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Az ember a pillanatok gyors egymás-
utánjában éli meg az idő múlását. Szá-
munkra a jelen csak egy-egy tovatűnő 
pillanatig tart, amely azonnal jó vagy 
rossz emléket hordozó, velünk növő 

múlttá válik. Ha nem ápoljuk az emlé-
keket, eltűnnek a feledés mély tenge-
rében. Történelemmé válnak az egyén, 
a család, a társadalmi közösség, az 
ország vagy nemzet életében. Az 
egyének és a családok emléknapjai 
évente vagy évtizedek ritmusában idé-
zik fel életük elmúlt fontos pillanatait, 
amelyek egy-egy személyhez, ese-
ményhez fonódnak.  

Amíg az egyén és család emlékezete 
két-három nemzedéket ölel át, addig a 

nagyobb társadalmi közösségek, vala-
mint a nemzet emlékezete évszázadok 
eseményeire, régi idők híres nagyjaira 
irányul. Az emlék és jubileumi napok 
egy része emlékévvé válik, amely 
egész éven keresztül különböző prog-
ramokkal emlékeztet példát adó sze-
mélyekre, sorsdöntő eseményekre. 

Napjainkban gyakran találkozunk kife-
jezésekkel, mint a kisebbségek 
(napja), a költészet (napja), anyák nap-
ja, hogy csak ezeket említsem a sok 
emléknap közül. 

2017-ben a Szent László emlékév és a 
Reformáció emlékéve a magyar és az 
európai történelem egy-egy szakaszá-
nak kiemelkedő személyiségére hívja 
fel figyelmünket. Lapunk előző szá-
mában megemlékeztünk Kodály Zol-
tánról halálának 40. és Nagy Gáspár-
ról, halála 10. évfordulója alkalmából.  

A Gulag emlékév alkalmából a Veritas 
Történelemkutató Intézet gazdagon 
illusztrált vándorkiállítást állított ösz-
sze. Címe: Magyarok a Szovjetunió 
táboraiban 1944-1956. A Szovjetbe 
„malejki robotra” elhurcolt magyar 
politikai foglyok és kényszermunkára 
hajtott civilek, valamint az 1942 végén 
fogságba esett magyar katonák sorsára 
emlékeztetve. A Gulag Emlékbizott-
ság és az intézet vezetője (Dr. Szakály 
Sándor a gráci 56-os megemlékezése-
ink többszöri előadója) bíznak abban, 

hogy „a sok évtizedes kényszerű hall-
gatás után méltó emléket állítva mutat-
ják be az áldozatokkal történtek jog-
szerűtlenségét és embertelenségét” A 
kiállítás bejárta az országot, látták a 
Kárpát-medence magyar településein 
és Bécsben, Linzben is. Fájó, hogy a 
Kőrősi Csoma Sándor ösztöndíjas 
Varga Gabriella mindennemű fárado-
zása ellenére, a kiállítás Grácban elma-
rad. Úgy látszik, hogy csak mi gráci 
magyarok vagyunk képtelenek össze-
fogni a sültgalambként ölünkbe hulló 
kiállítás helybeli programjának a meg-
szervezésére. 

Ugyanakkor reménykeltő sorokkal is 
találkozunk újságunkban. A Magyar 
Katolikus Közösség irodalmi estet ren-
dez Arany János halálának 200. évfor-
dulója alkalmából. Reménykeltő, mert 
közöttünk élő, eddig felfedezetlen 
versmondók vállalkoztak a részünkre 
újformájú esten való fellépésre. 

Krónikás 

 
Figura Ede ismét ellátogatott a gyermekklubba 

Bővebben a 7. oldalon 

A nagy magyar költőnk,  
Arany János halálának  

200 éves évfordulójának emlékére 
irodalmi estet rendezünk.  

Minden irodalom kedvelőt szeretettel 
várunk április 23-án az est keretében. 

Anyagi adakozást megköszönünk, a 
magyar katolikus közösség. 

Érdeklődni:  
Winkler Eszter: 0650/69-13-220 

GONDTERHELTEN, MÉGIS REMÉNYKEDVE  

AZ IRODALMI EMLÉKEST ELŐTT. 

