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Október-November-December 

Kedves olvasóink! 

Városokban élve, kiszakadva a természetből gyakran nem gondolunk arra, hogy szántóföldi 

termékeink és zöldségeink egy részét nem csak tavasszal vetik a mezőgazdászok, hanem 

ősszel is, még mielőtt a tél beáll. Most arról írok majd, miért is nevezzük mi magyarok az 

októbert a Magvető havának, novembert Őszutónak és decembert a Pihenés havának. Jó 

feleleveníteni, mit is takarnak ezek az ezeréves ősi kifejezések, népi bölcsességek. 

Október: a Magvető hava  

Ki korán vet, korán szedhet!- tartja a magyar mondás, mely ős-régi tapasztalaton, gyakorlaton 

alapul. Az őszi vetés előnye leg inkább, a kitavaszodás során mutatkozik meg. Az áttelelő, 

illetve a tél beállta előtt vetett növény hamarabb indul fejlődésnek, akár 2-3 héttel is 

korábban. Kedvező körülmények esetén az ősszel elvetett növények a tél beállta előtt 

kicsíráznak és megerősödnek. Télen az életfolyamataik lelassulnak, majd áttelelés után a 

növekedés folytatódik.  Régi megfigyelésen alapul az ia, hogy az ilyen elővetett növények a 

hó alatt jól telelnek, míg száraz hideg télen kifagyhatnak, vagy jelentős fagykárt 

szenvedhetnek. Ezért, célszerű úgy vetni a növényt, hogy az a tél beálltáig megerősödhessen, 

vagy úgy, hogy ne legyen esélye kikelni a tél beállta előtt! 

Az október elején vetendő őszi gabonanövényeken (búza, árpa, sőt a repcén) kívül, érdemes 

vetnünk áttelelő zöldségnövényeket is. Az október - novemberben elvetett magvak az őszi 

csapadékból vizet vesznek föl, megduzzadnak, s a tél végén az időjárás enyhültével rövidesen 

csírázni kezdenek. A télálló zöldségek vetését ne hagyjuk tavaszra, mert az akkor szeszélyes 

időjárás kevés lehetőséget ad a munka gondos elvégzésre.  Az áttelelő zöldségnövényeket úgy 

vetjük el, hogy azok bizonyosan ne csírázzanak ki tél előtt. A vetéssel meg kell várnunk, amíg 

a hőmérséklet tartósan 4-5 °C alá esik, de a talaj még megmunkálható. A kockázat abban 

rejlik, hogy egy nem várt felmelegedés alkalmával még ősszel elindul a csírázás. Ilyenkor a 

növényeknek már nincs elég idejük olyan sokat fejlődni, hogy átvészelhessék a kemény telet. 



 

 
4 

A leginkább alkalmasak a rövid tenyészidejű, korai fajták: sárgarépa, petrezselyem, borsó, 

spenót, sóska, mák esetében. 

Vöröshagymát a nyár végén, fokhagymát: szeptember közepétől október közepéig, a 

póréhagymát: magvetéssel szeptember közepéig, ill. a palánta kiültetése októberben történjék, 

a  spenót, és a kelkáposzta vethető október elejéig, a mák október közepéig. 

November: az Enyészet hava, 

amelyet; őszutóként tartunk számon. November a munkálkodás utolsó hónapja, a télre való 

felkészülés utolsó hónapja, mellyel megalapozzuk a jövő évi termés egy részének sikerét.  

December-t: az Álom havának nevezzük, 

az egész évi munka utáni pihenés havának a nyugalomnak tartja a néphit, mely Karácsony 

havának is jelöli ezt az időt a keresztények lakta földeken. 

Pásztorné Földi Adri 

 

     
 

Ősszel kapcsolatos szólásmondások, népi megfigyelések 

Oly kedvetlen, mint a lucskos ősz.- Szelíd, mint ősszel a légy. Állhatatlan, mint az őszi idő. 

Tavaszi szél utat száraszt, őszi eső vizet áraszt. 

Ha Mindenszentrek napja (november 1) nedves: lágy tél várható, de ha száraz: kemény tél 

lesz eljövendő. Ha Márton lúdja (Márton nap nov.11) jégen ját, karácsonykor sárban botorkál. 

Ha Katalin (nap nov.25) kopog, karácsony locsog – és ez fordítva is igaz.  

