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1913-2013 Száz éves az Eszperantó Miskolcon 

  

 

Miskolc címer 

https://www.google.hu/search?client=opera&q=Miskolc+c%C3%ADmere+k%C3%A9p

&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest 

MEGHÍVÓ 

A miskolci Lévay József Református Gimnázium és a miskolci Király Lajos Eszperantó 

Baráti Körtől Pásztor Lászlóné szeretettel meghívja Önt és kedves családját a jeles jubileum 

alkalmából rendezendő eszperantó nyelvű könyvkiállításra. A könyv és folyóiratkiállítás 

megtekinthető a miskolci Lévay József Református Gimnáziumban két héten át. lesz 

megtekinthető. E gimnázium jogelődjénél érettségiztek, innen indultak útjukra Dr. Győry 

Nagy Lajos és Dr. Kalocsay Kálmán, az első miskolci eszperantó nyelvtanfolyam elindítói.  

A kiállítás-megnyitójának időpontja: 2013. október 8-a, 15 óra.  

Helye: Miskolc, Kálvin  J. u.2 szám, földszint.  

 

https://www.google.hu/search?client=opera&q=Miskolci+L%C3%A9vay+J%C3%B3zsef+Gi

mn%C3%A1zium+k%C3%A9pp&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest 

Akik küldenek a 100 éves jubileumi eseményre hivatkozó üdvözlőlapokat postán 

szeptember 30-ig, a küldeményeket a könyvekkel együtt kiállítjuk.  

Postai cím: Pásztor Lászlóné, H-36530. Miskolc, Arany János u.35. IV. 2. 

Fogadják előzetes köszönetünket mindazok, akik szerény ünnepségünkön megjelennek, így 

emlékezve meg nagy eszperantista elődeinkről, vagy tiszteletüket legalább postai úton küldött 

üdvözlőlappal fejezik ki. 

A gimnázium igazgtója emléktáblát kíván készíttetni az eszperantó két miskolci úttörője 

tiszteletére, melynek az avatása szintén a fenti időpontban történik meg. A helyettes igazgató 

 

 

https://www.google.hu/search?client=opera&q=Miskolc+c%C3%ADmere+k%C3%A9p&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
https://www.google.hu/search?client=opera&q=Miskolc+c%C3%ADmere+k%C3%A9p&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
https://www.google.hu/search?client=opera&q=Miskolci+L%C3%A9vay+J%C3%B3zsef+Gimn%C3%A1zium+k%C3%A9pp&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
https://www.google.hu/search?client=opera&q=Miskolci+L%C3%A9vay+J%C3%B3zsef+Gimn%C3%A1zium+k%C3%A9pp&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
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úr és a szervező Pásztor Lászlóné beszédén kívül az ünnepségen Bartek Istvánné Anna: 

hivatásos énekesnő fog előadni magyar népdalt eszperantóul, de csak CD-ről, mert európai 

turnén vesz részt . 

A megnyitó után megtekinthető lesz az Eszperantó-terem bejáratánál a falon elhelyezett 

márvány emléktábla dr. Győry Nagy lajos és dr. Kalocsay Kálmán születési és elhalálozási 

dátumaival. Kérjük, hogy aik eljönnek, hozzanak eszperantó nyelvű parányi koszorút, hogy az 

emléktáblánál elhelyezzék. 

Kapcsolat: Tf: +36-70/570-8895 és pasztorlaszlo.adri@hdsnet.hu 

A megemlékezésre szeretettel várunk mindenkit. 

Pásztor Lászlóné és Pásztor László 

 a rendezvény eszperantista szervezői 

 

2013. a Szeretet Nemzetközi Éve is 

 
Mivel 2013 a Szeretet Éve is, összeírtam gondolataimat erről a témától azzal az ösztönzési 

szándékkal, hogy ennek az újságnak a kedves olvasói is gondolkozzanak el az ő életük 

szeretetteljes eseményein. Az ezekre emlékezés fontos, mert frissen tartja az agyat. Ha 

küldenek nekünk szeretetteljes eseményekről történeteket a saját életükből, vagy másokéból, 

szívesen megjelentetjük azokat. Íme, a leopárd esete a részvétről kommentár nélkül: 

http://useloos.com/mediaplayer/?itemid=16369 

A történet Braziliából érkezett. 