KELLEMES 

HÚSVÉTI ÜNNEPEKET 

KÍVÁNUNK! 

http://www.gracimagyarujsag.at
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NYÁRI ÖSZTÖNDÍJAK EGYETEMISTÁKNAK 

NYÁRI TÖRTÉNELMI TÁBOROK GYERMEKEKNEK 

A DEBRECENI EGYETEMEN 

A Külgazdasági és Külügyminisztéri-
um (KKM) Nemzetközi Magyar Nyel-
vi Képzésekért és Oktatásért Felelős 
Főosztálya – a Balassi Intézet jogutód-
jaként – idén is meghirdette a Kárpát-
medencén kívüli diaszpórában élő, 
magyar származású, külföldi állampol-
gárságú személyek kulturális és nyelvi 
azonosságtudatának megőrzését és 
erősítését, valamint magyarnyelv-
tudásának és Magyarországgal kapcso-
latos ismereteinek fejlesztését segítő 
Balassi Nyári Egyetem ösztöndíjat. 
Az ösztöndíjra a 18. életévüket betöl-
tött, elsősorban egyetemista korú, ma-
gyar származású fiatalok jelentkezését 
várják. 

A 2017. július 24. – augusztus 18. 
között zajló, négyhetes magyaror -
szági tanulmányokra a KKM – Balassi 
Intézetben kerül sor – amely alatt a 80 
magyar nyelvórán kívül 40 óra hun-
garológiai előadáson/terepmunkán 
is részt vesznek a hallgatók. A tanter-
men kívüli programok során 
(kirándulás, múzeumlátogatás stb.) 
saját tapasztalatokat, élményeket 
szerezhetnek Magyarország kultúrájá-
val kapcsolatban. Azoknak a hallga-
tóknak, akik hazai egyetemünkön kre-
ditpontokra tudják váltani a magyaror-
szági tanulmányaikat, rendelkezésre 
bocsátják a szervezők – a bizonyítvá-
nyon kívül – a szükséges tantárgyleírá-
sokat is. 

Az ösztöndíj tartalmazza a képzési 
díjat, a tananyag költségeit, kollégiumi 
elhelyezést a képzés helyszínéül szol-
gáló épületben, napi háromszori étke-
zést, tömegközlekedési bérletet, a dél-
utáni programokon való ingyenes rész-
vételt, a kirándulásokon való ingyenes 
részvételt. A pályázatok elbírálásánál 
előnyt jelent az aktív részvétel a helyi 
magyar közösségek életében, valamint 
a magyar kultúrával kapcsolatos tevé-
kenység. 

A pályázat beküldési határideje: 2017. 
április 15. Benyújtása elektronikus 
úton történik, további információ: 
https://sao.bbi.hu/palyazatok/lista/
nyari-egyetem-tengerentuli-palyazat-
summer-university 

A Debreceni Nyári Egyetem és partnerei nyári ifjúsági táborokat szerveznek júli-
us és augusztus folyamán. A programok történelmi hagyományokra, emlékeinkre 
irányulnak. A 8 és 14 év közötti gyerekek játékos formában ismerkedhetnek 
múltunkkal és értékhordozó tradícióinkkal. 

Történelmi táborok: 

 ÉLD ÁT A MÚLTAT – Honfoglaló tábor 

 MÁTYÁS KIRÁLY APRÓDJA – Reneszánsz tábor 

 IDŐUTAZÁS A KÖZÉPKORBA – Interaktív nyári tábor 

 BAROKK TÁBOR – Élet a kastélyban 

Részvételi díj minden esetben 50 000Ft, mely tartalmazza a szállás és  
napi ötszöri étkezés díját 

Jelentkezési határidő: 2017. május 31. 

További információ: debrecen@nyariegyetem.hu illetve 0036 52 532 594 

További részleteket a illetve a táborokhoz tartozó információs füzeteket a  
honlapunkon találják: www.gracimagyarujsag.at 

http://www.gracimagyarujsag.at
https://sao.bbi.hu/palyazatok/lista/nyari-egyetem-tengerentuli-palyazat-summer-university
https://sao.bbi.hu/palyazatok/lista/nyari-egyetem-tengerentuli-palyazat-summer-university
https://sao.bbi.hu/palyazatok/lista/nyari-egyetem-tengerentuli-palyazat-summer-university
mailto:debrecen@nyariegyetem.hu
http://www.gracimagyarujsag.at
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LELKI NAP - 2017. MÁRCIUS 12. 
Húsvét ünnepére felkészítő lelki napot 
tartott március 12-én, a kálváriahegyi 
plébánián a Magyar Katolikus Közös-
ség. Hajdu Judit, a Szűz Mária Társa-
sága rend tagjaként előadást tartott, 
valamint Molnár Ottó prelátus atya a 
gyónás szentségét nyújtotta a lelki 
megújulásra szomjas híveknek. 

