
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2013. április – május - június 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. évfolyam 92-94. szám 



 

 
2 

Tartalom 
Április, május, június ................................................................................................................. 3 

Fontos napok, Világnapok Magyarországon .............................................................................. 3 
Álmot lehel rám az éj ................................................................................................................. 8 
Mire jók az illó olajok? .............................................................................................................. 8 
Gyászhír ..................................................................................................................................... 9 
Levélszekrény ........................................................................................................................... 10 

2013… ...................................................................................................................................... 11 
2013 a Gulyás éve is ................................................................................................................. 11 
98.Egyetemes Eszperantó Kongresszus Islandon .................................................................... 11 
Hazai körkép ............................................................................................................................ 14 
Ajánlás ...................................................................................................................................... 16 

A horgász igazi győzelme ........................................................................................................ 17 
Hírek ......................................................................................................................................... 17 

Viccek ....................................................................................................................................... 18 
Évfordulók ................................................................................................................................ 19 
SZIVÁRVÁNY ........................................................................................................................ 20 
Ismeri a szókincsét? ................................................................................................................. 20 

Sötétség .................................................................................................................................... 21 
Falfirkák ................................................................................................................................... 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
3 

Április, május, június 

 

            

 
 

Fontos napok, Világnapok Magyarországon 

 
2013. Március 31, április 1-én Húsvétot ünnepelt a magyar nép is, és örült a megválasztott 

brazil származású új pápának, aki a Ferenc nevet vette fel. De ő csalódást okozott azzal, hogy 

a néhány nagy európai nemzet nyelvén történt köszöntése után elhagyta a többi kisebb 

nyelveken, így a magyar, és az eszperantó nyelven való köszöntést is, melyeknek már 

hagyománya volt. A pápa beszédekor több eszperantista is jelen volt, ESPERANTO feliratú 

tábla elemeit emelve a magasba. Az olasz televízió a felvételén megörökítette jelenlétüket. 

Ferenc pápáról, lásd a wikipédiát itt: http://hu.wikipedia.org/wiki/Ferenc_pápa 

Érdekességként említem Szabadi J. Tibor nagykanizsai eszperantista író és műfordító 

következő tájékoztatását:  

„Aki nézte a Húsvéti Szentmise közvetítését a Vatikánból meghatódva tapasztalhatta, hogy az 

a misekönyv, amelynek aranyozott borítója - az immár Magyar Örökség Díjas Ozsvári Csaba 

által készült, és a Magyar Katolikus Egyház ajándékozta II. János Pál pápának, amit Benedek 

pápa is használt - most Ferenc pápa miséjén is, a Föld sok-sok lakója előtt látható volt. Már aki 

tudta, hogy mit lát, mert a magyar TV közvetítésben, és a papi kommentárban sajnos erről szó 

sem esett. A külföldi tudósításokban gondolom még kevésbé.  Jó lenne Ozsvári Csaba páratlan 

művészetét a világgal megismertetni, mert erre mindannyian büszkék lehetünk, ahogy bármely 

nép büszke lenne. Az sem mellékes, és legközelebbi alkalommal  erre is gondoljunk, hogy a 

misekönyv felmutatásakor, a Magyarok Nagy Asszonya és magyar szentek tekintenek a Szent 

Atyára, és a pápai címer mellett a Szentkorona is ott látható. (Ez az akadémiai laudációban is 

elhangzott, és láthatóan megfogta az embereket.) Talán ezt, e hír olvasói másoknak is 

elmesélhetnék. Ozsvári Csaba élete, munkássága példaadó, alkotásai maradandóak. Kár lenne 

nem észrevenni, nem tudni róla, és elhallgatni. ….” 

 

 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Ferenc_pápa
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Április 05: Nemzetközi Romanap Bódvalenkén  
 

A "cigányság szent ünnepének" nevezte Choli Daróczi József a minden év áprilisának első 

hétvégéjén megrendezendő "Roma kultúra napját". A megemlékezést első alkalommal 1993 

áprilisában tartották neves cigány művészek Budapesten a Magyar Írószövetség székházában. 

Most erre Bódvalenkén került sor. http://www.romnet.hu/hirek/2013/04/05-

ban/nemzetkozi_romanap_ A faluról lásd a wikipédiát: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Bódvalenke 

Április 11: A magyar költészet napja József Attila költőnk születésnapja alkalmából ill a 190-

éve született Petőfi Sándor 1849-ben hősi halált halt nemzeti költőnk emlékére is. 

 
Az emlékünnepség résztvevőinek egy csoportja a szerencsi Huszár-várban 

 

 

Április 12: Nemzeti-emlékhelyeink száma.  

 

12-re bővült, a debreceni nagytemplommal és a kollégiummal. Ott történt 1849-ben a Habsburg 

uralkodói ház trónfosztása. Az újabb két helyről Kósa Lajos Debrecen polgármestere 

emlékezett meg márvány emkékoszlopot avatva.  

 

http://www.tirek.hu/hir/mutat/35582/
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Fotó: Pásztor Lászlóné 

 

A debreceni református nagytemplom ismertetője itt: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Református_nagytemplom_(Debrecen) 

 

Április 18: Nemzetközi Műemléki Nap  

 

Az UNESCO javaslatára nyilvánították április 18-át Nemzetközi Műemléki Nappá. Először 

1984-ben ünnepelték. E napon főleg azokra a műemlékekre hívják fel a figyelmet, amelyek 

veszélyben vannak. Magyarország már a meghirdetés évében csatlakozott a 

kezdeményezéshez. Miskolc műemlékei listáját lásd itt: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Miskolc_műemlékei 

 

Május első vasárnapja: Anyák napja 

 

 Az ünnep a 20. század elején keletkezett az Amerikai Egyesült Államokban. Julia Ward 

Howe 1870-ben fogalmazta meg anyák napi kiáltványát, de kezdeményezése kudarcot vallott. 

A harcot Ann Jarvis folytatta. Az első jelképes ünnepet 1908-ban tartották. Az ünnep 

megítélésének fontos lépcsőfoka az állami elismerés. Az anyák Napját elsőként 1910-ben 

Nyugat-Virginia ismerte el, amelyet négy évvel később Woodrow Wilson elnök emelt 

szövetségi szintre. Az Anyák Napja hivatalos ünnep lett, de nem munkaszüneti nap, 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Református_nagytemplom_(Debrecen)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Miskolc_műemlékei
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szülőhazájában május második vasárnapján ünneplik. Az időpont Ann Jarvis halálának állít 

emléket. Európában 1917-ben Svájcban tartották meg először. Magyarországon az első anyák 

napját 1925. március 8-án rendezték meg a maitól merőben eltérő módon. A kísérleti jelleggel 

megtartott kezdeményezésnek az Állami Gépgyár adott otthont. Majd az ünnep hihetetlen 

gyorsasággal hódította meg az országot. Napjainkban az anyák napját tiszteletadásnak 

tekintjük. Miskolcon az - Anya gyermekével – című szobor a MÁV Rendelőintézete előtt 

látható. Halmágyi István alkotása. A szobor alakjai; anya és gyermeke lehunyt szemmel 

láthatók. A fél térdre ereszkedett fiatalasszony védőn, óvón öleli gyermekét. Az 1965 óta 

Miskolcot gazdagító szobor; a szeretetről szól. A Szegedi Amatőr Alkotók Köre 2013. május 

23-án tartotta Anyák-napi ünnepségét és bemutatták az idei első mesekönyv kiadványukat. 

