17. évfolyam 6. szám

A MEÖK információs lapja

A tartalombol

2016. december — 2017. január

AZ ESZTENDŐ FORDULÓJÁRA
„Kedves újságolvasó a GMÚ ezen számával búcsút intünk az ó évnek, amelyet aggodalmaink ellenére reménnyel kezdtünk és befejeztünk annak valóra válásával. Vegyes érzelmekkel várjuk, hogy mit hoz 2016 nekünk európaiaknak a
menekültek, köztük a jobb megélhetést keresők, népvándorlása? Megszűnnek,
vagy megerősödnek a terrorcselekmények? És még hosszan lehetne kérdezni!
Reméljünk!”

Közösségeink koszorúzói
Bővebben a 3. oldalon

ball guide/ Kl.Ztg.

Ünnepi program a régi egyetem aulájában
Bővebben a 5. oldalon

Így kezdtük a búcsúvételt 2015-től és így kezdhetnénk akár most is. Biztos
vagyok benne, hogy 2017 is sok-sok kihívást és meglepetést tartogat majd mindannyiunk számára.
Újságunk mindenesetre hatalmas ajándékot kapott az ó évben, hiszen három
új szerkesztővel is gyarapodtunk. Nekik és a régi motorosainknak is szeretném
megköszönni az egész éves értékes és kitartó munkájukat, melynek köszönhetően az újság változatos és naprakész képet tud nyújtani a gráci és környékbeli magyar életről. Bízom benne, hogy 2017-ben is együtt dolgozhatunk! Köszönet illeti mindazokat is, akik tollat ragadva közösségi híreikkel, beszámolóikkal, fényképeikkel gazdagították újságunk tartalmát. Általuk értesülhettünk, adhattunk
hírt a magyar közösségek és egyesületek, baráti körök életéről a tartományban
élő szórványoknak is. Szeretnénk az újévben is hozzájárulni a közösség fejlődéséhez és összekötő kapcsolt biztosítani a környéken élő magyarságnak.
Reméljük, hogy a 2017-es esztendőben is sok új eseményről és programról
adhatunk hírt és, ahogy olvasótáborunk, úgy oldalaink is tovább bővülnek majd
sok-sok kreativitással, ötletekkel és beszámolókkal.
Almási Dávid Zsolt

© Fischer

Ünnepi könyvbemutató a városházán
Bővebben a 7. oldalon

GRÁCI-MAGYAR BÁL 2017
Január 14. én rendezi meg a Grazi Magyar Egyesület 129. alkalommal a Gráci
Magyar Bált. Az előző évekhez hasonlón idén is a Brauhaus Puntigam nagytermében lesz. 19:00 órától magyar táncházat tartunk majd 20:00 órakor a himnusz
eléneklésével nyitjuk meg hivatalosan a rendezvényt. A zenét a szombathelyi
Spektrum együttes biztosítja és természetesen fel fog lépni a gráci magyar tánccsoport is.
További információk a Grazi Magyar oldalon: www.grazimagyaregyesuelet.at
Mindenkit szeretettel várunk!

A szervezők!

Asztalfoglalás: reservierung-ball@gmx.at

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK 2017 FEBRUÁR ELEJÉN JELENIK MEG!

www.gracimagyarujsag.at
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OSZTRÁK DIÁKOK MAGYAR NYELVTÁBORA KECSKEMÉTEN

Ebben az évben Kecskemétre esett a
választásunk. Igaz, nincs egy kőhajításra Gráctól, de nem bántuk meg a
hosszú utat. Az alföldi városka tartogatott számunkra igaz meglepetéseket.
Erika és Reinhold: Nem mindenki
tudja, hogy ezt a várost az "Alföld kapujának" is hívják. Nagyon szép és
gondozott, feltűnően sok zöld területtel. A 110.000 lakosú Kecskeméten
szállodánk - a neve Udvarház - minden