A lelki nap délelőtti előadásában Judit 
testvér bemutatta "kik voltunk" - "kikké 

lettünk" - és "kivé lehetünk Jézus által". 
A teremtett ember, a bűn miatt elve-

szett és a megváltás által szabaddá lett 
ember sorsának megélése állt a beszél-
getés középpontjában. A lelkigyakorlat 
délutáni szakaszában életünkben jelen-
lévő Jézus Krisztusról, értünk vállalt 
áldozatáról és a nagyböjt, valamint a 
szentmise állandó erőforrásként való 
közös megéléséről elmélkedtünk. 
Megrázó szembesülések és hiteles 
élettörténetek segítségével derült fény 
arra, hogy milyen áldás rejlik teremtett 
emberi mivoltunkban és milyen élet-

feladatra kaptunk meghívást. A nap 
végére érve összegezhettük, hogy a 
krisztusi úton való megmaradásban a 
magunk hite, elszántsága mellett, a 
közösség lelkesítő ereje és maga a hu-
mor is segítségünkre van. Haladjunk 
tehát tovább a megkezdett úton, Isten 
kegyelmében. Amen. 

Antusné Megyeri Adrienn 

Az Ausztriai Magyar Gyülekezet  
következő időpontjai:  

Április 9 - 16:00 - Virágvasárnapi 
istentisztelet úrvacsoraosztással 

Május 14 - 16:00 - Istentisztelet  
úrvacsoraosztással 

Helyszín: evangélikus-református 
Heilandskirche 

Szeretettel: 

Juhász Réka 

PROTESTÁNS 

GYÜLEKEZETI 

HÍREK 

A KATOLIKUS KÖZÖSSÉG HÍREI 
A feltámadás hitünk ténye és remé-
nyünk forrása 

Ha a húsvétra tekintünk, a keresztény-
ség legnagyobb ünnepére, Krisztus 
Urunk feltámadására, akkor világos 
számunkra, hogy nem divatos teóriák-
nak vagy részletkérdésekben elmerülő 

elméleteknek hiszünk, hanem a bibliai 
örömhírnek. 

VI. Pál pápa milánói érsekként így 
foglalta össze egy szentbeszédében a 
húsvét titkát: „Krisztus feltámadása 
általános tény, ez nemcsak őrá, a mi 
Urunkra vonatkozik, hanem ránk is: az 
Ő követőire és tanítványaira is. Így a 
húsvét az Ő ünnepe és a mienk is“ 

A húsvét lényegéhez nem okoskodás-
sal, hanem csak hittel lehet közelebb 
kerülni. A bölcselkedés, az emberi 
gondolkodás nagyon hasznos, de vele 
nem lehet a feltámadt Krisztust elérni. 
A feltámadás első tanúi az apostolok 
sem voltak hiszékeny emberek: erős 
idegzetű, kétkezű munkások, halászok 
voltak. Nem fogadtak el akármit. Ami-
kor az asszonyoknak nem hisznek, 
elindulnak a szent sírhoz. Péter és Já-
nos futva mennek. 

A két apostol viselkedése különbséget 
mutat. Péter látva a lepleket a sírban 
„igen meglepődött a látványon és ha-
zament“. János „látta és hitt“. A nagy-
péntek véres eseménye összetörte ben-
nük a hitet és a reményt. Időre volt 
szükségük. A keresztrefeszítés sötét 
felhőin viszont Isten örök fénye, a fel-
támadás le nem nyugvó napja tündök-
lik át és vezeti a tanítványokat a hitre. 

Áldott húsvétot kívánok minden olva-
sónak! 

Mag. Holló István  

deutschlandsbergi plébános, 

 gráci magyar lelkész 

http://www.gracimagyarujsag.at
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További rendezvényeink áprilisban 

Rövidítések:  MEÖK: Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja, MKK: Magyar Katolikus Közösség, Gy.klub: 

 Gyermekklub GME: Gráci Magyar Egyesület, AMEGY: Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet 

  Rendezvény Információ Hely Idő Dátumok 

Á
p

rilis 

Magyar Gyermekklub 
Horváth Zuzana 0699 1852 6726 

Komon Erika 0699 1901 6763 
Salvator plébánia 

Robert- Stolz-Gasse 3.  
16:00 

  5   19 26 

szerdánként 

SZENTMISE 
utána agapé a plébánián 

Prel. Molnár Ottó 0316 682 124 21 
Mag. Holló  István 0676 874 267 11 

Kálvária templom 
Kalvarienbergstr. 155. 