 

Május első vasárnapja: A Nevetés Világnapja is 

 

 1998-ban Indiában egy nevető-klubban tartották az első Nevetés Világnapot. Ilyenkor a 

nevetés fontosságára, egészségmegőrző szerepére, a vidámságra és a pozitív érzelmekre hívják 

fel a figyelmet. Érdekes, hogy a gyerekek még naponta 400-szor kacagnak, a felnőttek 

nagyjából hússzor. 

 

Május 07: Melanoma Világnapja  

 

 .Magyarországon a 25-30 éves női korosztály körében vezető halálok a melanoma. 

  

Május: Madarak és Fák Napja  

 

 1902. május 19-én Párizsban az európai államok egyezményt kötöttek a 

mezőgazdaságban hasznos madarak védelme érdekében. 1902-ben Chernel István ornitológus 

szervezte meg Magyarországon először a Madarak és Fák Napját, amelyet az 1906. évi I. 

törvénycikk írt elő. Meg ünneplésének napja változó.  
 

A 2013. év madara a Gyurgyalag.  

A gyurgyalag az egyik legszínpompásabb madarunk, hossza 25-29 cm, szárnyfesztávolsága 36-

40 cm. A melegebb éghajlatú nyílt tájakat kedveli, művelt területeken, legelőkkel, bokrokkal, 

facsoportokkal tarkított élőhelyeken fordul elő. Költési helye különleges, mivel partfalakban, 

telepesen (gyakran a partifecskékkel együtt) fészkelő faj. Főleg nagyobb termetű repülő 

rovarokkal táplálkozik, és mint az ilyen fajok általában, a legkorábban elvonulók, és a 

legkésőbb érkezők közé tartozik. A telet Afrikában tölti. Speciális táplálkozása és fészkelési 

viselkedése miatt állományát számos veszély fenyegeti. Ezek közé tartozik a partfalak 

természetes eróziója és benövényesedése, illegális homokbányászat, illetve hűvös időben 

előforduló méh zsákmányolása miatt a méhészetek közelében működő telepek 

megrongálása.(http://www.mme.hu./napi-madarvedelem/kapcsolat.html) 

Bár az év madara a gyurgyalag, mégis egyik legkedveltebb madarunk a csalogány. Róla 

bővebben is olvashatnak az alábbi címen a Wikipédiából: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Fülemüle 

Blaha Lujza szinésznőnk „a nemzet csalogánya” volt. Itt látható arcképe a wikipédiából és 

síremléke a Kerepesi úti sírkertből: 

http://www.mme.hu./napi-madarvedelem/kapcsolat.html
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fülemüle
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Május 15: a Család Nemzetközi Napja  

 

 1994-ben az ENSZ május 15-ét a Család Nemzetközi Napjává nyilvánította. A 

felhíváshoz Magyarország is csatlakozott. 

 

Május 24: Az Európai Nemzeti Parkok Napja 

  

 1999 óta ünneplik. 1973-ban alakult, s együttesen 34 ország 400-nál is több védett 

területéért felelős. 1999-ben indított programja alapján május 24-én annak emlékére tartják e 

napot, hogy 1909.május 24-én alakultak meg az első európai nemzeti parkok Svédországban.

 Weboldal: www.greenfo.hu 

 

Május utolsó vasárnapja: A Magyar Hősök Emlékünnepe  

 

A Magyar Köztársaság Országgyűlése a magyar nemzet soha el nem múló hálája jeléül, a ma 

élő és a jövő nemzedékek okulására, a hősök dicsőségére a 2001. évi LXIII. törvény alapján 

minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját a Magyar Hősök Emlékünnepévé 

nyilvánította. 

 
 

Miskolc – Hősök tere emlékmű 

 

Június 4. a Nemzeti Összatartozás Napja  

 

 A Nemzeti Összetartozás Napja, az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának 

évfordulójára emlékező, június 4-ére eső nemzeti emlék nap, amelyet 2010. május 31-én iktatott 

törvénybe az Országgyűlés. Az erről szóló Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről címet 

viselő törvényjavaslatot Kövér László és Semjén Zsolt kezdeményezte. Ennek értelmében a 

2010/2011-es tanítási évtől június 4-én, a trianoni békediktátum megkötésének évfordulójáról, 

a Nemzeti Összetartozás Napjáról a közoktatási intézményekben iskolai emléknap formájában 

kell megemlékezni. 

 

 

http://www.greenfo.hu/


 

 
8 

Június 8: Óceánok Világnapja 

 

Június 23: Spamellenes Világnap - 2003-tól tartják a Yahoo kezdeményezésére. 

 

Június 27: A Magyar Határőrség Napja  

 

A kormány határozata alapján 1992-től Szent László napján, június 27-én ünneplik 

Magyarországon a határőrök napját. http://www.kkmk.hu/index.php?page=vilagnapok/vn_6 

 

Gyermeknapra 

H. Gábor Erzsébet 

 

Álmot lehel rám az éj 

Álmot lehel rám az éj 

fölém száll egy angyal, 

puha szárnya betakar 

elaltat egy dallal. 

 

Repülök a felhőkkel 

rám ragyog egy csillag, 

Holdanyóka simogat 

megérint egy illat. 

 

Mint a könnyű nyári szél 

úgy repít az álom, 

Anya drága, lágy ölébe 

álmomban is vágyom 

 

(Mesevár - Mesék, Versek - Holnap Magazin 2013) 

 

Mire jók az illó olajok? 

 
Egyre többen ismerik fel a természetes gyógymódoknak, köztük az aromaterápiának a 

fontosságát. A mesterségesen előállított gyógyszerek és kozmetikumok mellékhatásaitól, 

valamint a rohamosan dráguló orvosi ellátástól szenvedve, sokan fordulnak a hagyomány által 

kínált gyógymódokhoz. Az aromaterápia mostanra újra virágkorát éli, hiszen megelőzésre, de 

akkut, krónikus megbetegedések esetén is alkalmazható. Az illóolajok felhasználási lehetősége 

igen változatos. Alkalmazásukkal sok betegség enyhíthető. Ma már bizonyított tény, hogy az 

illóolajok gátolják a baktériumok, vírusok és gombák szaporodását. Ezen kívül 

fájdalomcsillapító, görcsoldó, gyulladáscsökkentő, emésztésjavító hatásuk is van. 