FELHÍVÁS
2017. március 19-én kerül sor az
ausztriai Római Katolikus Plébániák
új egyházközségi tanácsainak a választásával egy időben a gráci Magyar
Katolikus közösség pasztorális tanácsának a választására is. Kérjük a
Graz-Seckaui egyházmegye területén
lakó 16. életévét betöltött, megbérmált római katolikus magyar testvéreinket, hogy álljanak talentumaikkal
sorainkba, vegyenek részt közösségi
tanácsunk munkájában, jelöltessék
magukat a tanácsba való választásba,
közösségünk jövőjének építésére.
Információval szolgálnak lelkészeink
és a pasztorális tanácsunk tagjai.
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igényünket
kielégítette:
a központban
volt, kényelmes szobákban laktunk s
a személyzet
is barátságos
volt. Mellettünk
egy
templom állt,
onnan minden reggel
hallható volt
a harangszó.
Milyen praktikus!! Nem kell vekker, hat órakor jön
az ébresztés!
Gerald: Ter mészetesen ellátogattunk a Cifra palotába. Ez a gyönyörű
épület (1902/03) a Szabadság téren
Márkus Géza építész munkája, amit
joggal tartanak a magyar szecesszió
legszebb példájának. A homlokzat falának színes majolika díszítése a Zsolnay porcelángyárból származik.
Paula: Összesen 12-en voltunk: 11

BÚCSÚZUNK
KOÓS JÁNOSTÓL
Szomorúan közöljük olvasóinkkal és
mindazokkal, akik ismerték és tisztelték, hogy Koós János okl. gépészmérnök, gazdasági tanácsadó, a MEÖK
volt vezetőségi tagja és a Kerekasztal
vezetője, fél évtizedig lapunk a GMÚ
főszerkesztője 2016 november 17-én
80 éves korában elhunyt Grácban az
Albert Schweitzer klinikán.
Temetésére elhamvasztása után kerül
sor a Farkasréti temetőben, Budapesten.
R.i.P.

tanuló + Tünde tanárnőnk + egy kutya
(de ö nem tanult magyarul; talán mert
már tudott. Ili ugyanis egy magyar
vizsla!) Volt ki vonattal, volt ki autóval érkezett Kecskemétre. No, nem
volt olyan egyszerű megtalálni ezt a
kis szállodát. Nagyon ízlett a finom
reggeli - megtaláltunk mindent: kávét,
sonkát, gyümölcsöt, sőt még joghurtot
is.

Erzsébet: Nagy élmény volt számunkra a Kerámia Stúdióban tett látogatás. Hűha, számtalan fantasztikus
munka volt ott kiállítva! Szívesen elvittem volna belőlük egyet-kettőt haza... Ez a stúdió befogad minden külföldi és magyar érdeklődőt, aki itt akar
dolgozni, nyugalomban, alföldi levegőt lélegezve.
Inge: A vár os szélén található a Szabadidő központ. Ide busszal érdemes
kimenni. Egy jót sétáltunk a tó partján,
a három férfi (Reinhold, Alajos,
Gerald) inkább a sportosabb változatot
választotta: felmentek a kilátódombra.
Azt mondták, hogy megérte a fáradságot.
Alajos: Mindenkinek ajánlom, hogy
nézze meg a Nemzeti Történeti Emlékparkot Ópusztaszeren. A Fesztykörkép lélegzetelállító! Címe: A magyarok bejövetele. Hihetetlen: 120 m
hosszú, 15 m magas, átmérője 38 m.
Ez a panorámakép a 11 évszázaddal
ezelőtti magyar honfoglalásnak néhány elképzelt epizódját idézi fel.
Susanne: A délelőtt tanulással telt el.
Nyelvtani gyakorlatok, párbeszédek,
csevegés az aktuális szituációkról, feldolgozván a látottakat.
Reméljük, Tünde jövőre is elvisz bennünket magyar földre. Ez az egy hét többnyire augusztusban - igaz élmény
nekünk.

Primus Tünde

GRÁCI MAGYAR ÚJSÁG
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TÜKÖRCSEREPEK AZ EMLÉKEZÉS JEGYÉBEN
A 60 éves évforduló alkalmából egy
egész délutánt betöltő programmal
készültek a gráci magyar katolikus és
protestáns közösségek és a gráci magyarságot képviselő szervezetek.
A megemlékezést koszorúzás nyitotta
meg a gráci székesegyház északi falán
lévő hősi halottak emléktáblájánál. A
piros-fehér-zöld koszorút az 56-os forradalom jelképévé vált lyukas zászló
kíséretében helyeztük el a dóm tövében. Juhász Réka történész – evangélikus lelkész egy rövid kétnyelvű beszédben foglalta össze 1956 jelentőségét, majd egy rövid csendben és a himnusz éneklésével rótták le a jelenlévők
kegyeletüket a forradalom és az azt
követő megtorlás áldozatai előtt.
A koszorúzást egy szlovákiai magyar
gráci utcai zenész művészi hegedűjátéka színesítette, akit a koszorúzásra
siető magyarok hoztak magukkal, akik
megszólítva érezték magukat, amikor
a zenész éppen a „Szomorú vasárnap“
világhírű magyar dalt játszotta. A dal,
amely 1956-os forradalmat és szabadságharcot követően, főleg nyugaton, új
összefüggésbe került és új tartalmat
kapott. Ez a véletlen egybeesés is azt
az üzenetet hordozta számunkra, hogy
1956 emléke előtt a hála, az alázat és a
remény érzéseivel kell megállnunk.
A megemlékezés az evangélikusreformátus Heiland-templomban foly-

