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ozgalom tö
0 

eményeiről 
nem, csak k

kat. 

ítást végzet
Kör koszorú
/30 évvel e
ogadott és 

önyvbemuta
ven is jele

me: Macska 
gia bemuta

SZ képvisel

ov. 18-án. 

k, 

k, 

– Énekelve É

örténete 

újságunk s
kiegészítőle

t a Győry 
úját és méc
ezelőtt halt 

tanított le

atón vettek r
ent meg e
öröm, mac

atóján Bart
etében és k

Élni 2006. S

számaiban
eg adunk m

Nagy kript
csest gyújt
meg/, aki s

egyen az e

részt Szeren
egy elbeszé
cska bú / Ka
tek Anna a
köszöntőt m

 

Szolnok/ 

mindig 
most 

ta körül, 
tottak az 
sokat tett 
elemi és 

ncsen. A 
élés. Az 
ata ĝojo, 
a MESZ 

mondott a 



 

Szerenc
megnyit
követőe
nevében

Az én k
helyi gi
néhány 
nyelven
a később

Dr. Gaá
a másod

csen a Vár 
tó beszédet

en dr. Gaál 
n meg is tett

köszöntőm u
imnázium ta
dalt adtak e

n egy írása P
biekben bar

ál Ernő mon
dik személy

Lovagterm
t dr. Gaál E
Ernő felkér
tem. 

után Szerenc
anulói muta
elő nagyon 
Pásztorné F
rátaim lehet

ndja nyitó be
y Szabó Sán

A

ében volt "
Ernő a Heg
rt, hogy kö

cs város pol
attak be rész
nagy sikerr
öldi Adrien
tnek. 

eszédét. Me
ndor, a Magy

A műsort ad
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"A Megbec
gyaljai Alko
öszöntsem a

lgármestere
zleteket a k
rel. Az anto
nnek. Nagyo

ellette jobbr
yar Alkotók

dó gimnáziu

csült múlt" 
otók Társul
a jelenlévők

e mondott ü
könyből sza
ológiában m
on sok új író

ra Szerencs 
k Internetes 

umi tanulók

című antoló
ásának elnö

ket, melyet 

nnepi beszé
avalva, felol
megjelent es

ó és költő is

Bartek 

 

város polgá
Társulásán

 

k. 

ógia bemut
öke mondta
a MESZ el

édet. Ezt kö
lvasva nove

szperantó és
smerősöm l

k Anna, Anjo

ármester, ba
nak elnöke l

 

tatója. A 
a el. Ezt 
lnöksége 

övetően a 
ellákat, s 
s magyar 
lett, akik 

o Amika 

alra tőle 
átható. 



 

Ba

Az EBK
Zamenh
Zamenh
karácso

 

 

 

artek Anna,

A képen P

K 2010. é
hof utcai em
hof Lajos 
nyt és boldo

 a Magyar E

Pásztorné F

A 

évi utolsó r
mléktábláná
Lázárról, 
og uj évet k

Eszperantó-

öldi Adrien

fényképeke

rendezvény
ál. Ennek s
az Eszpera

kívánnak egy
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-Szövetség 

nne látható a

et Bartek Ist

ye decembe
során koszo
antó megal

gymásnak.  

képviselője

az antológia

tván készíte

er 15-én 15
orút helyezü
lkotójáról. 

 

e üdvözli a m

 

a köteteivel 

ette. 

5 órakor t
ünk el ott, 
Az ott ré

megjelentek

a kezében 

történik a m
megemléke

észtvevők k

 

ket. 

 

miskolci 
ezve Dr. 
kellemes 



 

 
 

„Nyaraló
legszebb

távolság

tulajdon
vulkáni e

váréval.
András 
várnak 
Nádasdy
63-ban. 
magyar 
felrobba
Tornyáb
körben a
szerveze

 
„Miskol
említett
Radván
lakosság
szlovák
birtokré
az 1857
TBC-s é
képzés m
/A magy
 
 

óhely jelegű
b helyén épü

ra fekszik és

nosa a falun
eredetű hegy

. A vár egy
megvásáro
és a hozzá
yaké, majd 
A mohácsi 
koronát. A

anttatta. Ezze
ban gótikus r
a környékre.
ett Északmag

lctól a közs
ték először a
ny a pataki e
ga nagymér

kokkal és né
ésszel még a
7-ben roman
és légzőszer
mellett.”  
yar Wikipéd

M

        