Általánosságban véve erősítik az immunrendszert. A szépségápolásban szintén nagy szerepet 

játszanak, hiszen serkentik a bőrréteg sejtképződését és anyagcseréjét. Megnyugtatják az 

érzékeny bőrt és enyhítik a gyulladásokat. Van olyan illóolaj is, amely oldja az izomgörcsöket, 

és lazítja az izmokat. Azonban mindezeket az előnyöket csak a természetes forrásból nyert, és 

vízgőz-desztillációval vagy préseléssel kivont illóolajoktól várhatjuk! 

• Javítják közérzetünket, 

 • Illatosítanak és szagtalanítanak, 

http://www.kkmk.hu/index.php?page=vilagnapok/vn_6
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 • Fertőtlenítik a levegőt, 

 • Megfázás esetén oldják a nyálkát és könnyítik a légzést, 

 • Elpusztítják a baktériumokat, 

 • Tisztítják és ápolják a bőrt. 

http://www.vitanatura.hu/az-illoolajok.html  

 

Gyászhír 

 
Nagy szomorúsággal tudatjuk azokkal, akik ismerték, szerették, hogy külső munkatársunk 

Cziboly József 76 éves korában 2013. április 27-én eltávozott.  

 
Cziboly József 1936-ban született Nagykanizsán. Szakképzettsége: hídépítő mérnök, később 

mélyépítő mérnök is. Munkahelyei: 1960-1969 Magyar Államvasútak; 1970-2004 FŐMTERV 

RT. 2005-től nyugdíjas. Igazság-ügyi szakértőként is dolgozott már nyugdíjas éveiben.  Az 

Eszperantóval 1958-ban ismerkedett meg. Fontosabb mozgalmi tevékenységei: A HEJ 

(:Magyar Eszperantista Ifjúság) szervezet egyik alapító tagja és első titkára, egyidejüleg a TEJO 

(:Eszperantista Ifjuság Világ Szervezete) választmányának tagja (azidőtájt) A Magyar Rádió 

külfoldre szóló eszperantó-nyelvű adásainak munkatársa (a 60-as években) A hazai UEA 

(Egyetemes Eszperantó Szövetség) és IFEF (Nemzetközi Vasutas Eszperantó Szövetség) 

kongresszusok rendezésében aktiv segítői részvétel. A Magyar Vasutas Világ c. eszperantó 

magazin szerkesztésében való folyamatos részvétel mellett 2007 októbertől az 

Északmagyarországí Hír/Nordhungaria Informo című magyar-eszperantó nyelvű internetes 

újságok egyik nyelvi és szövegi revizora. Csaknem évente részvétel valamelyik kongresszuson 

(TEJO, UEA, IFEF). 

Tagságok: Ifjukorában  HEJ, TEJO. Középkorúan MESZ, HEA, UEA, IFEF.  Jelenleg HFEA 

(Magyar Vasutas Eszperantó Szövetség), Kalocsay Kálmán Baráti Társaság. 

Elismerések: Honorinsigno de HEA; Pro Esperanto 

Temetése 2013. május 16-án történt meg Rákoskeresztúron az Új temetőben. 

Cziboly József barátunkat és ugyancsak eszperantista feleségét 2006 júliusában ismertük meg 

a Vasutas Eszperantisták Baráti Találkozóján Tokajban, ahová az általunk üzemeltetett újságok 

elismeréseként hívtak meg. Ugyanilyen alkalmakkor találkoztunk még Tatán, Pécsett és 

Hódmezővásárhelyen. Megismerkedésünktől kezdve akltív levelező kapcsolatban álltunk.  

Nagy tudásával, hasznos tanácsaival segítette munkánkat. Esetleges hibáink miatt sohasem 

sértett meg. Intelligens, igaz ember volt és jó barát. Sutka István kelebiai vasutas eszperantista 

közlése szerint a franciaországi Vasutas Eszperantó Kongresszuson 1 perces néma felállással 

emlékeztek meg Cziboly Józsefről és az elmúlt évi kongresszus óta szintén eltávozott nagy 

számú eszperantistáról. 

http://www.vitanatura.hu/az-illoolajok.html
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Ezúton is kifejezzük családjának és eszperantista barátainak fájdalmukban történő őszinte 

részvétünket, osztozásunkat. Az eltávozottnak békés nyugodalmat kívánunk: 

 
Pásztor László és felesége. 

 

Levélszekrény 

 

„Üdvözletem mindenkinek! 

Bujdosó Iván segítségének és előzetes gyüjtőmunkájának köszönhetően kitettem ma az 

eszperantó.hu oldalára Karinthy egyik eszperantóval kapcsolatos cikkét: 

 

- Karinthy Frigyes: Szükséglet és divat avagy egy ankét tanulságai -- nem meggyőzni kell az 

embereket, hanem divatot kell csinálni... ! Helye:  

www.eszperantó.hu --> Könyvek, irodalom →Elektronikus kiadványaink, könyveink --> 

Egyéb eszperantológiai tanulmányok, cikkek... →Karinthy 

Karinthy Frigyes és az eszperantó kapcsolatával ugyanezen az oldalon (kicsit feljebb) egy 

külön cikk is foglalkozik a Rátkai Árpád tanulmány-sorozatában. 

 

Szilvási László” 

 

„Üdvözlet! 

Ez a levél mindenkinek szól, akit érdekel, mert érdemes megtudni, hogy az albán nyelv 

Ismaqil Kadare nagy albán írónk szerint – Európa 5-6. a világ nagy nyelvei közül a 12-13. 

nyelv, melyet érdemes megtanulni. nem éppen a nyelvemet beszélők számának nagysága 

miatt, hanem az ősisége és eredetisége miatt. Készítettem egy eszperantó nyelvű 

nyelvkönyvet, hogyan lehet gyorsan, könnyen albánul megtanulni. Az internetes könyv nálam 

kapható és szívesen nyújtok további segítséget is az érdeklődők számáéra. 

Baráti üdvözlettel: Bardhyl Selimi bselimi@gmail.com” 

 

Eszperantóból fordította Pásztor Lászlóné 

 

 

mailto:bselimi@gmail.com
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2013… 

Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) a 2013-es 

esztendőt a Vízügyi Együttműködés Nemzetközi Évének nyilvánította. 

(http://hu.wikipedia.org/wiki/2013) 

 

2013 a Gulyás éve is 

 

Május 30. és június 2. között ismét a Millenáris Parkba várja vendégeit a legnívósabb és legváltozatosabb hazai 

gasztrorendezvény, a Gourmet Fesztivál. A rendezvény szakmai napján ugyanis a legkiválóbb kistermelők, 

sajtkészítők és az éttermesek találkozhatnak egymással. (http://richpoi.com/cikkek/kultura/gourmet-

fesztival-2013-a-gulyas-eve.html)  

 

 
Fénykép az Egyetemes Eszperantó Szövetségtől 

98.Egyetemes Eszperantó Kongresszus Islandon  

Rejkjavik 2013. július 20-27. 
 