tatódott. Az „emlékezés
piros-fehér- zöld színű
gyertyái“, egyben a hála,
az alázat és remény szimbólumaiként kerültek az
úrasztalára,
melyeket
Molnár Ottó és Juhász
Réka lelkészek közösen
gyújtottak meg. „Mert 60
évvel ezelőtt mi magyarok a világ szemében váltunk hősökké. Nem mi
tettük magunkat azzá,
hanem ők mondták rólunk... Ezért hálával tartozunk a világnak, hogy
akkor mindenki „magyar“
volt. Hálásak lehetünk azért, hogy nekünk volt egy 56-os forradalmunk...
sok népnek és országnak nem sikerült
a mai napig leráznia a diktatúra, az
elnyomás kötelékeit. ... de ez ne büszkeségre, hanem alázatra és hálára indítson bennünket“ – fogalmazott Molnár Ottó pápai prelátus, a gráci magyar
katolikus közösség lelkipásztora az
ünnepi ökumenikus istentiszteleten
elhangzott prédikációjában.
Az istentisztelet után „Tükörcserepek“
címmel, német nyelvű pódiumbeszélgetés keretében szem- és kortanúk
visszaemlékezései segítségével elevenítettük fel az 50-es évek világát határon innen (Ausztriában) és túl
(Magyarországon). A beszélgetésben

ZARÁNDOKLAT MARIA OSTERWITZBE
Október 8-án, a Magyarok Nagyasszonya ünnepén a Grazi Magyar Katolikus Közösség első alkalommal rende-

zett Maria Osterwitz hegycsúcson
épült templomába zarándoklatot Holló
István magyar lelkész meghívására. A
szentbeszédet a bécsi magyar főlelkész Simon Ferenc esperes úr tartotta. A
szentmisén részt vett Molnár Ottó gráci magyar lelkész is.
Az énekeket Dietmar Haas
professzor úr kísérte orgonán, aki nagy lelkesedéssel
ismerkedett meg a magyar
nyelvű
egyházzenével.

részt vettek magyar
részről Bergerné Molnár Mária és Molnár
Ottó, akik az 50-es
évek
magyar
„valóságába“ és a menekülés körülményeibe engedtek betekintést nyernünk. Ausztriai részről Wolfgang
Pucher lazarista szerzetes atya és Gerald
Kern, a Vöröskereszt
munkatársa osztották
meg korabeli élményeiket és gondolataikat a hallgatósággal.
A pódiumbeszélgetést Standi Dorottya
művészi csellójátéka foglalta keretbe.
A megemlékezést – Molnár András
gráci városi képviselő szervezésével és
Grác város támogatásával – fogadás
zárta.
Minden emlék 1956-ról és 1956-ból,
olyan, mint a tükörcserép. A teljes
képnek csak egy töredéke, de mégsem
elhanyagolható darabkája. Amikor
1956-ra emlékezünk, a múlt értékeinek
tükörcserepeiben vizsgáljuk önmagunkat, népünk, hazánk, és a magyarság
történetét, melynek jövője a múlt értékeinek felismerésében és megtartásában rejlik.
Juhász Réka
Maria Osterwitz osztrák képviselő testülete gondoskodott az ebédfőzésről,
mivel a kis településnek nincs külön
étterme. Ez a hegyre épült zarándokhely már ezer éve vonzza a keresztény
imádkozó és az Isten-kereső embereket, mint a templomban található középkori dokumentum igazolja.
Egy szép tradíció vette kezdetét ezen a
napon, amely által a Stájerországban
élő magyarság remélhetőleg a jövőben
lelkileg gazdagodni fog.
Holló István
Gráci magyar lelkész

www.gracimagyarujsag.at
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2016. DECEMBER
Rendezvény
Magyar Gyermekklub

Információ

December

Horváth Zuzana 0699 1852 6726
Komon Erika 0699 1901 6763

Hely

Idő

Dátumok

Salvator plébánia
16:00
Robert- Stolz-Gasse 3.