ű, igen nagy 
ült ki 370 

szakkeletre. 

nak, a vár is
ycsúcson, Fű

yik legkoráb
olta a várat,
átartozó tel
a Károlyiak
vész után, a

A Rákóczi 
el az erődítm
részleteket m
. Ebben gyö

gyarországi E

      

ég a közúto
az oklevelek
erdőispánság
rtékben kipu
émetekkel te
a 19. század
ntikus stílus
rvi megbete

dia adatai é

Magyaror

              

túristaforga
méter tenge

1205 és 12
s az ő birtok
űzér vára.  A 
bbi váraink 
 innentől a
epülésnek 
ké volt. A m
amikor Szap
szabadságh

mény elveszt
mutató kápol
önyörködtek 
Eszperantó T

Fü

             

on 89 km-re
kben Rodow
ghoz tartozó
usztult, a 17
elepítették b
dban is. A 1
ban átépítet

egedésű gye

s felesége is
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rszági Kir
 

Füzér

almú község 
erszint felett

209 között B
ka volt. Köz

község tört
egyike, a ta

a hozzátatoz
sok gazdáj

most látható 
polyai János
harc leverés
tette hadásza
lna van.” A 
az 1988-ban

Találkozó rés

 
üzérradvá

e terül el. Fü
wan néven.
ó királyi ura
7. században
be. A Füzéry
70 holdas p
tt egykori K
ermekek gyó

smertetője a

ránduláso

 (Wiki

a Zemplén-
ti magasságb

Bánk bán; A
zelében magá

ténete szoro
atárjárás elő
zó falvakka
a volt. A 
várat; V. Istv

st királlyá ko
e után a 
ati jelentőség

várból a tu
n Batta Barn
ztvevői is.  

ány 

 (Wikip

üzérradvány

adalom köz
n a Károlyia
y és a Bago
parkban álló
Károlyi kast
ógyításáról 

alapján írta:

ok 

ipédia) 

-hegység leg
ban. Miskolc

Abaúj várm
ányosan eme

osan egybek
őtt épült, 12
al együtt kir
16. századt
ván magyar 
oronázták, e
császári ha
gét. Falai ro

urista elé ige
nabás Eszpe

pédia) 

y (Radvány)

pontja volt.
ak birtokába
ssy család i

ó, a 18. száz
élyban a II. 
gondoskod

: Pásztor Lá

gváltozatosab
lctól közúton

megye ispánj
elkedik a mer

kapcsolódik
235-ben má
rályi birtok
tól a Bátho
király építte

egy évig itt 
advezetőség 
omosan ma i
en szép kilát
erantó-klubel

) nevét 1262

. A török id
a került, aki
is rendelkez
zadban építe
 Világhábor

dtak iskolare

ászló/ 

 

bb, egyik 
n 95 km 

ja volt a 
redekfalú 

k a füzéri 
r állt. II. 

k volt. A 
oriaké, a 
ette 1262-
őrizték a 
a várat 

is állnak. 
tás nyílik 
lnök által 

2-ben 

őkben 
ik 
zett itt 
ett, majd 
ró után 
endszerű 



 

A misko
október 
volt az a
kettő év
Iskolába
áll alk
munkan

Vas-Sze
Európa 
Únió né
együtt 
Lengyel
megláto
A Come
az elmú
Komlós
tanulóiv
elkülöní
elsajátít
Barátság
több gy

Ő muta
alapítás
es szaba
telepede
múzeum
lószersz
és azok 
eszperan
túrisztik

olci „Király
r 27-én, aho
aktív eszper
ves kisfiáv
an tanít. Szü

kalmazotti 
nélküliség. 

egedi Julian
Únió által

égy országá
négy osz

lország) ta
ogatták a vid
enius projek
últ évben a
stetőn Fedor
val.  A pr
ített büdzs
tása révén m
gokat kötne
ermek legy

atta meg n
ú múzeumi
adságharc e
ett le és it
mban rég
zámokat/nye
berendezés
ntóul pedig
kai honlapjá

y Lajos” Es
ol híres faze
rantista, Far

val, de min
ülés előtt a 
jogviszony

nna tanárnő
l támogatot
ából egy-eg
ztály, négy
alálkozott 
dék nevezet
kt utolsó áll
az ugyaneze
r Istvánné e
rojektben r
éje fedezi.