Szigetek izolálatlanul: az igazságos távközlésért a nyelvközösségek között 

 

Amikor a 98. Egyetemes Eszperantó Világkongresszus összeül az izlandi fővárosban, 

Rejkjavikban júliusban, együtt élvezzük majd a kongresszusi hagyományok számos 

alkotórészét. Itt most az ezévi kongresszus témájára kívánom figyelmeztetni az olvasót. 

Remélem, hogy ezzel a cikkel felkeltem az önök érdeklődését és kétségtelenül várom a 

reagálásukat és tanácsait is, készülvén a mi e-nyári üléseinkre. 

 

Az elszigeteltség története és földrajza  

 

Három dimenzió a biológiai, a lelki és a társadalmi szerint vagyunk emberek. A biológiai a mi 

közös dolgunk a teljes élő világgal, de ellentétben minden egyéb fajtával, mi alakítottuk ki 

magunknak az emberi nyelvet, a mi pszichologiai és társadalmi dimenziónk fontos részét. Az 

http://hu.wikipedia.org/wiki/2013
http://richpoi.com/cikkek/kultura/gourmet-fesztival-2013-a-gulyas-eve.html
http://richpoi.com/cikkek/kultura/gourmet-fesztival-2013-a-gulyas-eve.html
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alkalmas arra, hogy formát adjon gondolatainknak, agyi működésünknek. Azon kívül 

ténylegesen úgy szerepel, mint az emberi társadalom minden struktúráját létrehozó információs 

eszköz.  

Az emberi csoportoknak az egész földgömbön való szétszéledésével; egyidejűleg, hiányozni 

kezdett a földrajzi nyelvi közösség, melyhez szükséges volt az egymás mellett élés, hogy nyelvi 

közösségben legyenek és maradjanak, s ez több százezeres másnyelvűséget eredményezett. 

Évszázadok és évezredek múltak el. Ez alatt javultak a szállító eszközök, melyek kapcsolatokat 

tettek lehetővé, bizonyos csoportok meghódítottak más országokat, elnyomtak más népeket és 

az erőszakos egyesülésben népek pusztultak, összeroppantak teljes emberi közösségek, nyelvek 

tűntek el. A mai világban még 8 millió nyelvvel sem számolhatunk. És, ez a mennyiség gyorsan 

csökken, hetenként egy nyelvvel.  

A legnyilvánvalóbb elszigeteltség következik az embercsoportnak egy szigeten történt 

fejlődéséből. Igazában, több nyelvben az izoláltság szó, egyenlő a „be-szigetesedésel” azaz a 

teljes elszigetelődéssel. Földrajzi értelemben vett sziget és szigetcsoportokból, sok van a 

világon, mint a Brit-szigetek, Japán, Karib-szigetek, vagy a nehezen navigálható tengerek által 

szétválasztott szigetek (Havai-szigetek, Húsvét-szigetek, Tristan da Cunha) ahol az „őshonos” 

szó jelentősége sokkal inkább unikummá, sőt egzotikussá válik.  

A komunikációt nehezítő elszigetelődés még a közös nyelvet használók között is megjelenhet, 

amikor különböző társadalmi rétegek fejlesztenek ki olyan nyelvi szokásokat, amelyek a 

kölcsönös megértést gátolják. Érdekes példa található erre a nagyon elterjedt nyelvekben, mint 

pl. a spanyol, amelyben a nem azonos társadalmi rétegek közötti nyelvi különbségek 

ugyanabban a régióban vagy országban gyakrabban sokkal nagyobbak, mint az elit rétegek 

között található különböző vidéki különbségek (a nevelési vagy közgazdasági mérce szerint). 

  

Vajon az elszigeteltségnek lehetnek pozitív következményei is? 

 

Mindennek ellenére gyanítható, hogy szigeten történt fejlődésnek léteznek pozitív eredményei 

is. Mi, szigetbeliek rendelkezünk az önazonosság erős érzésével, amely megengedi nekünk, 

hogy mindig tudatában legyünk ahhoz való tartozásunknak, és, hogy tudjuk mi a hitelesen 

szigeti. (zene, ételek, nyelvi dolgok). Így sikeresen tudunk kapcsolatot létrehozni az emberiség 

többi részével és a világban egyre több és több hasonneművel anélkül, hogy nagyon 

reszkíroznánk az identitas-vesztést. A szigeti fejlődés másik pozitív eredményére emlékeztetek: 

mindig elkisér bennünket a kíváncsiság: mi található a tengeren túl? Hiába lessük a horizontot, 

hogy megtudjuk, meddig sikerül tengerentúlra utazni. Ott mindent elbűvölően újnak, sőt kicsit 

furcsának találunk, amíg hozzászokunk. Mégis a gondolat, hogy a tengert a szomszédos 

dombok mögött találjuk, nehezen hagyja el a fejünket, nem fontos, milyen sokáig lakunk 

szárazföldön.  

E-nyáron Izlandon vendégeskedünk, a szép és kisé hűvös Észak-atlanti gyöngyszemen (csak az 

időjárás és a levegő hideg, mert sem a vízforrások sem az izlandiak szíve nem olyan) Az egész 

világ az izlandiakon csodálkozik és az ő csodálatos izlandi nyelvükön, amely a nyugati ős-

északi földi*- nyelvből ered, először közös módon fejlődött az egyéb európai nyelvekkel. Vett 

át szavakat a latinból egyensen is, és más északi nyelveken vagy a francián keresztül is, de, a 

18. század közepén elindult a saját útján a földrajzi izoláltság segítsége révén. Sikerült 

megtalálnia a kifejezés eszközeit saját magában, hogy kielégítse a modern kor hírközlési 

szükségleteit. (*A nyelvről eszperantóul olvasható: http://epo.wikitrans.net/Proto-

Norse_language. Angolul:  http://en.wikipedia.org/wiki/Proto-

Norse_language?oldid=542072924. Magyarul - Óészaki nyelv – címen:  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Óészaki_nyelv  - a fordító megjegyzése) 

A saját eszközöknek ebben a használatában találok kapcsolatot az izlandi és az Eszperantó 

között, sőt az okok védik az Eszperantót a nem szükséges feleslegesen nehéz szógyököktől, 

http://epo.wikitrans.net/Proto-Norse_language
http://epo.wikitrans.net/Proto-Norse_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Proto-Norse_language?oldid=542072924
http://en.wikipedia.org/wiki/Proto-Norse_language?oldid=542072924
http://hu.wikipedia.org/wiki/Óészaki_nyelv
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melyek teljesen különböznek azon okoktól melyek hatottak az izlandi nyelv történelmi 

fejődésére. Minderről készek vagyunk sokat tanulni izlandi azonosnyelvű társainktól.  