Pásztor lászlóné 

 

 

Mentovics Éva: Paplan a vetésen  

 

Kesereg nagyapó: 

Gyerekek, nagy a hó! 

A kiskert véginél  

szinte már égig ér. 

Mondjátok, ki látott 

ily cudar világot? 

 

Mosolyog nagyanyó: 

Ez a hűs takaró 

átölel, betakar, 

nem fut el egyhamar. 

Szikrázón, fehéren 

paplan a vetésen. 

 

http://www.operencia.com/versek/teli-versek 
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Szeptember 26 

és ami abból kimaradt 

 

„Minden évben rendszeresen szeretnénk megszervezni előadásokkal a csatlakozást a 

"Nyelvek Napja"  rendezvényhez az Országos Idegennyelvű Könyvtárban” – árulta el nekünk 

Nagy János, a MESZ gazdasági elnökhelyettese. „Köszönöm mindazoknak, akik jelen voltak 

az OIK Nyílt Napját követő előadásokon melyek abból most kimaradtak, és sajnáljuk azokat, 

akik nem tudtak részt venni. Külön köszönet az előadóknak, akik hozzájárultak a rendezvény 

magas színvonalához az értékes előadásukkal. Bízom benne, hogy a jövőben több érdeklődőre 

számíthatunk” - nyilatkozta Nagy János 

                    
 

                Az OIK előadásain az eszperantista résztvevők - A fényképeket küldte nagy János 

Mi, a Király Lajos Eszperantó-Baráti Kör tagjai is reméljük, hogy miként most a Nyílt Nap 

utáni rendezvényé, a jövőben a Nyílt Nap alatti eszperantó nyelvű, ill. eszperantó-irodalomról 

szb. szóló előadások és kiállítások szintén hasznosak lesznek a nem eszperantista 

nagyközönség számára is.    

Pásztor László és felesége 

                                      

Írásbeli Felvételi Vizsga-kérdések 

  

Egy írásbeli állásinterjún egy férfi 0 pontot szerzett, mégis felvették. - Minden 

válasza ötletes, jól fekvő volt. 

  

1. Melyik csatában halt meg Napóleon?  

- Az utolsó csatájában....  

2. Hol írták alá a Függetlenségi Nyilatkozatot?  

- A lap alján.  

3. Mi a válás legfőbb oka?  

- A házasság.  

4. Mi a sikertelenség legfőbb oka?  

- A próbálkozás.  

5. Mit nem evett még reggelire?  

- Ebédet és vacsorát.  

6. Mi néz ki úgy, mint egy fél alma?  

- Az alma másik fele.  

7. Ha beledobunk egy piros követ a kék tengerbe milyen lesz.  

- Vizes.  

8. Hogy bírhatja ki egy ember alvás nélkül 8 napig?  
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- Egyszerűen, éjjel alszik.  

9. Ha a bal kezében 3 alma és 4 narancs, a jobbkezében 4 alma és 3 narancs van, mire 

következtethetünk? 

- Hatalmas tenyereim vannak.  

10. Ha 8 kőműves 10 óra alatt építette fel a falat, akkor mennyi ideig tart 4-nek?  

- Semeddig, hisz a fal már elkészült.  

11. Hogyan dobjunk egy tojást a betonra, hogy ne törjön össze?  

- Bárhogy, elvégre a tojás nem árt a betonnak. 

 

Küldő: Sutka istván Kelebia 

 

Nevezetes események, érdekességek 

 

Az itáliai reneszánsz korában 540 éve pápák magánkápolnájában a Sixtusi kápolnában 

keletkezett mennyezet-freskó Michelangelo világhírű alkotása. A Vatikánban található 

freskók egyik összefüggő legnagyobbja ez az 540 m² területével, és egyedülálló gyüjtő-képe 

az Ószövetség szereplőinek, és eseményeinek.  

1847-ben 165 éve született (és 1931. október 18-án halt meg): Thomas Alva Edison 

feltaláló. 1093 szabadalom kapcsolódik a nevéhez. 

120 éve (1892. november 1-én) kezdték meg működésüket az első miskolci 

telefonállomások.  
Tudja Ön, hogy: az üveg egymillió év alatt bomlik le, ami azt jelenti, hogy sosem 

használódik el és korlátlanul újra hasznosítható? 