meglátogath
ek és ezzel
en részese a

(A

nekünk a „K
i gyűjtemén
egyik táborn
tt temették
gi szoba
ergeket/ látt
si tárgyait. T
g Vas-Szeg
án olvashatj

Látoga

szperantó B
ekasok dolgo
rkasné Vas-
nt szakkör 
„Hámori A

yban. Elm

ő az egyik 
tt „Comeniu
gy iskola di
y országb
itt az idé
tességeit, én
lomása 2011
en projektb
eszperantót 
résztvevők 
 A projek

hassák egym
l egész élet
az egyeteme

A Múzeum k

Kiss Pál” 
nyeinek (187
noka volt, a

k el. Sírhel
abelsőt, 
tunk. Láttun
Tiszafüred t
gedi Juliann
a az érdeklő
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atás Tiszaf

Baráti Kör t
oztak és do
-Szegedi Ju

vezető a 
András” Sza
mondása sz

előmozdító
us” nevű e
iákjai veszn
ból (Magy
én Tiszafür
nekelgettek 
1-ben Lengy

beli találkoz
tanuló tanít
költségeit 

kt célja, ho
más szülőfö
tükre szóló
es kultúrána

képe a Wiki

múzeumot,
77). A néva

aki a függet
lye a város
fazekasterm
nk egy régi
történetét a 
na tollából 
ődő: www.h

 

füreden 

agjai látoga
olgoznak jel
lianna. Mos
„Bán Zsigm

akképző Isko
zerint a k

ója az Észa
eszperantó-n
nek részt eb
yarország, 
reden. A 
együtt, eml
yelországba
zásról már 
tványi találk

az Európ
ogy a gye

öldjét, megis
 élményt s
ak. 

 

ipédia alapj

, mely egy
adó Kiss Pá
tlenségi har
s Örvényi 

mékeket, 
i  szatócsbo
www.tiszaf
a Magyaro

hungario.hu

atást tettek 
enleg is.  A
st nem dolg
mond” Ref
olában tanít
kisvárosban

ak-Magyaro
nyelvoktatá
bben. Saját 
Bulgária, 
gyermekek

lékeket kész
an Rybnik l
hírt adtunk

koztak ango
pa Uniónak
rmekek az
smerhessék
zereznek. F

án) 

yike Magya
ál (1809-18
c elvesztése
úti temető
népművés

oltot, kovács
fured.hu c. h
országi Esz

u 

Tiszafürede
A városban k
gozik, GYES
formátus Á
tott, de ott m
n nagymér

ország régió
ási program

osztálya di
Franciaors

k koncertet
zítettek egy
lesz. Emléke
k, amikor M
ol és német 
k erre a p
z eszperant
k egymás ku
Fontos, hog

arország leg
867í) az 184
e után Tisza
őjében talál
szeti sző
s és aztalos
honlapon m
zperantó Sz

 

en 2010. 
kisérőnk 
S-en van 

Általános 
már nem 
rtékű a 

óban, az 
mnak. Az 

iákjaival 
szág és 
t adtak, 

ymásnak. 
ezzenek, 
Miskolc-
városok 

projektre 
tó nyelv 
ultúráját. 
gy minél 

grégebbi 
48-1849-
afüreden 
lható. A 
őtteseket, 
sműhelyt 

magyarul, 
zövetség 



 

A keedves és hanngulatos II. osztályú  Pa
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ark étterem virágait fén

 

 

nyképezte: PPásztor Lás

 

 

szlóné 



 

Farkas 
mester 
kemenc

A „Nyú
ismertet
Köszönj
fazekass

Zsolt, Vas-
műhelyébe

céket. 

úzó Gáspár
tőt. Ezután

njük Vas-Sz
sága, és par

-Szegedi Ju
e, ahol me

A k

r” fazekas 
n kimentünk
zegedi Julia
rasztsága, va

ulianna férje
egcsodáltuk

épeket a Pá

tájházat cs
k a Tisza-p
annának és 
alamint a vá
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e személya
k a fazeka

 

 

 

 

ásztor háza

sak kívültő
partra, ahol
férjének, h

áros mai éle

utóvel elvit
as termékek

aspár készí

ől láttuk, d
l a ligetes 
hogy megis
etét.  

tt minket S
ket, a műh

tette 

e a múzeu
őszi tájban

smerhettük 

Pásztor

Szűcs Imre,
helyt és a

umtól kaptu
an gyönyörk

Tiszafüred 

or László és 

 

fazekas 
az égető 

 