SZENTMISE
Prel. Molnár Ottó 0316 682 124 21
Kálvária templom
17:00
utána agapé a plébánián Mag. Holló István 0676 874 267 11 Kalvarienbergstr. 155.
QuizNight

Wiltner László 0660 37 99 358

7

Café d`ART
Zinzendorfgasse 1

19:30

14
szerdánként

4

11
18
25
vasárnaponként

5

12

19
hétfőnként

További rendezvényeink decemberben
3.
szombat

Kálvária plébánia
Kalvarienbergstr. 155.
Kálvária plébánia
18:00
Kalvarienbergstr. 155.
16:00

Mikulásvárás kicsiknek és iskolásoknak Kovács Dénessel és a Huzdrá együttessel
Info: Horváth Zuzana 0699 1852 6726

Gy. Klub

MAGYAR TÁNCHÁZ
Info: Mag. Kovács Dénes 0650 831 2624
MEGÚJULÓ LÉLEKKEL ADVENTBEN Lelkinap a plébánián, vezeti: P.Gáspár Adal4.
Kálvária plébánia
14:30
vasárnap
Kalvarienbergstr. 155. bert OSB Tihany-Alsóőr Info: Ugri Mihály 0316 68 35 08, bővebben a 8. oldalon
A misén előre láthatólag a pécsi Szent Mór iskolaközpont énekkara énekel
17:00
11.
Kálvária plébánia
vasárnap
Kalvarienbergstr. 155. KÖNYVBEMUTATÓ Deák Ernő: Az öreghegytől a Schneebergig - Könyvbemutató.
18:00
Bővebb és info a 8. oldalon
16.
ECLM nagyterem
20:00
péntek
Nikolaiplatz 4.
18.
Heiland-templom
16:00
vasárnap
Kaiser Josef-Platz 9.
25.
Kálvária plébánia
17:00
vasárnap
Kalvarienbergstr. 155.

KÖSZÖNJÜK!
Mindszenty-Vadon-Máriacell emlékzarándoklat szervezői és résztvevői
ezúton mondanak köszönetet Dr. Fodor János atyának, aki idén is, mint
már többször, idejét és energiáját áldozta azért, hogy velünk tarthasson a
zarándoklatunkon és bemutassa a
szentmiséket csütörtökön és pénteken.
János atya Grácban töltött néhány
évet tanulmányai miatt, eközben mint
Grác magyar lelkésze szolgált. A magyar katolikus közösség szívébe fogadta, Magyarországra való visszatérte után is kapcsolatban maradt velünk.
Munkájáért és segítségéért hálás köszönettel tartozunk neki, bízva abban,
hogy kapcsolata a gráci magyar közösséggel a továbbiakban is gyümölcsöző lesz.
Köszönjük: É. & T.
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MEÖK
MKK

MKK

MAGYAR FILMKLUB
Info: Komon Erika 0699 1901 6763

MEÖK

PROTESTÁNS ISTENTISZTELET úrvacsoraosztással utána agapé.
Info: Tel: 0650 5877712, E-Mail:evang-ungarisch@aon.at
Karácsony napján szentmise régi magyar karácsonyi énekekkel
Info: Prel. Molnár Ottó 0316 682 124 21

Kövecses Anna:
Karácsonyi kívánság
Hópelyhekbe öltözik a szeretet,
S fehér csodaleplet hint a tájra,
Béke hullik az emberi lelkekbe,
S kirügyezik karácsonynak ága.

AMEGy
MKK

KELLEMES
KARÁCSONYT
ÉS BOLDOG

ÚJ ESZTENDŐT
Jégvirág nyílik didergő ablakon,
Süteményillat kacag a házakra,
Angyali ünnep öröme andalog,
S sző a télbe szeretet-szálakat.

KÍVÁNUNK

Csengőszóval takarózik a világ,
Muzsika csilingel hófödte ágon,
Felnőtt, s gyermek egyet kíván:
Legyen boldog, szép karácsony!

www.gracimagyarujsag.at Rövidítések: MEÖK: Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja, MKK: Magyar Katolikus Közösség, Gy.klub:
Gyermekklub GME: Gráci Magyar Egyesület, AMEGY: Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet

GRÁCI MAGYAR ÚJSÁG
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2017. JANUAR
Rendezvény
Magyar Gyermekklub

Információ
Horváth Zuzana 0699 1852 6726
Komon Erika 0699 1901 6763

Hely

Idő

Salvator plébánia
16:00
Robert- Stolz-Gasse 3.