 

Vajon az új átviteli és hírközlési eszközök visszatérítenek bennünket a kezdethez? 

 

Az átvitel csodálnivaló fejlesztésének észrevehető hatásai vannak az emberek 

mozgékonyságára és kapcsolatteremtésére a mai világban. De nem csak új átviteli eszközök 

szükségesek az izoláltság csökkentésére. A távközlési eszközök technikai kibontakozása fontos 

szerepet játszik. A 19. század közepéig tíz nap volt a minimális idő az üzenet továbbítására 

Európa és Amerika között, de már a század végén a kábelek egyre jobban ellátták a 

kontinenseket és a szigeteket azonnali közlési lehetőséggel. Majdnem azonos időben terjedt el 

a rádiózás és a telefonálás (a vezeték nélküli távközlés) és hirtelen az egész világ hallhatta a 

Big Bennek, vagy a moszkvai harangjátéknak a hangját, és az emberek valós időben kerülhettek 

kapcsolatba egymással át a Föld és a tengerek nagyon nagy távolságain. Az izoláltság csökkent.  

E fejlődés, az igazi csúcsát csak az utolsó húsz évben érte el az internet megjelenésével. 

Hiányzik nekünk a történelmi távlat, hogy elemezzük a teljes világ-hálózat által létrehozott 

távközlési forradalom mélységét, de legalább világos, hogy lényegesen új világban élünk, ahol 

most a társadalmi komunikálás lehetősége határon, művelődésen túlra nyúló, reális és ahol a 

„világ-falu” eszméje* egyre széles körűbb jelentőségre tesz szert. Azért, aggódnunk kell, mert 

az internet csak lehetőséget ad. Ahhoz, hogy az a lehetőség realitássá váljon, szükséges az 

elérhetőség garanciája minden ember számára mindenhol.  A mostani helyzet a világban még 

távolról sem ideális, de a világháló terjedése és a hálóbeliek számának emelkedése 

megállíthatatlan mozgásnak tűnik. (*a „világ-falu eszméjéről” itt olvashatnak: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Globális_falu) 

De, csak az átviteli és távközlési eszközöknek nem fog sikerülni eloszlatni a szigetek és az 

egyes emberek elszigeteltségét. Nekünk meg is kell találnunk a közös közlési kódot, hogy 

lehetővé tegyük az igazságosabb, az egyenlőbb egyensúlyi információcserét. Rejkjavikban  

minden lehetőséget meg kell vitatnunk: 1) az automatikus fordítóeszközök egyre pontosabbak 

és gyorsabbak legyenek, melyek mindenkinek engedélyezik a saját nyelv használatát és 

zavartalan komunikálódást. vagy 2) egynek a történelmileg előnyös helyzetű nemzeti nyelvek 

közül (angol, kínai, spanyol vagy más) sikerül majd lényeges igazságtalan köztes hírközlő 

eszközzé válnia, kinyomva és helyettesítve minden mást a távközlésben az egész világon, vagy  

3) a tudományosan fejlesztett  nyelvterv nem tartozván egyetlen külön nemzethez sem, vagy 

történelmileg zártkörű csoporthoz úgy válik majd segédnyelvvé, hogy mindegyik folyamatosan 

használni fogja a saját mostani nyelvét a közösségen belüli kapcsolatokra és a segédnyelvet a 

közösségek között, vagy 4) 5) 6) ... no, kedves olvasó, gondoljon ki más megoldásokat, hogy 

hogyan lehet áttörni, tönkrezúzni, eloszlatni, és nullázzni a szigeti elszigeteltséget, és 

igazságosabbá tenni a hírközlést közöttünk, egyazon bolygóbeliek között. 

A  http://insuloj.wikispaces.com/home (a cikkszerző eszperanto nyelvű lapja) tere nyitva áll az 

önök e témával kapcsolatos tanácsai, hozzászólásai számára. Segítsenek nekünk néhány közös 

választ találni a mi sok kérdésünkre. Most jött el az önök ideje, hogy ehhez hozzájáruljanak.  

Viszontlátásra! 

 

/ Orlando E. Rao - az ez évi kongresszusi téma rendezője - cikkét az ESPERANTO folyóirat 

1267-es számából - Pásztor László fordította magyarra./  

 

 

 

 

       

http://insuloj.wikispaces.com/home
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Hazai körkép 

 

Herendi porcelános Jézus-szobrot avattak Veszprémben 

 

 

Pályánk nem ér véget földi tevékenységünk befejezésével, s ezért nem csak itt, a Földön 

tartozunk felelősséggel tetteinkért - mondta Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, 

közigazgatási és igazságügyi miniszter az Ecce Homo elnevezésű, herendi porcelánból 

készült Jézus-szobor avatásán, csütörtökön Veszprémben. Ecce Homo: Íme az ember, íme 

Jézus, az ember, mindannyiunk szimbóluma, mindannyiunk embere, aki mindannyiunkért 

szenvedett. A szobor mint művészeti alkotás most mindannyiunk vagyonának része lesz, 

amit meg kell óvnunk minden rongáló elemtől, mindenkitől aki kárt tehet benne és abban, 

amit képvisel. Tamás Ákos iparművész porcelán szobra az Ecce Homo ábrázolja Jézust; a 

szoborral kívántak az alkotók hozzájárulni a közterek megszépítéséhez, valamint felhívni a 

figyelmet arra, hogy a gazdasági válságban is mindenki - lehetősége szerint - járuljon hozzá 

a közterek szebbé tételéhez. Ezt egy gazdasági társaság, a Herendi Porcelánmanufaktura Zrt 

vállalta a társadalmi szerepvállalás jegyében - szögezte le. A porcelán Jézus-szobor a 

Benedek-hegy bejáratánál, a Szent Mihály-székesegyház alatt látható. 

http://richpoi.com/cikkek/kultura/herendi-porcelanos-jezus-szobrot-avattak-

veszpremben.html  (2013.  március 29) 

 

Új szolgáltatás a Miskolc-tapolcai Barlangfürdőben 

 

Április elejétől 50 perces lebegést kínál a FloatSpa névre keresztelt pihentető kabin. Ez, az 

első 5 percben speciális fényekkel és a tenger morajlását idéző hanghatásokkal segíti azt, 

hogy egy úgynevezett zéta állapotba kerüljenek a szolgáltatást igénybe vevők. Ezután kb.40 

perces lebegés következik a sós vízben. Majd az utolsó 5 percben fény és hanghatásokkal 

ébreszti fel a gép az embert. (MiNap 2013.IV. 6) 

 

Fényképkiállítás 

 

A 21. század magyar fotográfiáját és annak legjelentősebb alkotóit - többek között Dezső 

Tamás, Fabricius Anna, Gyenis Tibor, Korniss Péter és Kudász Gábor Arion munkáit - 

mutatja be a Magyar Nemzeti Galéria (MNG) „Magyar fotóművészet az új évezredben” 

című, május 11-től látható időszaki kiállítása. 
 