 

 

unk róla 
ködtünk. 
egykori 

felesége 



 

Az 196
„Rónai 
melynek
szokása
látogato
Lajos és
István, 
Hungara
gyakorl
tagság e
szaknye
lehetősé
felkeltet
újságíró
negyedé
semmit 
mindazo
ismerete
miatt ne
2010-es
gyógyít
eszperan
tevéken
legkiem
szükség
azok n
aranydip
mutatja,
Cziboly
nagyon 

Nord

Ma

62-es évben
Sándor” S

k neve: „Ar
ai közé tarto
ott, mindig h
s Batta Bar
és dr. Halá
a Fervojista
ást jelentett
előtt.  Az 19
elvből, a v
égekről szó
tte érdeklőd

ók, nyelvész
évenként m
sem változ

oknak, akik
ek feleleven
em tud utazn
s újságszám
tók, gyógym
ntista rádió

nységét is. I
melkedőbb m
g volt. Nem 
nagy száma
plomás Czi
, hogy az es

y József újs
jó újság. G

/A miskolc
dhungaria In

agyar Vas

n az eszper
Szakszervez
rany kettős 
ozott, hogy 
hozott mag

rnabás által 
ász József h
a Mondo cím
t ennek az 
957-ben dr.
világ vasút
óló informác
désemet.  A
zek, irodalm
megjelenő ú
zott.  Higyjé
k e nyelvet 
nítésére, tan
ni, az utazh
mokból a 
masszőrök, 
óamatőrök, 
tt emelem k

magyar eszp
sorolhatom

a miatt. D
iboly házas
szperantó n
ságunk egyi

Gratulálok a 

ci „Király L
nformo cím

sutas Vilá

antó nyelvt
zeti Művelő
Kalocsay-B
a város má
ával saját tá
vezetett mi

hozták el a 
mű eszperan
elolvasása 
. Bácskai Is
i eseménye
cióival jó k
A lap mind

márok, túrisz
újság 54. é
ék el, hogy 
ismerik. Ez

nulásra és s
hat gondolat

cikkszerző
orvosok 
rádióbemo

ki Patay Ján
perantistákró
m fel mind, 
De megeml

párról (Czi
nyelv révén 
ik revizora.
főszerkeszt

Lajos” Eszp
mű két havcn
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ág / Hunga

tanfolyam b
ődési Házb

Baghy” / „O
ás eszperan
ársasága új
iskolci klub
vasutas es

antó nyelvű 
és utána a 
stván által a
eiről, világ
kitekintést a
dig színvon
ztikai szake
évfolyamán
ez, az a lap

z a lap alka
szórakozásra
tban a szép 
ők révén m

munkáját 
ondók, isko
nos cikkét, 
ól emlékeze
a nekem te

lítem még 
iboly József
ismerkedte
. Vélemény
tőnek és az 

erantó-Bará
nként megje

ara Fervo

befejezése 
ban működ
Ora Duopo K
ntó csoportja
ságjaiból. A

bba dr. Bács
zperantisták
lap. Mint a
nekem kedv
alapított lap
girodalmi a
adott akkor
nalas volt, 
emberek írtá
nak örülhet
p, melyet ér
almas a foly
a egyaránt. 
útleírásokn

megismerhe
is dr. Zám
olai nyelvta
melyben a 
ett meg. Ez 
tsző cikeke
Gulyás Is

f és feleség
k meg és te

yem szerint 
együtt dolg

áti Kör tagja
elenő eszper

ojista Mon

után csatla
dő Eszperan
Kalocsay- B
a tagjai köz
A Király La
skai István, 
k híreit. Így

a nyelvtudás
ves cikkről 

p, az általam
alkotásokbó
i világunkb
most is az

ák. Napjaink
tünk, szimp
rdemes kézb
yamatos ism

Aki lekötöt
nak, képekne
etik példáu
menhoftól k
anárok, és 
szerző a má
nagyon szé
t, mert ezt l
stván fősze
ge Anikó) a
evékenyked

a Hungara
ozó munkat

a, az Északm
rantó-magya

ndo 

akoztam a m
ntó-szakcso
Baghy” volt
zül, aki klub
ajos, dr. Gő
 Temesi Ist
y került kez
s terén ifjon
l szóló besz
m nem isme
ól, és a tú
ból. Így, má
z, hiszen a 
nkban, amik
pátiám a l
bevennie, e

meret-szerzé
öttsége vagy
ek köszönh

ul az eszp
kezdődően,

más szak
ár örökre el
ép gesztus, 
lehetetlen m
erkesztő ci
akiknek az 
dnek napjain
a Fervojista
társaknak. 