"Életre keltette" a neandervölgyi embert a BBC megbízásából egy nemzetközi 

kutatócsoport, amely legközelebbi rokonunk eddigi legpontosabb rekonstrukcióját végezte el. 

http://richpoi.com/cikkek/tudomany/eletre-keltette-a-neandervolgyi-embert-egy-

kutatocsoport.html 

Fiatal magyar kutató eredményei a világ egyik vezető tudományos folyóiratában 

http://richpoi.com/cikkek/tudomany/fiatal-magyar-kutato-eredmenyei-a-vilag-egyik-vezeto-

tudomanyos-folyoirataban.html 

Tudja-e Ön, hogy ha Ön jobbkezes, akkor az ételt általában a jobb oldali fogsorral 

rágja? Ugyanez érvényes fordítottan is: a balkezes általában a baloldalon rág? 

Tudja-e Ön, hogy nem régen két maláj tigrissel (Panthera tigris jacksoni) gazdagodott a 

Nyíregyházi Állatpark nagymacskagyűjteménye? Az első fehér tigrist 1951-ben fogták be 

Közép-Indiában. Ettől a nagymacskától származik az összes fogságban élő fehér tigris. 

 
A bundájuk krém szinű, csokoládébarna színű csíkokkal. Ilyen tigris csak kb.250 él a 

világon és ebből hárman a Nyíregyházai Állatparkban. (Pozitív híradó/Richpool hírek: 

Zoológiai szenzáció – maláj tigrisek hazánkban) 

Hallott már Ön arról, hogy nem csak a majom, hanem más állat is képes eszközt 

használni céljai elérésére? Erre több állat is képes, de eszköz-készítést eddig még nem 

tapasztaltak állatoknál. Most egy kutatócsoport megfigyelte, amint egy fogságban tartott 

kakadu eszközt készített, hogy elérje a ketrecen kívülre helyezett táplálékot. 

http://richpoi.com/cikkek/tudomany/eletre-keltette-a-neandervolgyi-embert-egy-kutatocsoport.html
http://richpoi.com/cikkek/tudomany/eletre-keltette-a-neandervolgyi-embert-egy-kutatocsoport.html
http://richpoi.com/cikkek/tudomany/fiatal-magyar-kutato-eredmenyei-a-vilag-egyik-vezeto-tudomanyos-folyoirataban.html
http://richpoi.com/cikkek/tudomany/fiatal-magyar-kutato-eredmenyei-a-vilag-egyik-vezeto-tudomanyos-folyoirataban.html
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A szilánkot csőrével ketrece falából hasította ki, és az eledelt addig piszkálta vele, amíg 

behúzta a ketrecébe. http://richpoi.com/cikkek/tudomany/eszkozhasznalatot-figyeltek-meg-

egy-kakadunal--video.html/ Richpool hírek: Zoológiai szenzáció… 

Tudja Ön, hogy mikróbákat találtak egy fagyott antarktiszi tóban? Az antarktiszi több ezer 

éve befagyott tó jégvizsgálati eredménmyei azt sugallják, hogy ilyen, és hasonlóan 

szélsőséges körülmények között lehet élet más fagyott bolygókon is.  

 

http://richpoi.com/cikkek/tudomany/mikrobakat-talaltak-egy-fagyott-antarktiszi-toban.html 

 

Pásztorné Földi Adri 

A tolltartó 

 

Augusztus közepétől mindig nagy a tolongás a papírboltokban. Bár tudtam, hogy most 

is így lesz, én mégis úgy éreztem most kell mennem a papír-írószerboltba, mert most biztosan 

kapható lesz az a hőn óhajtott szép kivitelezésű írópapír és boríték, mellyel csak keveseknek, 

a csillagos ismerősöknek barátoknak szoktam írni levelet. Több éve már annak, hogy Kucin 

Miska bácsi eltávozott közülünk. Azóta a Kelet-szlovákiai eszperantó élet elvesztette régi 

fényét. Ő a kassai eszperantó-klub titkára volt. Sok kulturális esemény elindítója, hajtó 

motorja. 1962-ben ismerkedtem meg vele, amikor a kassai, eperjesi eszperantisták 

vendéglátogatást tettek itt Miskolcon. Én akkor éppen, hogy csak elvégeztem az első 

eszperantónyelv-tanfolyamot. Ez a vendégfogadás volt számomra a tűzkeresztség, miként 

tudom használni a nemzetközi nyelvet, és mert Kassán születtem, Miska bácsi és köztem az 

ismeretség később is megmaradt olyannyira, hogy az a két család között őszinte, kedves, 

barátsággá mélyült. Amíg élt, minden születésnapomra kaptam tőle egy levélpapír készletet, 

szebbnél szebb papírokból. Most, rá: a kedves szlovák barátunkra emlékezve kerestem valami 

hasonlót, bár jól tudtam, hogy a magyar papíriparból hiányzik a fantázia e téren is. 