A nők rosszabb alvók a férfiaknál 

 

Az ok, a megfelelés kényszer. 

 

Hogyan születtek és pusztultak el a vulkánok? 

 

http://richpoi.com/cikkek/kultura/herendi-porcelanos-jezus-szobrot-avattak-veszpremben.html
http://richpoi.com/cikkek/kultura/herendi-porcelanos-jezus-szobrot-avattak-veszpremben.html
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Április közepén nyílt meg Celldömölkön a Vulkán-park, mely bemutatja a vulkánok 

születését és pusztulását. Az évmilliókkal ezelőtti vulkáni tevékenység nyomait valamint a 

környék különleges növény és állatvilágát a parkban tanösvény mutatja be. Ez a park 

igyekszik pontos válaszokat adni bolygónk történetének legérdekesebb kérdéseire, így a 

vulkánok működésének különleges aspektusaira. (Észak 21013.IV.7) 

 

Az élettársi kapcsolat 

 

Az Új Polgári Törvénykönyvünk csak a házasságot ismeri el, az élettársi kapcsolatot nem. 

A 2012-ben világra jött 92 ezer gyermekből 34 ezer házasságon kívül született. 

Kormányunk szerint az azonos neműeknek nem lehet bejegyzett élettársi kapcsolata. 

(ÉSZAK.2013.IV.7) 

 

Rendkívüli időjárás 

 

112 éve nem láttunk annyi csapadékot, mint eddig 2013-ban, és mivel még mindig hideg van 

április közepén, nehezen tavaszodik, a mezőgazdaságnak nagy a kára, mivel a bevetett 

földeken 0,5-1 méter magasan áll a víz a folyók áradása és a belvíz miatt. 

 

 
 

Vasúti áremelés 

 

A Pozitív Hírek c. internetes újság, és a Népszava c. magyar lap is hírül adta tovább a MÁV-

SRART honlapján megjelent közleményt a 2013. május 15-től életbelépett feláras vasúti 

áremelésről, amelyből a befolyó profitot a vasút feljesztésére kívánja fordítani a MÁV, – a 

közlemények szerint. A híradás arról számoil be, hogy a jelzett időponttól a gyors és 

sebesvonatokra (az IC-khez hasonlóan) is pótdíjat kell fizetnie az utazó közönségnek. A 

pótdíj összege a leutazandó kilométer mennyiségétől függ. A vasúti jegypénztárak adnak 

bővebb felvilágosítást a menetjegyek összegéről. A felárrendszer autóbuszos és vasúti 

kiterjesztése az előzetes elvárás szerint 1,5-2 milliárd forint bevételt is eredményezhet évente 

– írja a Népszava c. lap fent jelzett száma. 

Zsidó Világkongreesszus közgyűlése – Budapesten  
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„A Zsidó Világkongresszus (WJC) május első hét végéjén Budapesten tartja három napos 

tisztújító közgyűlését – adta hírül a http://www.maszol.ro/index.php/hatter/11966-

budapesten-ulesezik-a-het-vegen-a-zsido-vilagkongresszus - . A Magyarországon fokozódó 

antiszemita hangulatban Orbán Viktor kormányfő arra utasította Pintér Sándor 

belügyminisztert, hogy akadályozzon meg minden olyan tüntetést, szervezkedést, amely 

sérthetné a Zsidó Világkongresszus budapesti tanácskozására látogató vendégek és a 

magyarországi zsidó közösség emberi méltóságát. A 3 napos rendezvényen a világ 

zsidóságának 500 képviselője vesz részt.” 

Szívféreg veszélyezteti a kutyákat 

Főleg a kutyákat fenyegeti a harminccentisre is megnövő szívféreg, amelyet legutóbb 

Szegeden mutattak ki állatorvosok. Ha a felmelegedés hasonló ütemben folytatódik, a 

mediterrán területekre jellemző élősködő még jobban elterjedhet Magyarországon, de az 

emberekre nem jelent reális veszélyt. 

http://richpoi.com/cikkek/hazai/nem-veszelyes-emberre-a-szunyog-altal-terjesztett-

szivfereg.html 

Megnyílt a kutya-világkiállítás Budapesten (2013. május 16-án) 

Hetven országból 18 ezer kutyát neveztek be. Az eseményt immár harmadik alkalommal 

rendezik a fővárosban, és most először a gödöllői királyi kastélyban is tartanak kutyás 

programokat. Bővebben a kiállításról itt: http://richpoi.com/cikkek/hazai/megnyilt-a-

budapesti-kutya-vilagkiallitas.html A díjnyertes, a világ legszebb kutyája, egy magyar 

bobtail lett. 

… A Nature Communications című szakmai folyóiratban megjelent tanulmány szerzői 

feltárták, hogy a háziasított kutyák agya és emésztőszervrendszere sok szempontból 

hasonlóképpen alakult, mint az emberé. Meglátásuk szerint a közös környezet is hatást 

gyakorolt mindkét faj evolúciójára azóta, hogy az ember több tízezer évvel ezelőtt 

megszelídítette a farkast, és barátjává fogadta: http://richpoi.com/cikkek/tudomany/az-

ember-es-a-kutya-hatott-egymas-genetikai-fejlodesere.html 

 

Pásztor Lászlóné 

 

 

Ajánlás 

 

Ha szeret napfényes tóparton pihenni és gyönyörködni a táj szépségében, finom harcsa 

halászlevet enni, jöjjön és kereresse fel a Horgász-tavat Harsányban! Érdeklődni itt. 

http://www.harsanyhorgasz.hu/bemutat.htm 

Pásztor Lászlóné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maszol.ro/index.php/hatter/11966-budapesten-ulesezik-a-het-vegen-a-zsido-vilagkongresszus
http://www.maszol.ro/index.php/hatter/11966-budapesten-ulesezik-a-het-vegen-a-zsido-vilagkongresszus
http://richpoi.com/cikkek/hazai/nem-veszelyes-emberre-a-szunyog-altal-terjesztett-szivfereg.html
http://richpoi.com/cikkek/hazai/nem-veszelyes-emberre-a-szunyog-altal-terjesztett-szivfereg.html
http://richpoi.com/cikkek/hazai/megnyilt-a-budapesti-kutya-vilagkiallitas.html
http://richpoi.com/cikkek/hazai/megnyilt-a-budapesti-kutya-vilagkiallitas.html
http://richpoi.com/cikkek/tudomany/az-ember-es-a-kutya-hatott-egymas-genetikai-fejlodesere.html
http://richpoi.com/cikkek/tudomany/az-ember-es-a-kutya-hatott-egymas-genetikai-fejlodesere.html
http://www.harsanyhorgasz.hu/bemutat.htm
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B.Tőkés Mária 

A horgász igazi győzelme 

 

Áll a horgász néma csöndben 

hosszú damil a szár végen, 

legel a szem. víz tükrében 

madár se szól a közelben. 