Pásztor L

magyarorsz
ar nyelvű in

lap főmun

 

miskolci 
oporthoz, 
t. A klub 
bunkhoz 
őry Nagy 
tván, Pál 
zembe a 

ncnak, jó 
zámoló a 
ert vasúti 
úrisztikai 
ár korán 
legjobb 

kor már a 
ap iránt 

elovasnia 
ésre, régi 
y más ok 
etően. A 
erantista 
 sőt az 
emberek 
ltávozott 
erre már 

megtenni 
ikkét az 
életrajza 

nkban is. 
a Mondo 

Lászlóné  

zági Hír / 
nternetes 
nkatársa/ 



 

Hol volt
lesték m
volt. Kö
király e
hívatta 
ajándék
királyna
elfolyt 
palotábó
míg a m
vették a
hordóva
kérésén

Mit kép
De azér
magáva
udvar e
tátva m
legkivál
Kedvük
vacsora 
királyra
hazafelé

Egé

t, hol nem v
minden kívá
önyvtára a 
elhatározta, 

legjobb h
kozza azoka
ak, hogy m
és máshon

ól. Hegyeke
meghívókat n
a kérést és m
al, fazékkal

n: 

pzel ez a ki
rt ők is elind
al hozott víz
előterében h

maradt. A te
lóbb borait

kre ehettek, 
a után kíván
a. A király e
é indultok, 

érmenyorsz

volt, élt egy
ánságát, hata

világ legrit
hogy vend

hírvivőit és
at, akik hűsé

mindenki ho
nnan nem 
en, völgyek
nem juttattá
már indultak
l, mindenk

irály magár
dultak egy -
z mennyiség
hagyták azo
erített asztal
t hozatta a
ihattak, am

ncsiak volta
elmondta, h

magatokka

zág – A kép

Ifj. 

A ki

yszer egy ig
almas kincs
tkább és leg
dégségbe h
s megüzent
égükkel és 

ozzon magá
tudjuk bes

ken keresztü
ák a megfel
k is több tár

ki saját bel

ól, nincs el
- egy pohár
get a vízgyű
okat. Mikor 
lok roskado

a király szá
mennyit csak
ak, vajon m
ogy megtör

al vihetitek 
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pet Teodor 

 

Forrai Má

irály aján
- Mese 

gen bölcs és 
stárában me
gértékesebb

hívja a bará
te, hogy v
tudásukkal

ával tiszta v
szerezni. Fe
ül, városoko
elő helyre. 
rszekér vízz
látása szeri

lég szolgája
r vízzel. Miu
űjtőbe. Az e

bekísérték 
oztak a fino
ámukra, ho

k nem szégy
milyen jutalo
rténtek az el
az ajándék

Andreas k

árton 

ndéka 
  - 

gazdag kirá
egszámlálha
b könyv-gy
átait és tan
vendégfogad
l segítették 
vizet, mert 
elnyergelték
on és falvak
Voltak olya
zel. A barát
nt. Voltak,

a, hogy a ví
után megérk
edényeket rá

a vendége
omabbnál f
ogy semmi
yelltek. Pers
omban lesz 
lőkészületek

kokat. Másn

 

küldte Kass

ály. Palotájá
atatlanul sok
üjteményeiv

nítványait. E
dást tart. 
őt. Egy kér
a vízgyűjtő

k a lovaka
kon át, szak
an tanítvány
tok is útnak
 akik felhá

ízgyűjtőt te
keztek, min
ábízták a sz
ket a palotá
finomabb ét
iben ne sze
sze nem is k
részük, ezé

k. Holnap, m
nap kora re

sáról 

ában szolgá
k arany, és g
vel rendelk
Ezért hát m
Gazdagon 
rése azonba
ő megreped

at és kivág
kadatlan lov
yok, akik tu
k indultak, v
áborodtak 

elehordják?&
ndenki beleö
zolgákra és 
ába, szemü
telek alatt. 
envedjenek
kérették ma
ért kérdőn 
mikor mind

eggel, miko

 