Nézelődésem közben egyszer csak szinte berobbant az üzletbe egy kis szőke gyermek a 

hasonlóan szőke édesanyjával. Délre járt az idő, addigra rajtuk, a bolti személyzeten és rajtam 

kívül nem volt más az üzletben. Anya és gyermeke nézegették, majd megvásárolták a kis fiú 

részre az első osztályos füzeteket, író eszközöket, rajzlapokat, háti táskát, szóval mindent, ami 

szükséges. Amíg az anya egy csomóba rakta, és a kasszához vitte a fizetendő árut, a gyermek 

a boltból a kirakat arra felé eső részét nézegette, majd ujjongva felkiáltott: 

Anyukám, anyukám! Nézd már ezt a tolltartót itt a kirakatban! Rám kacsintott! 

Ne beszélj zöldségeket! – így a mama – a tolltartók nem szoktak kacsintani! 

Nem is a tolltartó, hanem az a gyerek volt, amelyik az aljára van festve! 

Ugyan már! – szólt anyja, de azért a kirakathoz lépett megnézni, miről beszél a gyerek. 

Meg látta az oldalára dőlt barna fa tolltartót, melynek aljáról a mosolygós szőke gyermek arc 

nézett vissza rá. 

Jól van, már látom, de gyere, fizetni kell, és menni, mert még vásárolnunk kell mást is. 

Anyukám, vegyük meg azt a tolltartót is! – kérlelte a gyerek az anyját. 

A Lalié régi tolltartóját kapod, nem vehetünk neked is újat. 

Anyukám, azt te is tudod, hogy a Lalié el van szakadva. 

 Ebben a tanévben még kitart. A pénz kevés, és másra kell. 

Anyukám, de ez fa, ez tovább tart! És emeletes is, a színes ceruzák is elférnek benne. 

Nem. Már mondtam. Imikének pelenka kell. Nincs mit alá tenni. Gyerünk! 
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Anyukám, ha az óvodai kis törülközőmet tennéd alá, azt csak ki kell mosni, tovább tart 

majd, mint a papír pelenka. 

Az asszony fizetett. Kezdte a szatyorba berakosgatni az árut. A szőke kis legény, sírásra 

görbült szájjal újra édesanyjához fordult: 

Édesanyám, csak a mesében vannak csodák? 

Vannak most is – szólt közbe a pénztáros, aki megsajnálta a gyereket. – Ha a 

boltvezető bácsi leértékeli, mert már régóta szívja a nap a tolltartót a kirakatban, anyukád 

megveheti olcsóbban. 

A fele árért elvinné asszonyom? – kapcsolódott be az idős boltvezető a beszélgetésbe.  

Nincs nálunk annyi pénz – szólt az asszony – ami van, az másra kell, és egyébként 

ezek itt, sokkal többe kerültek, mint amennyit szántam rájuk – mutatott a már kifizetett 

holmikra. 

Azoknak az ára megszabott, mert új áruk. De a tolltartó árából engedhetünk – szólt 

közbe a boltvezető felesége is, hogy segítsen. Mennyi pénzt tud rászánni, hogy a gyereknek 

örömöt, és ne csalódást okozzon már az életbe való elindulásakor?  Jut még neki elég, tudja 

maga jól. 

Az asszony elővette pénztárcáját, majd rövid gondolkodás után közölte, hogy a 

tolltartó árának a felét mégis ki tudná fizetni, a többit nem.  

Jól van, akkor fizesse ki. Úgy csináljuk majd, hogy kétszeres árleszállítás történt. Az 

asszony kifizette a pénzt a tolltartóért. A boltvezető egy méretre szabott reklámszatyorba 

beletette a tolltartót, majd a gyerek kezébe nyomta. 

Vidd kicsim és légy boldog vele. Hozzon neked szerencsét! 

Nagyon jól fogok tanulni – fogadkozott a gyerek, - hogy megháláljam – és a boltból 

kifelé menet köszönés után oda szólt anyjának: 

Látod anyukám? Ma is vannak még csodák, csak hinni kell bennük! 