Január

SZENTMISE
Prel. Molnár Ottó 0316 682 124 21
Kálvária templom
17:00
utána agapé a plébánián Mag. Holló István 0676 874 267 11 Kalvarienbergstr. 155.
QuizNight

Wiltner László 0660 37 99 358

Dátumok
11
18
25
szerdánként

Café d`ART
Zinzendorfgasse 1

19:30

1

8
15
22
vasárnaponként

29

9

30

16
23
hétfőnként

További rendezvényeink januárban
1.
17:00
vasárnap
13.
20:00
péntek

Kálvária plébánia
Kalvarienbergstr. 155.
ECLM nagyterem
Nikolaiplatz 4.

Újév napja, ünnepi szentmise visszatekintés 2016-ra és újévi köszöntő
Info: Prel. Molnár Ottó 0316 682 124 21
MAGYAR FILMKLUB
Info: Komon Erika 0699 1901 6763
MAGYAR TÁNCHÁZ a 129. Gráci Magyar Bál megnyitójához a MEÖK rendezésében, zenél a szombathelyi Spektrum együttes.
19:00
14.
Brauhaus Puntigam Info: Mag. Kovács Dénes 0650 831 2624
szombat
Triester Str. 361
129. Gráci Magyar Bál a Gráci Magyar Egyesület rendezésében. Bálmegnyító.
Zenél a Spektrum együttes, fellép a gráci magyar tánccsoport is.
20:00
info: www.grazimagyaregyesület.at
21.
9:00 ECLM nagyterem
Magyar nyelvű jóganap Kádár Zoltán jógatanár- Szombathely
szombat 16:00
Nikolaiplatz 4.
Jelentkezés és info: 0699 19016763, erika.komon@gmail.com
"A hóember születésnapja" Figura Ede - Pécs zenés gyermekműsora óvodásoknak,
21.
Kálvária plébánia
16:00
szombat
Kalvarienbergstr. 155. iskolásoknak. Info: Komon Erika 0699 19016763, erika.komon@gmail.com

MEÖK

MEÖK
MEÖK

GME
PRIV
Gy. Klub

Februári előzetes
3.
péntek
4.
szombat

MAGYAR FILMKLUB
Info: Komon Erika 0699 1901 6763
Farsangi mulatság gyerekeknek és szüleiknek. Belépő: önkéntes adományok
Kálvária plébánia
Info: Horváth Zuzana 0699 1852 6726 és Komon Erika 0699 1901 6763
16:00
Kalvarienbergstr. 155.
Bővebb info a gyerekklub híreknél. 6. oldalon
20:00

ECLM nagyterem
Nikolaiplatz 4.

Köszönet az Ötvenhatos
gráci megemlékezések
szervezőinek és résztvevőinek
A Grácban és Stájerországban élő
kortanúk nevében köszönetet mondok
az egyesületek, közösségek (AMeGy,
FH, GME, MEÖK, MKK) vezetőinek
a közös koszorúért, valamint mindazoknak, akik forradalmunk és szabadságharcunk 60. évfordulója alkalmából megtartották október 23-án az
ökumenikus istentiszteletet a pódiumbeszélgetéssel, 27-én a tartományi
ünnepélyt és november 3-án a megemlékezéssel összekötött könyvbemutatót. Azoknak is szól a köszönet,
akik a megemlékezéseken részt vettek
tanúságot téve arról, hogy szívükben
él még ´56 eszméje, és hála azok
iránt, akik életüket áldozták szabadságunkért.
Ugri Mihály kortanú

MEÖK
MEÖK

ÜNNEPI PROGRAM
A RÉGI EGYETEM AULÁJÁBAN
A stájer tartományfőnök Hermann
Schützenhöfer október 27-én a régi
egyetem aulájában rendezett ünnepélyen megemlékezett 1956-ról és beszélt a menekültek befogadásáról. Beszéde előtt üdvözölte a meghívott vendégeket, köztük Karlheinz Kopfot az
osztrák parlament 2. elnökét, Dr. Gulyás Gergelyt a magyar országgyűlés
alelnökét és dr. Perényi János bécsi
nagykövetet, Johann Singhammert a
német Bundestag alelnökét, a tartomány, a helybeli katolikus, protestáns
egyházak, a zsidó hitgyülekezet