ák százai 
gyémánt 

kezett. A 
magához 

meg is 
an volt a 
dt, a víz 
gtattak a 
vagoltak, 
udomásul 
vödörrel, 
a király 

&#8221; 
öntötte a 
a királyi 

ük-szájuk 
A világ 

k hiányt. 
agukat.A 
néztek a 

dannyian 
or a Nap 



 

sugarai 
edényét
ti mérte
ki-ki a s

Ha vala
lennénk
mesterü
mellettü

 

megvilágít
t tele rakták
etek, olyan m
saját otthoná

akinek van f
k? Ennyire h
ünk, tanítón
ük? Nekünk

ották a kirá
k arannyal, g
mértékkel m
ába. Volt, a

füle a hallá
hálásak? A 
k kérését? E

k kell dönten

ályi udvar e
gyémánttal.
mértem én i
aki örömmel

ásra, hallja m
sok éves t

Esetleg meg
nünk, csak n

 
 
V

Hú
 
(Gina 
 
Mint a
Minek
Csönd
Nem b
 
Körül
Verse
Fejem
Azért 
 
De né
Elálm
Mult i
Hattyú
 
És ekk
Mint h
Montb
A fölk

25

előterét, vol
. A király a
is nektek. E
l, volt, aki s

meg, mit m
taníttatás ut
g is tagadju
nehogy késő

Vajda János
úsz év mú

emlékköny

a Montblan
k nem árt se
des szívem, 
bántja újabb

ltem csillagm
enyt kacérko
mre szórja su

még föl nem

éha csöndes 
modozva, egy

ifjuság tünd
úi képed föl

kor még szi
hosszu téli é
blanc örök h
kelő nap me

lt nagy csod
azt mondta b
Ezután elind
szégyenkezv

mond számu
tán csak duz
uk? Vagy te
ő legyen. 

s 
úlva 

yvébe) 

c csucsán a
e nap, se szé
többé nem 

b szenvedél

miriád 
odik, ragyog
ugarát; 
m olvadok.

éjszakán 
yedül - 

dér taván 
lmerül. 

ivem kigyúl
éjjelen 
hava, ha túl
egjelen... 

dálkozás. M
búcsúzóul. 
dultak haza
ve.  

nkra ez a m
zzogva, mo
eljes mellsz

/K

jég, 
él, 
ég; 
y. 

g, 

l, 

Mindenkinek
Amilyen m

a a királyi u

mese? Mi is
orogva telje
zélességgel 

Küldő: Ballá

 

k a vizes 
mértékkel 
udvarból, 

s ilyenek 
esítenénk 

kiállunk 

án Mária 



 

 
A Karm
vissza, 
Emléké
A Karm
szállásh
XIII. sz
szabályt
Magyar
Karmel-
Miskolc
kápolná
Szt. Ter
elég. M
viszik to
c. ujság
A szerz
kápolná
akik kö
rendház
Sajnos. 
Jelenleg
„Mi nem
vesszük
1942./ 
Ezzel a 
A misk
Barnab
 

A Mont B

melita Rend 
aki a Karm
t a barlango
mel-hegy b
helyének, ak
zázadra már
t adott a rés
rországra 13
-hegyi Bold
cra 1942-be
át alakítottak
rézia tisztel

Most kezdőd
ovább a bék
, 1942./ 

zetesek elhu
át használato
özül megala
z 1993-ben é
a szerzetes

g a Görökka
m hagyjuk 
k körül köz

céllal munk
kolci Karme
bás volt, a 2

A misk

Blanc csúcsa 

A Misko

bőlcsője Iz
mel-hegyen 
on kívül az I
barlangjai 
kik a Karme
r szervezett
szükre 1209
355-ben jött
dogságos Sz
en érkeztek
k ki. 1944-b
letére lett f
dik a munk
két, megnyu

urcolása után
on kívül ke
akult a Vilá
és a templom

sek száma le
atolikus Egy
magára az 
ös életünkk

kálkodik a m
eliták kis k
2009-ben be

kolci Karm
hu.wikipe

ködbe vész / 

olci Karm

zraelben a K
védte meg

Illés-forrás 
alkalmasak 
el-hegyi Bol
t közössége
9-ben.  
tek az első K
zűz Mária R
k a Karme
ben épült fe
felszentelve
ka. Nem csa
ugvást, áldo

n „filia”- ké
ell helyezni.
ágban Élő K
m 1996-ban
ecsökkent, n
yház gondoz
Egyedülval

kel, imáinkk

miskolci, AV
közösségéne
ekövetkezett

melita kápoln
edia.org/wik

26

Fényképezte

       

melita Tem

Karmel-hegy
g az igaz h
is őrzi. 