17:00 
2 9 16 23 30 

vasárnaponként 

QuizNight Molnár Árpád 0650 662 42 11 
Plan B Restaurant Bar 

Luthergasse 4 
20:00 

3 10   24   

hétfőnként 

Táncház Kovács Dénes 0650  831 26 24 
Film und Medien 

Sparbersbachgasse 40 
19:30 

6 13 20 27   

csütörtökönként 

5.
szerda 

19:00 
Café d´ Art Grüner 
Zinzendorfgasse.1 

MEÖK KÖZGYŰLÉS 

Info:Kovács Dénes 0650  831 26 24 
MEÖK 

6. 
csütörtök 

19:30 - 
21:30 

FUM (Film und 
Medien) 

Sparbersbachgasse 40 

A Grazi Magyar Egyesület táncházat rendez csütörtökönként.  
Info: Kovács Dénes 0650 8312 624  GME 

8. 
szombat 

9:00 -  
16:00 

Seddwell-Learning 
Centre 

Dreihackengasse 32 

Magyar nyelvű jóganap Kádár Zoltán jógatanár- Szombathely 
Jelentkezés és info: Komon Erika 0699 19016763, erika.komon@gmail.com 

PRIV 

9. 
vasárnap 

16:00 
Heiland-templom 

Kaiser Josef-Platz 9. 
PROTESTÁNS ISTENTISZTELET úrvacsoraosztással utána agapé 
Info Juhász Réka: Tel: 0650 5877 712, E-Mail:evang-ungarisch@aon.at 

AMEGy 

9. 
vasárnap 

17:00 
Kálvária plébánia 

Kalvarienbergstr. 155. 
VIRÁGVASÁRNAPI SZENTMISE barkaszentelés, PASSIÓ, mise után agapé 
Info: Prelat. Molnár Ottó: 0316 682 124 21 

MKK 

16. 
vasárnap 

17:00 
Kálvária plébánia 

Kalvarienbergstr. 155. 
HÚSVÉTI ÜNNEPI SZENTMISE utána agapé 
Info: Prelat. Molnár Ottó: 0316 682 124 21 

MKK 

22. 
szombat 

18:00 
Kálvária plébánia 

Kalvarienbergstr. 155. 

MAGYAR TÁNCHÁZ A Huzdrá együttessel 

Info: Kovács Dénes 0650  831 26 24 
MEÖK 

23. 
vasárnap 

18:00 
Kálvária plébánia 

Kalvarienbergstr. 155. 
A magyar mise után Irodalmi est ARANY JÁNOS halálának 200. évfordulója alkal-
mából. Info:  Winkler Eszter 0650/69-13-220 

MKK 

24. 
hétfő 

19:00 
Andritz ABC 

Haberlandtweg 17 

Szécsi István hangversenye: Klänge aus Ungarn 
Info: Szécsi István 0676 3412 646 

PRIV 

MIÉRT ÉPP NYÚL? 
A húsvéti nyúl megjelenésének ma-
gyarázata nem is olyan egyszerű. Az 
ünnep termékenységgel kapcsolatos 
vonatkozásában magyarázat lehet a 
nyúl szapora volta. Mivel éjjeli állat, a 
holddal is kapcsolatba hozható, amely 
égitest a termékenység szimbóluma. 
Nyúl és tojás ősi kapcsolata a kutatók 
szerint a germán hagyományok alvilá-
gi istennőjének legendájában jelenik 
meg: eszerint a nyúl eredetileg madár 
volt, s az istennő haragjában négylábú 
állattá változtatta. E különös tulajdon-

ságú állat hozzánk is német közve-
títéssel került, de kialakulását ho-
mály fedi. 

Az is lehet, hogy tévedésről van szó, 
mert régen egyes német területeken 
húsvétkor szokás volt gyöngytyúkot 

ajándékozni tojásaival együtt. A 
gyöngytyúk német neve Haselhuhn, 
röviden Hasel. A félreértés abból is 
eredhet, hogy németül a nyúl neve 
Hase. Mindenesetre a tojáshozó nyúl 
igen népszerűvé vált, a múlt század 
végén a képes levelezőlapok elterjedé-
sével igen sokfelé eljutott. 

http://www.gracimagyarujsag.at
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ÖREGDIÁK  

TALÁLKOZÓ 

További rendezvényeink májusban 

júniusi előzetes 

Előzetes értesítés  
az ÖDT időpontjáról. 

Felhívjuk, különösen a távoli orszá-
gokban élő, diáktársaink figyelmét, 
hogy a 10. Öregdiák Találkozó nem 
májusban, hanem szeptember közepén 
kerül megrendezésre, amelyre hama-
rosan meghívót küldünk. 