Távozásuk után a boltvezető elővette a pénztárcáját, és befizette a teljes összeget a kasszába a 

régi összeg stornózása után. Akkor vették észre, hogy ott vagyok, ezért magyarázatul 

hozzáfűzték: 

 Árleszállításra nem volt jogunk, de mindenképpen segíteni akartunk. Meg kellett 

mutatnunk, hogy vannak még csodák.  Lehet, hogy ezt a csodát majd egyszer ez a 

gyermekecske is megteszi mások felé úgy, mint ahogy az egykor régen látott csodát én adtam 

most tovább. Csodára, a hit erősítésére mindig szükség volt. Sajnos ma sincs másként.  

 
 

Álljunk meg és … 

 

Álljunk meg és emlékezzünk névvel ünnepi estet rendezett a Magyar Eszperantó Szövetség 

és a Budapesti Orvos Egészségügyi Eszperantó Csoport 2012. október 3-án. A megemlékezés 

helyszíne Budapest XIV. ker. Thököly út 58-60, OKISZ Inkubátorház, amely megközelíthető 

a Keleti Pálya-udvartól a sima 7-es, 173-as, 5-ös autóbuszokkal. Csak két megálló a Keleti 

Pálya-udvartól. A köszöntés és a visszaemlékezések 17:30-kor kezdődtek. 23an voltak jelen 

az ünnepeltekkel együtt. Az ünnepeltek elmondták, hogy hogyan is volt 50 évvel ezelőtt, 

hogyan lettek eszperantisták. Farkas-Tatár Józsefné, dr. Dudich Endre, dr. Ferenczy Imre, dr. 

Nanovfszky György, Ponori Thewrewh (Török) Aurél, Tihanyi Péter és dr. Molnár Lajos 

jelentek meg az ünnepségen. Pásztorné Földi Adrienne távolmaradást jelzett a törött karja 

miatt.  Az ünnepség után dr. Molnár Lajos és felesége nyalánkságokkal kínálták meg az 

egybegyűlteket, majd kötetlen besztélgetés következett 20 óra15-ig. 

/Tihanyi Péter és dr. Ferenczy Imre eszperantó nyelvű beszámolója alapján Pásztor Lászlóné./ 
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Vezetőségválasztó Közgyűlés a MESZ-nél 

 

Közgyűlés ideje: 2012. november 11. vasárnap 10 óra. Közgyűlés helye: 1146 Budapest, 

Thököly út 58-60. OKISZ Székház - Károlyi terem. Postacím: 1146 Budapest, Thököly út 58-

60. II/209. 

„Kb. 30-35-en voltunk, a 28   küldöttból végül 19 jelent meg. Az elnök, alelnökök maradtak a 

régiek (Szabó Imre, Lindwurm Edit, Nagy János), a vezetőségbe még Sereghyné Z. Enikő, 

Romcsek  Kálmán került be. Megválasztották a különböző bizottságokat is….”  

Besenyei Anna 

 
A Miskolci Eszperantó Mozgalom Története 

-Folytatás- 

                                                      2012 

 

A „Király Lajos” Eszperantó Baráti Kör összejöveteli helye és az információs cím: a 

Pásztor házaspár lakása: 3530. Miskolc, Arany János utca. 35. 4/2. 

Januártól vasárnaponként folyamatosan felolvassa Pásztor László tagunk Molnár Ferenc: Pál 

utcai fiúk c. regényének eszperantó nyelvű fordítását. Pásztor Lászlóné nyelvtani 

magyarázattal és az ismeretlen szavak magyarra fordításával segíti a programot. 

Márciusban csatlakozott a Baráti-körünkhöz a Pipoly házaspár, akik nem régen fejezték be 

az Eszperantó tanfolyamot és nagyon örültek, hogy gyakorolhatják a nemzetközi nyelvet. 

Természetesen az internetes újság szerkesztése folyamatos.  

2012. március 27-én megjelent Pásztorné Földi Adrienne magyar nyelvű elbeszélés-kötete, 

melynek címe: „Tündérek tánca.”  Ez 27 elbeszélést tartalmaz. A köteles példányokon túl 

ajándékként kapott belőle az edelényi, győri, szikszói, boldogkőváraljai, szerencsi könyvtár, 

az Abaújszántói Általános Iskola, az Abaújszántói Művelődési Ház, továbbá az Osztrák 

Nemzeti Könyvtár Bécsben, a Városi Könyvtár a lengyelországi Łodz városban és 

Nagybödönyben Kárpátalján az egyik Általános Iskola könyvtára, a rokonokon, barátokon és 

a HAT-beli alkotótársakon kívül. 