k voltak a 
ldogasszony

ek alakultak

Karmeliták 
Rendjének.
eliták, ahol 
el az új, de m
.  „Megnyí
ak a karme
ozatkészség

ént müködö
.  De az újjá
Karmeliták 
n.  
napjainkban
zásában mű
lót kis kápo
kal, zsolozs

Világban É
ek perjele (
t haláláig. S

 
na képét me
ki/Kármelit

 

e Pásztor Lás

               

mplom és R

yen ringott.
hitet és élt 

világtól tá
y Testvérein

k ki, ezért A

és 1372-ben

a mai Kis
még mindig
ílt a kápoln
elitáké, hane
get, imádság

ött és idővel
ászerveződő
Közössége

n már nem 
űködik és fej
olnánk tabe
smánkkal.” 

Élő Karmelit
(világi veze
Szeretettel e

K

egtekinthetik
a_kápolna_

 
zlóné 2009. jú

               

Rendház 

. Eredetét Il
a hegy vé

ávol élő k
nek nevezté
Acconban V

n zárdát és 

ss Ernő utc
g ideiglenes 
na és a zárd
em a hívek

gos életet.” /

l az a veszé
ő Karmelita
e – összefo

tudják fenn
ejti ki áldáso
ermákulában

/Karmel C

ták /VÉK/ k
etője) az es
emlékezünk 

Küldő: Csom

k az alábbi l
_(Miskolc) 

úlius 7-én 

                

llés prófétái
édett barlan

keresztény 
ék magukat
Vercelli Szt

kápolnát ép

tcánál rendh
templom, é

da. De ez m
ké is. Mi a
/Karmel cs

ély állt fenn
a Rend és a
ogásából újj

ntartani a re
os tevékeny
n. Boldog ö

Csendjéből c

kis közösség
szperantist

k rá. 

mbok Jánosn

linken: 

 

               

ig vezeti 
ngjaiban.  

remeték 
.  A XII. 
t. Albert 

pítettek a 

házat és 
és  Vikai 
még nem 
djuk, ők 
endjéből 

n, hogy a 
hívek, - 

jáépült a 

endházat.  
ységét. 
örömmel 
c. újság, 

ge. 
ta Batta 

né nővér 

                



 

 
A témáh
tudjuk h
linken o
 

http://bi
 
Képek a
 

http://im
%D7%9
p=20  
 
A Karm
 

http://hu
 
„Kiegés
A hegy 
barlango
maradvá
A Karm

Illés pró

http://hu.w

 

hoz tartozik
hol is van az
olvashatják:

iblia.hit.hu/b

a hegyről: 

mages.googl
94%D7%A

melitákról m

u.wikipedia

szítés a Wik
fontos az ő
ok maradv
ányait is me

mel hegy töb

ófétáról a W

wikipedia.org/w

k, hogy Önö
z a hegy. A 
 

bible/21/1K

le.com/imag
8+%D7%94

magyarul: 

a.org/wiki/K

kipédia cikk
őstörténet ku
ányait! Ott
egtalálták. 
bbször is elő

Wikipédiában

wiki/Ill%C3%A

A K

ök is megtud
bibliai törté

KG/18 

ges?hl=iw&
4%D7%9B

K%C3%A1r

kéhez: 
utatásában, 
t a barlang

őfordul a Bi

n a követke

A9s_pr%C3%

Illés próf

27

Karmel h

dják, mi is t
énetet a Kar

&tbs=isch:1
%D7%A8%

rmelit%C3%

mert megta
gokban még

ibliában, fől

ező címen o

B3f%C3%A9t

féta szobra 

hegy 

történt ott a 
rmel hegyi 

&ei=ZCnLT
%D7%9E%

%A1k 

alálták benn
g a Neand

leg, a termé

lvashatnak:

ta   

Izraelben 

Karmel heg
eseményekr

TOPKCsmI
D7%9C&sa

ne a 120 eze
ervölgyi és

ékeny hely s

  

gyen, és, ho
ről, az alább

I4gamy4jdD
a=N&start=

er év előtti ő
s a Homo 

szimbóluma

 

ogy 
bi 

DA&q=
=20&nds

ősemberi 
Sapiens 

aként.  