 

Harsog a csend. ütő dobol 

a tüdő friss légbe markol, 

egy bot a mély vízbe hajol 

a sodrásba bele karol. 

 

Moccan a damil meglebben 

csobban a víz a botvégen, 

bugyborék buggyan nagy csöndben 

ponty harap horgot éhében. 

 

Horgász teker, vessző hajlik 

fáradt hal csapkod, víz zajlik, 

harc zaja hallik, csend törik 

hal és a horgász mérkőzik.  

 

Nagy ez a harc és mi végre? 

Nincs itt a halnak esélye, 

most ért fel épp a felszínre 

tátogva piheg, ver szíve. 

 

Ember a horgász van lelke 

horgát a halból kiszedte. 

engedte vissza mélyvízbe 

s ez lett igazi győzelme! 

 

(Ózd,2010. január, Ózdi Szép Szó – A szerző engedélyével) 

 

 

Hírek 

 

Háromszáz taxi világított 

 

Lima: Háromszáz taxis világított meg a fényszórójával egy repülőgép feszálló pályát 

Peruban egy mentőrepülőgép részére. Az eset Contamana városnál történt, amelynek kis 

repülőtere nem alkalmas éjszakai fel- és leszállásra. A helyi rádió tett közzé segélykérő 

felhívást, a taxisok azonnal a repülőtérre száguldottak, fél órán belül ott sorfalat alkotva  

autólámpáikkal kellő megvilágítást biztosítottak a felszálló pályán a mentő repülő 

felszállásához. Három válságos állapotban levő beteget kellett kórházba vinni és a légi út 



 

 
18 

alternatívája 18 órás lett volna, melyre nem volt idő. A három beteg közül kettőnek sikerült 

az életét megmenteni, a harmadik még a repülőgépben meghalt. (2013.IV.10. Észak) 

 

Férfinek hitték a kiáltozó kecskét 

 

Férfinek vélték az USA-ban egy kiáltozó kecske hangját. A kecskét a gazdája egy kerítéshez 

kötözte és mivel a jószág nem örült ennek, keservesen mekegett, melyet a rendőrök 

valamilyen bajba jutott férfi hangjának véltek és a segítségére indultak, de csak a kecskét 

találták meg. (Észak.2013.IV:5) 

 

30 nap alatt a Marsra? 
 

Olyan rakéta kifejlesztésén kezdődött meg a munka az Egyesült Államokban, amely harminc 

nap alatt a Marsra röpítheti az embert. A jelenlegi technikával 4 évig tart az út. A fejlesztést 

támogatja a NASA, az amerikai űrkutatási hivatal… Bővebben: 

http://richpoi.com/cikkek/tudomany/harminc-nap-alatt-a-marsra.html 

 

Hihetetlenül vastag jég 

 

Stockholm: Jégrekord dőlt meg a Balti-tengeren március 29-én – olvastam az 

Északmagyarország c. napi lap 2013. április 13-i számában – ugyanis a vízfelület 176 ezer 

mégyzetkilométen volt befagyva. Az esztendőnek ebben a szakaszában ilyen nagy területű 

befagyásra még nem volt példa. A legészakibb területeken olyan vastag volt a jég, hogy a 

jégtörő hajók alig tudtak megbirkózni a jégpáncéllal.  

 

Pásztor Lászlóné 

 

 

Viccek 

 

Maroknyi tabletta 

 

 Egy ember elmegy az orvoshoz. Az orvos megvizsgálja és alaposan kikérdezi. 

 - Itt egy marék tabletta. Reggel kéket vegyen be, és igyon rá egy nagy pohár vizet! Délben 

egy nagy pohár vízzel egy sárgát vegyen be! Este, lefekvés előtt egy piros tablettára igyon 

egy nagy pohár vizet! 

 - Mi a bajom, doktor úr? - kérdezte aggódva a beteg. 

 - Nem iszik elég vizet. 

 

Kovácsműhelyben 

 

 Turista betéved egy falusi kovácsműhelybe, épp akkor készül el az új patkó, de még meleg. 

 Mire a turista: - Megnézhetem ezt a patkót? 

 - Hát persze. 

 A turista fel is veszi, de abban a pillanatban el is dobja, mert forró. 

 Mire a kovács: 

 - Mi van, meleg volt? 

 - Nem, én ilyen gyorsan tudok patkót nézni! 

 

Panzióban 

http://richpoi.com/cikkek/tudomany/harminc-nap-alatt-a-marsra.html
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Drága uram, mindent meg fogunk tenni, hogy otthoni körülményeket biztosítsunk önnek - 

fogadja a vendéget a kis panzió tulajdonosa. 

 - Őszintén szólva nem erre számítottam. Csendben, és nyugalomban szerettem volna  

eltölteni ezt a hetet! 

 

A féltékeny feleség 

 

A féltékeny feleség talál egy telefonszámot a férje zakójában. Tárcsázza, és belevisít a 

kagylóba: 

 - Mindent tudok! 

 - Akkor miért hívta a tudakozót? - hangzik a válasz. 

 

 

Évfordulók 

 
240 éve született Csokonai Vitéz Mihály (Debrecen, 1773. november 17. † Debrecen, 

1805. január 28, költő. Bővebben: http://hu.wikipedia.org/wiki/Csokonai_Vitéz_Mihály) 

200. éve született és 130. éve halt meg Wilhelm Richard Wagner (Lipcse, 1813. május 

22. † Velence, 1883. február 13.) német zeneszerző, karmester, esztéta. Ebből az alkalomból 

a Magyar posta, zenélő bélyeget hozott forgalomba. Akit ez érdekel, érdeklődjön a magyar 

postánál. 

150. éve 1863 óta palackozzák hazánkban a Hunyadi gyógyvizet. Melynek nagy só 

tartalmát két fontos alkotó eleme adja a keserűsó és a glaubersó, de mellettük sok élettanilag 

fontos makro- és mikroelemet is tartalmaz. A keserűsó: magnézium-szulfát azaz, a 

magnézium és a kénsav által alkotott só. A glaubersó nem más, mint kristályos 

nátriumszulfát, ásványtani nevén mirabilit. Na2SO4 - 10H2O1, a kénsav 10 molekula 

kristályvizet tartalmazó nátrium sója. Nagy, átlátszó kristályokat alkot.   A természetben is 

előfordul, mint üvegfényű átlátszó kristály. Megtalálható talajvizekben és alföldi szikes 

területeken kivirágzásként. A glaubersót Johann Rudolf Glauber (1604 -1668) német 

kémikusról nevezték el. A Hunyadi gyógyvizet alkalmazzák gyors has hajtásra, 

cukorbetegségeknél, elhúzódó májbetegségeknél, epehólyag gyulladás utáni állapotok 

kezelésére, elhízás ellen kúraszerűen, szív és érrendszeri megbetegedéseknél, de ivóvízként 

is mindig az orvos utasítása szerint. A flakonon levő címke tartalmazza a gyógyvíz 

összetételét, és a figyelmeztetést, hogy mely esetekben nem javasolt az alkalmazása. A 

gyógyvíz gyógyszertárainkban vásárolható 7dl-es műanyag palackban. 