5. 
péntek 

20:00 
ECLM nagyterem 

Nikolaiplatz 4. 
MAGYAR FILMKLUB 
Info: Komon Erika 0699 1901 6763 

MEÖK 

6. 
szombat 

16:00 
Kálvária plébánia 

Kalvarienbergstr. 155. 
A Huzdrá együttes"Tavaszváró" Gyermekműsora gyermektáncház.  
Info: Komon E. 0699 19016 763 és Horváth Zs. 0699 1852 6726 

Gy. Klub 
MKK 

6. 
szombat 

18:00 
Kálvária plébánia 

Kalvarienbergstr. 155. 

Magyar táncház Huzdrá és Kovács Dénes moldvai csángó táncok 

Info: Kovács Dénes 0650  831 26 24
MEÖK 

14. 
vasárnap 

16:00 
Heiland-templom 

Kaiser Josef-Platz 9. 
PROTESTÁNS ISTENTISZTELET úrvacsoraosztással utána agapé 
Info: Tel: 0650 5877 712, E-Mail:evang-ungarisch@aon.at 

AMEGy 

14. 
vasárnap 

17:00 
Kálvária plébánia 

Kalvarienbergstr. 155. 
SZENTMISE keretében HÁZASPÁROK megáldása utána agapé a plébánián 
Info és jelentkezés május 7-ig: Ingrid Ugri 0316 683508, e-mai: imi@ugri.at 

MKK 

20. 
szombat 

9:00 -  
16:00 

Seddwell-Learning 
Centre 

Dreihackengasse 32 

Magyar nyelvű jóganap Kádár Zoltán jógatanár- Szombathely 
Jelentkezés és info: Komon Erika 0699 19016763, erika.komon@gmail.com PRIV 

 Rendezvény Információ Hely Idő Dátumok 

M
áju

s 

Magyar Gyermekklub 
Horváth Zuzana 0699 1852 6726 

Komon Erika 0699 1901 6763 
Salvator plébánia 

Robert- Stolz-Gasse 3.  
16:00 

3 10 17 24 31 

szerdánként 

SZENTMISE 
utána agapé a plébánián 

Prel. Molnár Ottó 0316 682 124 21 
Mag. Holló  István 0676 874 267 11 

Kálvária templom 
Kalvarienbergstr. 155. 

17:00 
  7 14 21 28 

vasárnaponként 

QuizNight Molnár Árpád 0650 662 42 11 
Plan B Restaurant Bar 

Luthergasse 4 
20:00 

  8 15 22 29 

hétfőnként 

Táncház Kovács Dénes 0650  831 26 24  
Film und Medien 

Sparbersbachgasse 40 
19:30 

4 11 18     

csütörtökönként 

A tojás az élet újjászületésének, a ter-
mékenységnek legősibb jelképe. Bár-
milyen kicsi is, képes a világegyetem 
nagyságát s az élettelenből az élőbe 
való átmenet rejtélyét jelképezni. 

Fontos szerepe van a húsvéti étrend-
ben is, de a tojások színezése, díszítése 
is régi korokra nyúlik vissza. A leg-
gyakrabban használt szín a piros, ma-
gyarázatát a színek mágikus erejébe 
vetett hit adhatja. A pirosnak védő erőt 
tulajdonítottak. A tojások piros színe 
egyes feltevések szerint Krisztus vérét 
jelképezi. A tojásfestés szokása, s a 
tojások díszítése az egész világon el-
terjedt. 

A tojásfestés népszokásként elsősor-
ban Kelet-Európában maradt fenn a 
XXI. századig. Eredetileg egyszínűek 

voltak, pirosas színüket növényi festő-

anyagoktól kapták. Erre szolgált a vö-
röshagymahéj, a börzsöny, a bíbortetű. 
Később kialakultak a feliratos tojások. 
A díszítést viasszal "írták" a héjra, me-
lyet festés után lekapartak. Lehetett a 
szöveg név, üzenet, esetleg a keresz-
tény jelképek valamelyike. A minták 
ismerői tojásfestéssel foglalkozó asz-
szonyok voltak, akiktől a lányok meg-
vásárolták azokat. 

Magyarországon a festett, díszített to-
jás ajándékozása elsősorban a húsvéti 
locsolkodáshoz kapcsolódik. A díszí-
tett tojások festésének formái, a min-
ták elrendezése tájegységenként válto-

zott. A nálunk leggyakrabban használt 
minták geometrikusak. A tojást hosz-
szanti vonalakkal két, majd négy me-
zőre osztották.  