Április 19-én jutott tudomásunkra, hogy Pásztorné Földi Adrienne egy magyar nyelvű 

meseíró pályázaton első helyezést ért el Szegeden három meséjével. A mesekönyvben a 

mesék nyomtatásban megjelentek. A szerzőről kért információ tartalmazza Pásztorné 

eszperantista életútját. 

Április végén az olvasást abbahagytuk Parkánszkiné Zsuzsa egészségügyi problémája miatt. 

A kórházban és utána is meglátogattuk őt. Király Ildikót a látogatásra elkísérte férje is.  

Június 13-án az Eszperantó parkban az emléktáblát a 125. éves évforduló alkalmából 

megkoszorúzták Pásztor László, Pásztor Lászlóné, Virányi Judit: Miskolcról, Evva Margit: 

Encsről, Gulyás József: Ózdról, és Várhelyi Gyuláné: Tokajból. 

Július – szeptember hónapokban Parkánszkiné Zsuzsa és Pásztorné Adri betegsége miatt 

szünetet tartottunk. Nyáron a Pipoly házaspár Szlovákiában Nyitrán résztvett egy több napos 

eszperantista táborban, ahol nyelvkészségüket továbbfejlesztették és nagyon jól érezték 

magukat. Élményeikről rövid élménybeszámolót tartottak októberben. 

Augusztus 4-én Hanojiban az UK-n hirdették ki, hogy au UEA 2012. évi Szépművészeti 

versenyén Pásztorné Földi Adrienne ismét díjat nyert, az Ombro en Lumo/Árnyék a fényben - 
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című történelmi drámájával. Színdarabja; a „Megtisztelő-említés” című díjban részesült. Ez 

már a harmadik dicsérő oklevele, más magyar eszperantista nem ért el helyezést.  

Augusztus 14-én Pál István eszmetársunk meghalt.  

 

 
 

A temetésén széles körben megjelenésre Pásztor Lászlóné mozgósította városunk 

eszperantistáit és a kondoleáló üdvözleteket ő adta át az özvegynek. Halász József mondott 

gyásztbeszédet a vasutas eszperantisták nevében. Pásztor Lászlóné nekrológot írt az 

elhúnytról - mint a Rónai Sándor Művelődési Ház Eszperantó-szakkör titkáráról – az 

Északmagyarországi Hír/Nordhungaria Informo című újságban. E-mail-ben kondoleáltak: 

Probal Dasgupta /az UEA elnöke Indiából/, Osmo Buller /az UEA Központi Hivatalának 

igazgatója Hollandiából/, Elda Doerfler /az Eszperantó Szövetségtől Trieszt-Itáliából/ 

Magdalena Feifičová Zsolna-Szlovákiából/,Milan Neubeller /Poprádról Szlovákiából/ 

Sylvia Hämäläinen /Tampere-Finnországból/ , Bartek Anna /A Magyarországi Eszperantó 

Egyesület nevében Budapestről/, dr. Ferenczy Imre Győrből, Gulyás József Ózdról, 

Várhelyi Gyuláné Tokajból, Eszényi József Szolnokról,  Zengő-Seregi Enikő 

Nyíregyházáról, Fedor Istvánné Miskolcról. A temetésen megjelentek: dr. Halász József, 

Lukács Gusztáv és neje, Busai Mária, Fázold Miklós, dr. Vuné Király Ildikó, és a 

Pásztor házaspár. 

 

 
2006 dec.15-én Pál Istvánnal a Zamenhof emléktáblánál. 

 

Augusztus 25-én Miskolcon átutazott egy szlovákiai eszperantista: Teodor Andreas úr. Az 

eszperantó zászlóval fogadtuk. A Miskolcra befutó vonat ablakából integetett nekünk, majd 

pár perces beszélgetés után a vonat tovább robogott Budapestre. Az eszperantó zászlóról és a 

nyelvről, tanuilási lehetőségeiről többen is érdeklődtek. A nyelviskolák megemlítésekor 

jeleztük, hogy a nyelvet elsajátítani kívánókat szívesen segítjük, ha hozzánk fordulnak. 