 

 
A Karm
egyertem
 

  

 
Újságu
követ

 
Revizor
jobbá té
 

mel heggyel 
mes Eszper

unk főmun
tő gyógyulá

je

rainknak ezú
ételéért ebbe

kapcsolatos
ranto Szövet

Fe
M
Az
So
El
M
De
Ne
Itt
Eg
Ne
Fo
Já
Az
Cs
Já
As
Tá
Tá
Sz
Du
Ne
Na
M
Ist
Ér
 

nkatársa Pá
ási időszak
elenik meg

úton mondu
en, a kultúra

s linkeket é
tség (UEA -

N
S

elteszem a k
Miért is kell ö

ztán körüln
ok kedves tá
lmentek, itt 

Máshol csodá
e, ha már m
em lehet örö
t vagyunk a
gymáshoz s
evessünk a 
ordítsunk m
átsszál Te is 
z Új évbe át
sináljatok jó

átsszátok nó
sszonyaink 
áncoljunk jó
árjuk ki az a
zegénynek m
urranjon a p
em kell az a
agy tányér l

Megbirkózun
tenünket ké
rjünk meg k

F

ásztor Lász
a miatt, újs
! Kérjük m

unk köszöne
aközvetítési

28

s a kiegészí
- Rotterdam

Nagy István
Szilveszte

 
kérdést, legt
örülni a szil
ézek, csend
ársamat e na
hagyták e g

álják már az
megértük, m

ökre a taval
az újban, koc
sokszor szív
múlton, örü

most hátat, az
 prímás, Te
tjönni búsu
ó kedvet gaz

ótáját öregne
kedve is vi

ó kedvvel c
ajtót, várjuk
maradni nem
pezsgő, csen
asztalra kav
lencse kell, 

nk mindenfé
érve köszönt
kívánom! - m

Figyelem

zlóné 2011. 
ságunk köv

megértésüke

etet eddigi ö
i közügyben

ítést az izrae
m) izraeli de

n 
er 

többször ma
lveszteri nap
desen nyugtá
apon nem lá
gömbölyű v
z illatos virá
ár az is vala
lyban marad
ccintsunk, d

vünkből hajo
üljünk az új
z elszaladt b

e is harmoni
lva nem szo
zdagnak, sz
ek, legényne
dítson fel m
sárdást is, m

k a szerencs
m egy nagy 
ndüljön a po

viár vagy ho
egy-két sze

éle múltból 
tsük az évet
még nagyon

/Nagy

! 

február 14
vetkező szá
et és szíves 

önzetlen mu
n kifejtettek

eli Josef Sh
elegátusától 

agamnak, 
pnak? 
ázom, 
átom. 

világot, 
ágot. 
ami, 
dni. 
daloljunk, 
oljunk. 
nak, 
búnak. 
ikás, 
okás. 
zegénynek, 
ek. 

minket, 
meg swinget
ét, 
dicsőség. 

ohár, 
omár. 
elet hússal, 
hozott búva
t, 
n sok jót, s s

y István: Mo

4-i szem op
áma csak 20

türelmüke

unkájukért m
k. 

hemertől, az
kaptuk. 

Köszön
Pásztor L

t. 

al. 

szépet! 

orzsák és sz

perációja és
011. márciu
et. 

melyet újság

 

 

net értük: 
Lászlóné 

 

zilánkok/ 
 

s az azt 
usban 

gunk 



 

Kelle

 
 
 
 
 

emes Kará
kívánu

ácsony ünne
unk 2011-r

„Király

epet és gon
e revizorai

y Lajos” Esz

29

ndoktól men
inknak és m
zperantó-Ba

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ntes, szeren
minden ked
aráti Kör – M

ncsés, békés
dves olvasón
Miskolc 

 

s, boldog ú
nknak! 

 

újévet 



 

 

 
 
 

 

 

 
E-

Tel.: +
Tel.: +
Tel.:

-Mail: paszt
Weblap: h

30

 
 
 
 

 

+ 36 70 206
+ 36 70 570
 +36 46 738

torlaszlo.ad
http://kiralyl

 

6 1739 
0 8895 
8 982 

dri@hdsnet.
lajos.uw.hu

hu 

 

 