és Grác város magas rangú képviselőit, a diplomáciai testület tagjait élükön
Rudi Roth konzullal, valamint a megjelenteket, közöttük a gyérszámú koronatanút. Több üdvözlő és köszönet
elhangzása után Dr. Perényi János
nagykövet külön ajándékával, hangversennyel, köszönte meg az 56-os
menekültek befogadását. Klukon Edit
és Ránki Dezső előadásában felejthetetlen élményt jelentettek Liszt Ferenc
négy kézre átírt zongoraművei. Az
ünnepség a tartományfőnöki fogadással zárult.
U. M.
www.gracimagyarujsag.at
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ÚJ MAGYAR BOLT NYÍLT GRÁC BELVÁROSÁBAN
Nagyon kedves meghívást kapott szerkesztőségünk a „Peterdi Delikat
Hungarika“ magyar bolt vezetőjétől,
Schwarz Barbarától a bolt ünnepélyes
megnyitójára, 2016. október 12-ére. A
Jakomini Platz-tól néhány percre található delikát üzlet zenés táncos magyar
műsorral szórakoztatta a nagy számban megjelent vendégeket. A piros
szalagot az üzlet tulajdonosa, Peterdi
úr és Mag. Molnár András vágták át.
Igazi magyaros vendéglátásban volt
részünk! Hideg tálak, frissen sült hurka, kolbász hozzá illő magyar fehérkenyérrel, finom magyar pezsgők, borok
és egy hatalmas torta, hogy csak néhány finomságot említsünk.
A Joanneumring 16. szám alatti saroképületben található üzlet már a két hatalmas kirakatával, ahol a piros-fehérzöld szín dominál, felhívja magára a
figyelmet. Különösen tetszik a bolt
ízléses berendezése, hiszen a hatalmas
áruválaszték között itt-ott rábukkanunk a régi magyar vidéki élet használati tárgyaira, bútoraira.

A megnyitó után beszélgettünk a bolt
vezetőjével, Barbarával.
Hogyan jött az ötlet Grác belvárosában egy magyar üzlet megnyitásához?
A tulajdonos, Peterdi úr gráci látogatásakor hiányolta, hogy nincs Stájerország fővárosában egy olyan magyar
bolt, ahol friss magyar hentesárut és
egyéb tipikus Hungarikumokat lehet
vásárolni. Az üzlethelyiségben korábban egy lámpabolt volt, amit mi sok
munkával és igényességgel alakítottunk át.
Milyen termékeket árultok, mennyire széles az áruválaszték, van-e más
szolgáltatás is?
Nagy hangsúlyt fektetünk a házias típusú termékekre, amelyeket tulajdonképpen egész Magyarország területén
vásárolunk be. Erősségünk a friss hentesáruk hatalmas választéka, mint pl.
szárazkolbász mangalicából, halból,
libából, rackából, szarvasból, lóhúsból
vagy a trüffeles vaddisznószalámi,
hogy csak néhányat említsek. Sok termékünk, mint pl. a méz, őstermelőktől
származik. A süteményeket egy dunántúli cukrászdából hozzuk. Ezen
kívül megtalálható nálunk mindenféle
tartós élelmiszer, amit egy magyarországi boltban is lehet kapni. Nagy választékot kínálunk magyar szeszes italokból is. Sok Hungarikumot nagyon
szép díszcsomagolásban és apró magyaros ajándékokat is talál nálunk a
kedves vásárló.
Szolgáltatásaink közül megemlítem a
cateringet, 15-20 személyre tudunk
ellátást biztosítani. Valamint az üzletben is lehetőség van egy kávé, sütemény és frissen elkészített falatok elfogyasztására. Szívesen állítunk össze
ajándékkosarakat is.