100 éve, 1913. július 1-én indult el az első Eszperaqntó nyelvtanfolyam Miskolcon. 

53. éve 1960. május 14-15-én tartották az eszperantisták III. Észak-magyarországi 

Találkozóját Miskolcon. Ekkor került sor a Zamenhof utca és az Eszperantó-forrás 

elnevezésre, a névtáblák avatására. Az eseményről a „Király Lajos” Eszperantó Baráti Kör 

2008. évi újságjának (Északmagyarországi Hír) 34. számában olvashatmak bővebben. 

46 éve 1957. június 13-án helyezték el Miskolcon azt Eszperantó 70. évfordulója alkalmából 

az Eszperantó emléktáblát. 

5 éve zajlott le az első Magyar – Lengyel Eszperantó Találkozó: Északmagyarországon 

Abaújszántó és Miskolc térségében 2008. április 4,5,6-án. Az eseményről az 

Északmagyarországi Hír/Nordhungaria Informo c. újságok 2008. évi decemberi 40. 

számában adtunk hírt részletesen. 
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Az évfordulók alkalmából a Pásztor házaspár megkoszorúzta az Eszperantó – és a 

Zamenhof emléktáblákat. 

Pásztor Lászlóné 

 

 

Ocsenás Gábor 

SZIVÁRVÁNY 

 

Ablakomon eső koppant, 

Jég verte az egész udvart. 

A Nap közben yígan sütött, 

Mosolygott a felhők között, 

 

Nézem, nézem az égboltot, 

Nem értem e vidámságot. 

Ekkor az ég piros alján, 

Megjelent egy szép szivárvány. 

 

Színei már táncot járnak, 

Dalolnak a bolond tájnak. 

Időkerék most megfordul, 

A természet így felvidul. 

 

(Szivárvány – Versek-Mondókák – Kifestő könyv – Közlés a szerző engedélyével.) 

 

 

Ismeri a szókincsét? 

A következő linken kipróbálhatja: 

http://www.tintakiado.hu/jatek/toto/ 

 

 

 

http://www.tintakiado.hu/jatek/toto/
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Bakos József 

Sötétség 

 
Sötét van, átkozottul sötét. nem tudom, mióta, megyek már. Érzem, hogy itt kell valahol 

lennie az egyik kijáratnak. Föld és penész szag mindenhol, de ezt már megszoktam. 

Araszolok előre… egyik lépés a másik után. Csak nyugodtan, nem kell pánikba esni. Itt lesz 

valahol az alagút vége. Legalábbis, tegnap még itt volt. Nagy föld és törmelékkupac. Ez nem 

jó jel… beomlott. Egyre kevesebb a kijárat, úőjakra van szükség. Szólnom kell a többieknek 

és holnap nekilátunk. Most azonban végigmegyek. Tudni akarom mi a helyzet. Éjszaka 

hatalmas árnyakkal álmodtam, akik rám vadásztak. A családom szerint túl sokat ettem és 

azért fantáziáltam és ez az oka a rémálmaimnak is. Pedig én tudom, hogy nem így van. 

Érzem, hogy nem csak mi vagyunk itt. 

Hangokat is szoktam hallani. Néha csak óvatos, csendes, máskor sietős, döngő lépteket.. a 

fejem fölött. Odakint vannak. Ha kijutok innen, megnézem, kik azok. 

Alig férek el a földkupactól. Ezt el kell innen takarítani az útból, de egyedül nem fog menni. 

Segítség kell. Már látom a fényt, közel a járat vége. A levegőt is érzem. Az áporodott szag 

helyett virágok illata száll felém. Még néhány lépés és odaérek. 

Már csak három… kettő… egy… 

Kint vagyok. Előttem zöld fű, színes virágok, és … Egy hatalmas árnyék takarja el a 

napfényt. 

Újra sötétség, de ez más, mint amit megszoktam. Szűk a hely, mozogni is alig tudok. 

Segítség! – akarom iáltani, de egy hang sen hagyja el a torkomat. Inkább hallgatok, akkor 

talán megúszom. 

*** 

  Megfogtad apa? – kérdezte a csillogó szemű, mosolygós fiúcska. A magas férfi a zsák száját 

összefogva emeli magasba a zsákmámyt. 

De ugye nem bántod? 

Nem, csak megkocsikáztatom egy kicsit. Kiviszem a kiserdőbe. 

*** 

Furcsa hangokat hallok. Hangos csapódások, rázkódás, berregés. 

„Hová megyünk? Hiszen itt a családom …  A testvérem is így tűnhetett el.” 

Kis kezemmel morzsolgatom a szemem, de semmit sem látok. Megállunk. A magasba 

emelnek … zuhanok. Hirtelen világosság, zöld fű, hatalmas fák. 

Futok … el, messzire innen. Mentem az irhámat. .. Ásnom kell… le a föld alá. 

A talaj beszakadt alattam. Egy alagutban vagyok… ismét. Hol lehet a családom? 

Mozgást hallok a hátam mögül. Óvatiosan fordulok meg, készülve a menekülésre. 

Hunyorgó kis arc jelenik meg, sűrű fekete bozont fedi az egész testét. Kis mancsát 

barátságosan nyujtja felém. 

Üdv testvér! – kiáltja. 

De hiszen ez… ő… a bátyám… 

Látom téged is ide hoztak. Cseppet se izgulj. Már mjdnem kész a járat a családunkhoz. Egy 

vakonddal nem lehet kibabrálni csak úgy. 

Mosolyogva bújok hozzá és ölelem puha kis testét. Nem vagyok egyedül… és hamarosan 

újra láthatom a családomat is… 

 

(Mesevár, Holnap magazin 2013. A kiadó engedélyével) 
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Falfirkák 

 
Óriási ötletem volt reggel, de nem tetszett. 

 

Az egy pupú tevét az különbözteti meg a két pupútól, aki akarja. 

 

Örökké akarok élni! Eddig sikerült. 

 

Van, aki olyan sötét, hogy amikor elrepült mellette egy varjú, azt hitte, hogy vaku villant. 

 

Mindig van két lehetőség. Vagy nincs. 

 

A Földön nincs értelmes élet. én is csak beugrottam. 
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