Szeptemberben Virányi Judit klubtagunkkal szép lillafüredi kirándulásokat tettünk. A 

Pásztor házaspár pedig folytatta vidéklátogatási programját, és ellátogatott Rudabányára, 

Sajóbábányba, Edelénybe és Sajóecsegre. Szeptemberre fejeződött be Pásztor László nagy 

fordítói munkája: Miskolc zenei életéről, (szerző: Sziklavári Károly) és Pásztor Lászlóné 

fordítása a magyarországi beás cigányokról, mely tanulmány dr. Orsós Anna munkája. 

Szeptember végén a magyar nyelven alkotó HAT Alkotóközösség negyedik hellyel honorálta 

Pásztor Lászlóné egyik novelláját, mely esztperantóul is meg fog jelenni a decemberben 

kiadásra kerülő antológiában. 

Október 6-án az EAR tagjai közül a Pásztor házaspár megkoszorúzta Abaújszántón a 

Kalocsay emléktáblát és a mellszobrot. A megemlékezésen résztvett Abaújszántó 

Önkormányzatától és a Művelődési Otthontól (mint koszorúzók) két fő, rajtukon kívül a volt 

polgármester úr Soltész Zoltán; aki egyik elindítója és nagy pártfogója volt Abaújszántón az 
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emlékhelyek kialakításának, támogatója az ottani ünnepségeknek az egykori abaújszántói 

eszperantó-csoport tagjaként is, és a miskolci „Király Lajos” Eszperantó-Baráti Körtől Pásztor 

László és felesége. 

Októberben a váci templomokról szóló magyar nyelvű szövegeket fordította eszperantó 

nyelvre Pásztor László, segítve ezzel a jövő évi, Vácott rendezendő Vasutas Eszperantisták 

Baráti Találkozóját.  

December 15-én megemlékezést tartunk a Zamenhof emléktáblánál, ahol szó lesz a jövő évi 

rendezvényről melyen meg kívánjuk ünnepelni, hogy Miskolcon 100 éve van jelen az 

Eszperantó. Minden segítséget megköszönünk. 

Pásztor László 

 

 

Vicc 

Orvos az Orvosnál 

Az állatorvos megbetegszik, és elmegy a háziorvosához. 

  - Mi a panasza? - kérdezi a doki. 

-  Nézze, én állatorvos vagyok. Én úgy gyógyítom a betegeimet, hogy nem  

kérdezek tőlük semmit, hiszen ők nem tudnak válaszolni. Maga erre nem képes? 

- Dehogynem - válaszolja az orvos kis gondolkodás után. 

Szó nélkül megvizsgálja az állatorvost, majd átad neki egy receptet. 

- Tessék, ezt váltsa be! 

- És ez hatni fog? 

- Persze. Ha mégsem, akkor legfeljebb elaltatom ... 

Házimunka 

Panaszkodik az asszony a férjének: 

- Figyelj Jenő, mindig hazahordod a munkádat a munkahelyedről. Én így nem tudok 

 veled élni! 

- Na és? Nagyon sok ember haza hordja a munkáját! Sajnos, ilyen időket élünk… 

- Az igaz, de nem mindenki BONCMESTER! 

A lábtörés 

Szóval maga ezzel a lábtöréssel elment egy csontkovácshoz? 

     Na és milyen badarságot mondott magának? 

-   Azt, hogy jöjjek el magához, doktor úr./* 

 

 

 

Nevezetes napok, Világ napok 

  

 

2012. október 1-én, a Zene Világnapján az Országos Idegennyelvű Könyvtárban 

látogatóinkat és vendégeinket a XX. század eleji francia és magyar művészetek világába 

kalauzolták. Claude Debussy és Kodály Zoltán a kor két kiemelkedő alkotója életét és 

művészetük egymásra hatását Darvasi Andrea mutatta be előadásában. Zenéjükből bemutatót 

Szűcs Katalin énekművész és Frideczky Katalin zongoraművész nyújtott. 

 

Október 17. A Szegénység Ellenes Küzdelmek Világnapja; az ENSZ 1992 decemberében 

hozott döntése alapján. 
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„A nélkülözőnek sok minden hiányzik, de a kapzsinak minden.” 

/A szíriai származású rabszolga írótól és szinésztől: Publilius Syrustól származik-e bölcelelet, 

aki Krisztus előtt élt még Seneca idején./ 

Október 18. a 10. éves Magyar Festészet Napja alkalmából országszerte mintegy 50 

helyszínen kiállításokkal, beszélgetésekkel és nyitott műtermekkel várták az érdeklődőket 

október 20-ig.  

október 21. – Solti György (1912 – 1997) magyar karmester, zongoraművész születésének  

100. évfordulója. 