Melyek a legkeresettebb termékek?
Nagyon keresett a libamáj, de a híres
magyar pirospaprikából, borokból és a
különleges hentesáruból is sokat adunk
el.
Tudjátok-e, hogy kik a vásárlók,
főleg, magyarok vagy osztrákok,
esetleg más nemzetiségűek?
Nagyon széles a vásárlóink köre, természetesen magyarok, akik nagyon
örülnek annak, hogy nem kell a megszokott ízekért messze utazniuk, osztrákok és nagyon sok turista is betéved
hozzánk.
Előfordult-e már, hogy olyan terméket kerestek a vásárlók, ami nem
szerepelt a kínálatban? Esetleg meg
is rendelhető valami?
Mi folyamatos piackutatást végzünk a
vásárlóink között, ami egyébként az én
eredeti szakmám is. Amire igény merül fel és a bolt profiljába illik, az
megrendelhető.
Milyen terveitek vannak a jövőre
nézve?
Tervünk egy olyan árukészletet kialakítani, amely magába foglalja a friss
magyar pékárut is. Szeretnénk továbbá, hogy üzletünk egy stabil magyar
pont legyen a Grácban élő honfitársainknak és egy kis magyar tükör legyen
az osztrák polgárok részére is.
Szeretnél még a fentiekhez valamit
hozzáfűzni?
Szeretnénk megmutatni az osztrák embereknek, hogy mi a vállalkozásunkkal
kiváló minőséget és a híres magyar
vendéglátást képviseljük és ezzel próbáljuk a már fennálló „hidat” tovább
erősíteni Ausztria és Magyarország
között.
Köszönöm a beszélgetést.
OK
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KÖNYVBEMUTATÓ A VÁROSHÁZÁN!
sor Máté Zsolt: "Az 1956-os Magyar
Menekültek útja Grazba" című könyvének bemutatójára. A rendezvényre
több mint 160 személy, köztük 1956os menekültek a családjukkal és osztrák szemtanúk is eljöttek. Grác testvérvárosából Pécsről is érkezett egy delegáció. A fiatal hegedűművész Mátyás
András csodálatos játékával méltó zenei keretet nyújtott az estnek. A rendezvény végén a város polgármestere
Siegfried Nagl egy magyar és osztrák
büfével vendégelte meg a jelenlevőket.

Az 1956-os forradalom 60. évfordulója alkalmával november 3-án került
„Suttog a fenyves zöld erdő, Mikulás
és már eljő...”

Megragadom az alkalmat, mint ötletadó és ennek a projektnek kezdeményezője, hogy ezúttal is megköszönjem a könyv írójának, Máté Zsoltnak a
kitartó munkáját és Mag. Siegfried

Ebben az évben az utolsó foglalkozás
december 14-én lesz, majd a téli szünet után január 11-től újra találkozunk

Molnár András
Városi képviselő

A GYERMEKKLUB HÍREI
"A HÓEMBER SZÜLETÉSNAPJA"
című zenés gyerekműsorára. További információ: www.figuraede.com

Közeledik ismét az év vége, izgatottan
várjuk a Mikulást és a Karácsonyt.
Szerda délutánonként már téli hangulatú dalokat tanulnak és a Mikulásünnepségre készülnek a ZENEBONA
óvodásai és kisiskolásai. Nyolc kisgyerek vesz részt rendszeresen Orgován Boglárka óráján, játékosan szolmizálnak, énekelnek, körjátékokat játszanak, ismerkednek a magyar népdalkinccsel. Csatlakozni márciustól lehetséges. Tel: 0681 81848483

A MONDÓKÁSCSOPORT-ba is mindig várjuk az újakat és nagy örömünkre jönnek is. Köszönjük Kis-Iván Orsolyának, hogy vezeti a foglalkozásokat. A sötét esték beköszöntével minden alkalommal diafilmeket vetítünk
mindkét csoport számára, nagyon élvezik kicsik és nagyok is. Ehhez a csoporthoz bármikor lehet csatlakozni.

Nagl polgármester úrnak, aki a könyv
kiadását és az említett rendezvény
anyagi részét biztosította. Külön köszönet jár a polgármester munkatársának Dr. Max Mazelle úrnak, akivel
közösen ezt a rendezvényt megterveztük és sikeresen kiviteleztük. Az említett könyv összes példánya sajnos már
elkelt, de 2017 januárjától a megye
vagy a város könyvtárából kikölcsönözhető
www.landesbibliothek.steiermark.at
illetve www.stadtbibliothek.graz.at.
Remélem ezzel a könyvvel is sikerült
az 1956-os forradalom hőseinek egy
méltó emléket állítani!

