kiki kéri az érdeklődőket, hogy lehetőleg a „párjukat” is hozzák
magukkal! Persze ezután is mindenkit szeretettel várunk, aki bekukkant
hozzánk és meglátja, hogy milyen jó hangulatban rophatunk a csodálatos
magyar népzene dallamaira.
Hogy mit is tanultunk eddig, azt a Gráci Magyar Újság honlapján
(www.gmuonline.net) lehet elolvasni. Találkozzunk legközelebb január
19-én, 18 órakor a Carnerigasse 34-ben!
Petritz Judit
A Magyar Egyetemisták és
Öregdiákok Klubja 2006. december 18-án 18.30 órakor a
Carnerigasse 34-ben tartja
rendes évi közgyűlését.
Napirend:
-

Pénzügyi és kulturális beszámoló

-

Alapszabály-módosítás

-

A 2007-es jubileumi év programja

-

6. Öregdiák-találkozó

Minden érdeklődőt szeretettel
vár a MEÖK vezetősége!

MEGHÍVÓ
Petrás Mária
keramikus, népi iparművész,
népdalénekes kiállítására
a Salvator plébánia gallériájában
(Robert Stolz Gasse 3).
Megnyitó: december 1-jén 19 órakor
Utána csángó táncház élő zenével.
A kiállítás január 6-áig tekinthető meg.
További infók Kovács D., 0650/83-12-624.

MEGHÍVÓ
A „Nagykarácsony éccakája“ című előadásra 2006. december 8-án 15
órakor a felsőőri Kontaktzentrumban.
A felsőőri katolikus magyarok
APRÓHIRDETÉSEK
MAGYAR BRÁCSA ELADÓ! Mérete: 40 cm, Irá-nyár: € 3000 Érd.: 0699/81-33-53-46
Gráci Művészeti Egyetemen tanuló magyar diáklány gyermekfelügyeletet vállal! Érd.
06811/04-25-469 vagy tagyorgyi@freemail.hu.
2007 februárjától 7 hónapra legalább 2 szobás lakást keres egy egyetemi gyakornok feleségével és fél éves gyermekével. Érd.: 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) Lapzárta: 2007. január 18.
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2006. december
Dátum
Idő
01. péntek
9-11
18:30

Rendezvény
BABA-MAMA KLUB infó: Ferenczi, 0316/69-15-28

MKK

Radetzkystraße 16

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

GME

19:00

02. szombat

03. vasárnap

Rendező

Hely
Carnerigasse 34

Salvator plébánia
Robert Scholzg. 3
9-18:30 Leechgasse 22

Petrás Mária kiállításának megnyitója, utána csángó táncház
A kiállítás 2007. január 31-ig tekinthető meg. Infó: Kovács, 0650/83-12-624

19:30

Musiksalon Erfurt

Lelkinap Vezeti Dr. Balogh Vince Linz, bővebben az 5. oldalon MKK
infó: Ugri, 0316/68-35-08
BARTÓK EST, bővebben a 10. oldalon

10:00

Welsche-templom

Szentmise, koszorúáldás, utána Mikulás és agapé infó: Ugri

MKK
MEÖK
MKK

04. hétfő
08. péntek

18:00
10:00

Gösser
Welsche-templom

TÚRA infó: Csaba, 0316/69-30-64 vagy Robert, 0676/38-72-925
KEREKASZTALTÁRSALGÁS infó: Pall, 0316/46-56-36
Mária-ünnep, mise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08

10. vasárnap

10:00

Welsche-templom

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

MKK

16:00

Heilandskirche

ELS

9-11

Carnerigasse 34

Evangélikus istentisztelet infó: Ludván a Heilandskircheben,
0316/82-75-28
BABA-MAMA KLUB infó: Ferenczi, 0316/69-15-28

MKK

18:30

Radetzkystraße 16

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

GME

Barocksaal

MKK
MEÖK

MEÖK
GME
MKK

15. péntek
16. szombat

18:00

17. vasárnap

10:00

Welsche-templom

18. hétfő
19. kedd

18:30
15:00

Carnerigasse 34
Radetzkystraße 16

ADVENTI HANGVERSENY A Művészeti Egyetem hallgatóinak közreműködésével. Művészeti vezető: Fülep Benedek infó:
Fülep, 0650/31-00-495 •
Szentmise, utána a gyermekek karácsonyi köszöntője agapé
infó: Ugri, 0316/68-35-08
MEÖK-KÖZGYŰLÉS infó: Pall, 0316/46-56-36
A GME karácsonyi ünnepsége infó: Tulacs, 0316/82-41-75

24. vasárnap

10:00

Welsche-templom

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

25. Karácsony

10:00

Welsche-templom

Ünnepi szentmise, infó: Ugri, 0316/68-35-08 (Utolsó mise 2006-ban!) MKK

2007. január
Dátum
07. vasárnap

Idő
10:00

Hely
Welsche-templom

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

08. hétfő
12. péntek

18:00
9-11

Gösser
Carnerigasse 34

18:30

Radetzkystraße 16

10. vasárnap

10:00

Welsche-templom

KEREKASZTALTÁRSALGÁS infó: Pall, 0316/46-56-36
BABA-MAMA KLUB infó: Ferenczi, 0316/69-15-28
Továbbá: 19-én és 26-án
KLUBEST/sakkozás infó: Tulacs, 0316/82-41-75
Továbbá: 19-én és 26-án
Szentmise, utána agapé infó: Ugri, 0316/68-35-08

MKK

19. péntek

18:00

Carnerigasse 34

MAGYAR TÁNCHÁZ infó: Petritz, 0650/24-56-442 •

MEÖK

20. szombat

20:00

Radegunderstr. 10

MAGYAR BÁL infó: Tulacs, 0316/82-41-75

GME

21 vasárnap

10:00

Welsche-templom

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

MKK

27. szombat

16:00

Leechgasse 22

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

MKK

28. vasárnap

10:00

Welsche-templom

Szentmise – ökumenikus ima - agapé Lelkészek Fodor
MKK
János (kat.) és Solymár Mónika (ev.) infó: Ugri, 0316/68-35-08

Bürgergasse 2

MKK

MEÖK
MKK
GME

2007. február (előzetes)
Dátum
Idő
Hely
02. péntek
9-11 Carnerigasse 34

Rendezvény
BABA-MAMA KLUB infó: Ferenczi, 0316/69-15-28

MKK

18:00

Carnerigasse 34

MAGYAR TÁNCHÁZ infó: Petritz, 0650/24-56-442 •

MEÖK

04. vasárnap

10:00

Welsche-templom

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

MKK

05. hétfő

18:00

Gösser

KEREKASZTALTÁRSALGÁS infó: Pall, 0316/46-56-36

MEÖK

Rendező

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