 
Solti György arcképe 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Sir_George_Solti_Allan_Warren.jpg 

október 31. – Szentágothai János (1912 – 1994) Kossuth-díjas magyar anatómus születésének 

100. évfordulója. http://hu.wikipedia.org/wiki/Szentágothai_János 

http://eo.wikipedia.org/wiki/János_Szentágothai 

november 2: a Halottak napja Magyarországon 

A Halottak-napján még az is kimegy a temetőbe szerettei sírját virággal díszíteni, mécsest 

gyújtani emlékükre, aki az év többi napján valamilyen oknál fogva nem jár ki a sírhoz. 

 

 
 

november 9.  Feltalálók napja - Tudja Ön, hogy a világ leghíresebb feltalálói között 92 

magyar van? 

november 27.  A Nobel-díj alapításának emléknapja – Tudja Ön, hogy 2012-ben a béke 

Nóbel díjat az Európai Únió kapta?/ http://eo.wikipedia.org/wiki/Nobel-premio/ 

december 2.  A rabszolgaság eltörlésének emléknapja 

Tudja ön, hogy rabszolgaság: a személyi szabadságuktól, emberi jogaiktól megfosztott, a 

munkaképességük szerint árucikként kezelt emberek története? Tudja-e, hogy: a 

polgárháborút megelőzően 1860: az USA-ban 4 millió néger és mulatt rabszolga várta a 

fölszabadítását? A magyarországi rabszolgaságról cikket lásd: Magyar Katolikus Lexikon > R 

> rabszolgaság Magyarországon, 

december 15. Tudja Ön, hogy ezen a napon született 1859-ben L.L.Zamenhof, aki az 

eszperantó nyelv létrehozásával a térben hidat épített az emberek számára? Ez a nyelv 2012-

ben 125 éves! 

 

  
 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szentágothai_János
http://eo.wikipedia.org/wiki/János_Szentágothai
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 december 16.  A magyar kórusok napja 

december 21. Szent (a hitetlen) Tamás apostol napja, a téli napforduló időpontja, a 

csillagászati tél kezdete 

december 25-26.  

 

 
 

 Karácsony napjai (vallási és világi ünnep) 

december 31.  Szilveszter pápa megválasztása 314. január 31én történt, de pápai 

uralkodásának vége 335. december 31. Uralkodása alatt jelentős templomépítkezések is 

zajlottak. Ekkor épült a római Lateráni Szent János-bazilika is. Ünnepnapját december 31-én 

tartják, és talán ez a legismertebb névnap, hiszen az újévhez is kötődik.  

  Pásztor Lászlóné 

 

Találóskérdések 

 

Miért van hátul a mókus farka? 

- Mert elől a mókus van. 

- Mi a dekoltázs? 

- Mély ruha kivágás, amellyel egy fiatal nő férjet, egy idős nő pedig náthát szerezhet 

magának. 

 

Köszönet és jókívánságok 

A miskolci Király Lajos Eszperantó Baráti Kör tagsága ezúton köszöni meg szövegi 

revizoraink (Cziboly József, dr. Bujdos Iván és dr. Dudich Endre) - és együttműködő 

munkatársaink (Böder Józsefné, Ballán Mária, Sutka István és Szabadi Tibor) 2012. évi 

áldozatos munkáját, és az alábbi vers szép gondolataival kíván kellemes évvégi ünneplést, és 

bajoktól mentes, békés, boldog ujévet nekik, és kedves olvasóinknak: 
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Balogh József 

MIT KIVÁNOK? 

 

Kívánok én hitet, kedvet,  

szép szerelmet, hű türelmet,  

utakhoz fényt, csodát, álmot,  

békességes boldogságot,  

magyar szót és égre kéket,  

emberarcú emberséget,  

verseket, célt, igazságot,  

daltól derűs jobb világot,  

bokrok mellé társnak fákat,  

napfényt, amely el nem fárad,  

tekintetet szembe nézve,  

éjt meg nappalt soha félve,  

kézfogásos tiszta csöndet,  

és mosolyból minél többet!   
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http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://www.tuzijatekvasar.hu/images/stories/tuzijatek_2_n.jpg 
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