Február 4-én szombat délután pedig
FARSANGI MULATSÁGRA hívjuk a gyerekeket és szüleiket.

a Robert-Stolz Gasse 3-ban (Salvator
plébánia terme), szerdánként 16:00 –
17:30 között.
Alig várjuk, hogy december 3-án délután ellátogasson hozzánk a magyar
Mikulás. Mint tavaly, táncházzal várjuk őt, a Huzdrá zenekar húzza majd a
talpalávalót.
Január 21-én szombat délután várjuk az óvodás és kisiskolás korosztályt Figura Ede pécsi művész

A programok helyszíne a Kálváriahegyi-plébánia
nagyterme,
Kalvarienbergstrasse 155. A programok délután 16 órakor kezdődnek. A
költségek fedezésére önkéntes adományokat szívesen fogadunk. Reméljük,
hogy minél többen el tudtok majd jönni!
Minden gyereknek és családnak izgalmakkal teli adventi várakozást és boldog Karácsonyi ünnepeket kívánunk!
Kérdés esetén bátran keressetek bennünket:
Horváth
Zuzana
tel:
069918526726 Komon Erika E-mail:
erika.komon@gmail.com

www.gracimagyarujsag.at
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MEGHÍVÓ ÖKUMENIKUS
ISTENTISZTELETRE
Kedves Magyar Testvéreink
Grácban és környékén!
Szeretettel hirdetem, hogy
2017. február 19-én,
du. 16:00 órai kezdettel,
a Heiland templomban
(Kaiser Josef-Platz 9.)
ÖKUMENIKUS
ISTENTISZTELETET
tartunk.
Info: Juhász Réka
0650 58 77 712

MIKULÁS ÉS TÁNCHÁZ
December 3-án szombat
Délután 16 órától
a kálváriahegyi plébánia nagytermében (Kalvarienberggasse 155)
MIKULÁSVÁRÁS
16 órától
iskolásoknak is
Kovács Dénessel
és a Huzdrá együttessel
MAGYAR TÁNCHÁZ
18 órától 20 óráig
Mindenkit szeretettel várunk:
Kovács Dénes
és a Gyerekklub szervezői
Horváth Zuzana
tel: 0699 1852 6726 és
Komon Erika
erika.komon@gmail.com

A Gráci Magyar
Katolikus Közösség
„MEGÚJULÓ LÉLEKKEL
ADVENTBEN”
2016. dec. 4-én, vasárnap
14:30 órai kezdettel
lelkinapot tart a plébánián,
Kalvarienbergstr. 155.
Vezeti:
P. Gáspár Adalbert OSB
Tihany-Alsóőr
Program:
bevezető előadás, elmélkedés,
gyónási lehetőség
a 17 órai mise alatt és után.
Info: Ugri Mihály Tel: 0316 68 35 08
Hamarosan 5 főt számláló család
magyarul beszélő bébiszittert
keres Grácban,
aki a háztartásba is be tud segíteni.
Érdeklődni:
Dr.Maximilian Jordis-Lohausen
067688088669
muzo669@gmail.com
KÖNYVELÉS,
ADÓVISSZAIGÉNYLÉS,
ÜGYINTÉZÉS MAGYARUL
KORREKT ÁRON!
Cégünk vállalja cégek, magánszemélyek részére a könyvelési feladatok
ellátását, adóvisszaigénylés bonyolítását, egyéni vállalkozás alapításának
ügyintézését, valamint hatóságok
előtti más képviseletet.
G+P Consulting GmbH,
dr.gellert.zoltan@gmail.com

2016.december 11-én
vasárnap 18 órakor
KÖNYVBEMUTATÓ-ra
kerül sor
a Kálvária plébánián,
Kalvarienbergstr. 155
DEÁK ERNŐ:
AZ ÖREGHEGYTŐL
A SCHNEEBERGIG
Böröndi Lajos költő a kötetben
lapozgatva beszélget a szerzővel
életútja állomásairól. Az est alkalmat
ad az ausztriai magyar élet
egyik -sokunk által ismert- vezetőjével való személyes találkozásra.
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk:
Magyar Katolikus Közösség Tanácsa
Info: Ugri Mihály 0316 683508
MAGYAR NYELVŰ
JÓGANAPOK GRAZBAN
November elején Kádár Zoltán szombathelyi jógatanár és jógaoktató képző tartott tízfős csoportunknak egy
magyar nyelvű jóganapot.
A nagy sikerre való tekintettel januártól havi egy alkalmat tervezünk
Grazban, szombati napokon.
legközelebb január 21-én.
Jelentkezni illetve további információért Komon Erikához lehet fordulni.
069919016763
erika.komon@gmail.com
http://www.dharmayoga.eu/hu/
bemutatkozas
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