NA ÉS A TOJÁS? 

4. 
vasárnap 

16:00 
Heiland-templom 

Kaiser Josef-Platz 9. 
PROTESTÁNS ISTENTISZTELET úrvacsoraosztással utána agapé 
Info: Tel: 0650 5877712, E-Mail:evang-ungarisch@aon.at 

AMEGy 

9. 
péntek 

20:00 
ECLM nagyterem 

Nikolaiplatz 4. 
MAGYAR FILMKLUB 
Info: Komon Erika 0699 1901 6763 

MEÖK 

http://www.gracimagyarujsag.at
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Május 6-án, szombaton 16:00 órakor 
"Tavaszváró" élőzenés gyerektáncház 
és gyerekműsor a Huzdrá együttessel 
a Kálvária plébánia nagytermében! 
(Kalvarienbergstr. 155, Graz) A gye-
rekműsor után a Huzdrá együttes Ko-
vács Dénes vezetésével moldvai csán-
gó táncházat tart 18:00 órától ugyan-
itt. 

A Huzdrá együttes ezúttal egy vidám, 
mesés, kreatív zenei gyerekprogram-
mal készült. A gyerekek nemcsak a 
sok érdekes hangszerrel ismerkedhet-
nek meg, de aktívan be is kapcsolód-
hatnak a játékos, lüktető forgatagba.  

Szeretettel várunk mindenkit! 

A MEÖK által már régóta szervezett táncházak a GME rendezésében lassan új 
formát kapnak. Mindazok, akik eddig rendszeresen részt vettek egyre nagyobb 
lelkesedést mutattak így úgy gondoljuk, hogy belevágunk a rengetegbe és min-
den héten tartunk táncházat. A belső magból kialakult egy tánccsoport is, ám 
bárki, bármikor beállhat! Az ajtók nyitva állnak mindenki számára akár teljesen 
kezdő akár haladó. Mindig is megtaláltuk a hangot, hogy mindenki jól érezze 
magát körünkben, még azok az ismerőseink is, akik nem beszélnek magyarul. 
Tehát csak bátran a Zumba-Rumba halomba és jöjjetek el a táncházba minél töb-
ben és hozzátok magatokkal a barátaitokat is! Az első időpont ÁPRILIS 6. 

Minden csütörtökön (kivéve ünnepnapokat) áprilistól - júniusig  
19:30 órától 21:30 óráig a FUM (Film und Medien) termében,  

Sparbersbachgasse 40, 8010 Graz. 
Rendező: Grazi Magyar Egyesület 

Kovács Dénes 

0650 8312624 

Letészem a lantot. Nyugodjék. 
Tőlem ne várjon senki dalt. 
Nem az vagyok, ki voltam egykor, 
Belőlem a jobb rész kihalt. 
A tűz nem melegít, nem él: 
Csak, mint reves fáé, világa. 
Hová lettél, hová levél 
Oh lelkem ifjusága! 

Más ég hintette rám mosolyját, 
Bársony palástban járt a föld, 
Madár zengett minden bokorban, 
Midőn ez ajak dalra költ. 
Fűszeresebb az esti szél, 
Hímzettebb volt a rét virága. 
Hová lettél, hová levél 
Oh lelkem ifjusága! 

Nem így, magánosan, daloltam: 
Versenyben égtek húrjaim; 
Baráti szem, müvészi gonddal 
Függött a lantos ujjain; 
Láng gyult a láng gerjelminél 
S eggyé fonódott minden ága. 
Hová lettél, hová levél 
Oh lelkem ifjusága! 

Zengettük a jövő reményit, 
Elsírtuk a mult panaszát; 
Dicsőség fényével öveztük 
Körűl a nemzetet, hazát: 
Minden dalunk friss zöld levél 
Gyanánt vegyült koszorujába. 
Hová lettél, hová levél 
Oh lelkem ifjusága! 

Ah, látni véltük sirjainkon 
A visszafénylő hírt-nevet: 
Hazát és népet álmodánk, mely 
Örökre él s megemleget. 
Hittük: ha illet a babér, 
Lesz aki osszon... Mind hiába! 
Hová lettél, hová levél 
Oh lelkem ifjusága! 

Most... árva énekem, mi vagy te? 
Elhunyt daloknak lelke tán, 
Mely temetőbül, mint kisértet, 
Jár még föl a halál után...? 
Hímzett, virágos szemfedél...? 
Szó, mely kiált a pusztaságba...? 
Hová lettél, hová levél 
Oh lelkem ifjusága! 

Letészem a lantot. Nehéz az. 
Kit érdekelne már a dal. 
Ki örvend fonnyadó virágnak, 
Miután a törzsök kihal: 
Ha a fa élte megszakad, 
Egy percig éli túl virága. 
Oda vagy, érzem, oda vagy 
Oh lelkem ifjusága! 

 

(1850. márc. 19.) 

ARANY JÁNOS - LETÉSZEM A LANTOT 

http://www.gracimagyarujsag.at
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A GYERMEKKLUB HÍREI 
„Azt mondják a cinegék, itt a tavasz, nyitnikék!” 

/magyar népköltés/ 

Itt a farsang, áll a bál! Még a tél kellős 
közepén, február 4-én fergeteges far-
sangi mulatságon vettünk részt 
Tüchler Tünde szervesében. Nagyon 
sok kisgyerek és szüleik is beöltöztek, 
voltak báránykák, spidermenek, her-
cegnők, pillangók, tűzoltók, rendőrök, 
tündérek, bohócok, katicák, Arielle, 
kalózok, cicák, tigrisek, varázslók, 
matrózok.  

Volt fánkevő verseny és rengeteget 
táncoltunk: kacsatáncot, „ég a házam 
tetejét” egyre és egyre gyorsabban. 
Aki közben elfáradt, készíthetett ma-

gának kar-
neváli 
maszkot. 

Megforgattuk a szerencsekereket is és 
nagyon klassz játékokat nyertek a gye-
rekek. Hálás köszönet Tündének és 
segítőinek a gondos szervezésért, a 
szülőknek pedig a finom falatokért! 

Március 25-én deutschlandsbergi fellé-
pése után Figura Ede ismét ellátogatott 
a gráci gyerekekhez is, ez alkalommal 
a „Színes feketerigó” című zenés mű-
sorát hozta el nekünk. A történetet is-
mert költők verseire felfűzve adta elő 
Ede bácsi és ismét maguk a gyerekek! 
Mindenki kikerült legalább egyszer a 
színpadra és viccesebbnél viccesebb 

szerepeket és jelmezeket kapott. Ka-
landos utazása után végül azt üzente 
nekünk a feketerigó, hogy mindenki 
pont úgy jó, ahogy a Jóisten megte-
remtette.  

A gyerekek szorgalmasan látogatják a 
szerda délutáni mondókáscsoportot és 
Bogi néni zenebona óráit. Utána diafil-
meket vetítünk, de a jó idő beköszön-
tével az időt a szabadban töltik el a 
gyerekek. A foglalkozásokat (16-
17h30) június 21-ig tartjuk kéthetes 
Húsvéti szünettel, azaz április 5-én és 
12-én nem találkozunk. 

Minden gyereknek és szüleiknek 
kellemes tavaszt kívánunk! 

 

Kérdés esetén bátran keressetek ben-
nünket:  
Horváth Zuzana tel:  
069918526726  
Komon Erika E-mail:  
erika.komon@gmail.com 

Május 6-án  
Kovács Dénes és a  

HUZDRÁ ZENEKAR  
vezetésével rendhagyó 

GYEREKTÁNCHÁZAT  
tartunk.  

További részletek a 6. oldalon. 

http://www.gracimagyarujsag.at
mailto:erika.komon@gmail.com


 GRÁCI MAGYAR ÚJSÁG 
 2017. április - 2017. május 

 8 KÖVETKEZŐ SZÁMUNK 2017 JÚNIUS ELEJÉN JELENIK MEG! www.gracimagyarujsag.at 

Absender: 
Club ungarischer Studenten und Akademiker in Graz, 

Ziegelstraße 11/c/10, 8045 Graz  
Österreichische Post AG Info.Mail Entgelt bezahlt 

Impressum: Grazer Ungarische Zeitung 18. Jahrgang 2. Ausgabe / Gráci Magyar Újság 18. évfolyam 2. szám 
Herausgegeben von /  Kiadja: Club Ungarischer Studenten und Akademiker in Graz / Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja 
Redaktion / Szerkesztőség: Dávid Zsolt Almási (Chefredakteur/főszerkesztő), és a szerkesztőbizottság: Ágnes Budai, Klára Osváth, Mihály Ugri és Viktória Bognár 
Redaktion / Szerkesztőségi cím: 8045 Graz, Ziegelstraße 11/c/10 Lapzárta: 2017.05.21. 
A Gráci Magyar Újságban megjelent cikkek és írások a mindenkori szerzők magánvéleményét képviselik, és nem fedik szükségszerűen a szerkesztők véleményét, így 
azok tartalmáért sem a szerkesztőség, sem az újság kiadója felelősséget nem vállal. E-mail: office@meoek.net 
Auf Ihre Spenden sind wir auch künftig angewiesen! / Kérjük, hogy felajánlásukkal a jövőben is segítsék munkánkat! 
Kontonummer / Számlaszám: Club Ungarischer Studenten und Akademiker in Graz Verwendungszweck: „Spende” 
IBAN: AT23 2081 5000 0095 7985   BLZ 20815  BIC: STSPAT2G 
GEFÖRDERT AUS MITTELN DER VOLKSGRUPPENFÖRDERUNG  
DES BUNDESKANZLERAMTES 

KÉRÉS LAPUNK OLVASÓIHOZ 

Dokumentumok hiteles fordítása  
magyarról német nyelvre. 

Mag. Ronacher-Nyitrai Gabiella 

Tel.:0699-1911-0052  

MEGHÍVÓ 

2017. május 14-én,  
17 órakor  

a kálvária templomban 
(Kalvarienbergstr. 155) 

JUBILÁLÓ HÁZASTÁRSAK  
MEGÁLDÁSÁRA 

kerül sor a magyar mise keretében: 
erre hívjuk szeretettel a házaspárokat, 

akik idén ünneplik kerek, vagy 
félkerek házassági évfordulójukat. 

A nem évfordulósok  
is részesülhetnek az áldásban. 

Előzetes jelentkezés: május 7.-ig 
Ugri Ingridnél. Tel: 0316 683508,  

e-mai: imi@ugri.at  

Jubiláló öregdiákjainak  
gratulál a MEÖK 

A Gráci Magyar Újságban évente 
egyszer örömmel gratulálunk volt 
diáktársainknak, akik kerek vagy 

félkerek születésnapjukat ünneplik. 
Isten éltesse őket egészségben, 

 ad multos annos! 

Idén léptek, vagy lépnek nyolcvana-
dik életévükbe: Angyal Pál, Balogh 

László, Baumgärtner Imre, Bernovics 
Gyula, Gadányi Zoltán*, Gáll Zol-

tán*, Gérnyi Magda, Horváth István, 
Kiss István,*Koller Franz, Laky Ti-
bor, Mesterházy Péter, Nagy Gábor, 
Nyulász László és Somogyi László. 

Hetvenöt évesek: Vidaszücs András*, 
és Monszpárt Béla. 

(A *-al jelöltekkel régen megszakadt  
a kapcsolatunk, talán élnek még.)  

Mindazok, akik régóta olvasói a Gráci Magyar Újságnak tudják, hogy évente 
befizetési utalványt találnak lapunkban egyesületeink támogatására. Mint ismert, 
az osztrák kancellári hivatalhoz beadott kérelmünkre adott támogatás csak kis 
részét fedezi kulturális munkánk kiadásainak. Most a MEÖK, mint a GMÚ ki-
adója és a Magyar Táncház rendezője fordul lapunk olvasóihoz adakozásért. 
Azokat is kérjük, hogy segítsenek, akik honlapunkon olvassák az újságot. Csak 
segítségükkel tudjuk fenntartani a 18. évfolyamában megjelenő újságot és a ma-
gyar táncház rendezvényeket. Köszönünk minden támogatást. 

Banki adataink:  

Club Ungarischer Studenten und Akademiker in Graz,  
IBAN:AT23 2081 5000 0095 7985  
BIC: STSPAT2G 

Gratuláció 

Varga Józsefné - Ilonkanéni, aki  
tavaly ünnepelte 100. születésnapját, 
idén a 101.-en is boldogan fogadta 

családja, osztrák és magyar ismerősei 
és a Diakoniewerk ruckerlbergi háza 

vezetőinek és gondozóinak  
gratulációját. 

Előre hirdetjük, hogy június 10-én 
egynapos kirándulást tervezünk, 

Keszthelyre és Szigligetre. 
Érdeklődők forduljanak 

a rendezőkhöz, 
Gecaj Erzsébet és Winkler Eszter: 

0681/10-67-93-51 és 0650/69-13-220 

Örömmel gratulálunk  
a Szabados házaspárnak  

második gyermekük,  
Krisztina születése alkalmából.  

Isten éltesse az újszülöttet,  
éljen boldogan testvére és szülei, 

nagyszülei örömére.    

http://www.gracimagyarujsag.at
mailto:imi@ugri.at