Pásztor Lászlóné 

 

Pásztorné Földi Adrienne 

Ősi erő 

Történetek, gondolatok szeretetről… 

 

Elgondolkoztató kérdés, vajon milyen ősi erő mozgatja világunkat. Úgy vélem, hogy Földünk 

kialakulása óta a mai napig is a Földre és a rajta kialakult élővilágra az eredendő, a kozmikus 

erő, valamint a Nap, a Hold és a többi égitest együttesen hat. De tudjuk, hogy víz, fény nélkül 

nincs élet, tehát szükség van ezek szerepére is. Az egyik növénynek több vízre, több fényre, a 

másiknak kevesebbre van szüksége. Bár a napi szükségletről van szó növénynél, állatnál, és 

embernél egyaránt, mégis inkább azt mondjuk, hogy az egyik növény a nedvesebb talajt, a 

másik a sok fényt szereti. Vagy azt, hogy azt egyik állat az éji sötétséget szereti, mert akkor 

vadászik, akkor szerzi be mindennapi táplálékát, míg egy másik állat éppen a fényt szereti, a 

méhek a színes virágokat, a csiga, amely egykor tengeri állat volt, a nedves helyeket szereti. Az 

ember, vajon mit szeret?  Vajon az embert mi irányítja? Azt biztosnak tartom, hogy az embert 

körülvevő természet erőin kívül a saját természete, igények, szükségletek és érdekek. Mégis 

ezek mellett, a legfontosabb erő; a szeretet. A szeretet jelentése a jövő felé fordulás és az élet 

átadása. Ez részben vele született alapvető ösztönök, részben tanult, tudatos cselekmények 

következtében jöhetnek létre. Nem vagyok pszichológus, nem tudom tudományosan 

mailto:pasztorlaszlo.adri@hdsnet.hu
http://useloos.com/mediaplayer/?itemid=16369
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megállapítani, hogy az alábbi érdekes eseményeknél milyen százalék lehet az ösztönös, és 

mennyi a tudatos cselekvés.  

Luther Álló Medve: „A sziúk történetei” című könyvben, William R. Harmon 

kaliforniai úr fordításában olvastam1„Az öregasszonyról, aki a farkasokkal lakott” című 

elbeszélésben arról az öreg indián asszonyról, aki eltűnt kedves kutyáját keresve betért 

éjszakázni egy földalatti üregbe. Azon az őszi éjjel leesett az első hó és mennyisége miatt az 

asszony ott rekedt a barlangban, nem tudott visszatérni a tőle nagy távolságra levő falujába. 

Egész télen a barlangot lakó farkasok falkavezére látta el az általuk elejtett vadak húsából egy-

egy darabbal. Miután tavasszal visszatért falujába, mindenki csodálkozott, hogy a farkasok 

ahelyett, hogy felfalták volna, táplálták. Csak a falufőnök tudta, hogy ez az indián asszony 

milyen sokszor tett ki jó szívvel élelmet a vadállatoknak egy falu közeli hegytetőre, és, hogy 

éhínséges téli időkben ez az asszony továbbra is adott zsíros húsokat a farkasoknak. Afrikában 

a Szerengeti Nemzeti Parkban történt, hogy egy majom a rá vadászó tigris elől, a közelben 

pihenő elefántcsordához menekült, ahol egy öreg elefánt ormányával egyszerűen a hátára tette, 

és így megvédte a tigristől. Lehet, hogy az elefánt ismerte a majmot, és tetszett neki a kis 

bohócnak a tigrissel szembeni bátorsága.  Úgy gondolhatta, kár lenne érte. Hiányozna neki, 

ezért védte meg a tigristől, melyet valószínűleg ő sem szeretett. 

Ezt a második esetet egy televíziós műsorban láttam, míg a következőnek tanúja voltam 

és fel is dolgoztam más érdekes eseményekkel együtt a „Macska bánat, macska bú” című 

elbeszélésemben. „Egy sétánk alkalmával láttuk, ahogy egy háztulajdonos éppen leverte a 

fecskefészket a háza eresze alól. Azért tette ezt, mert elmondása szerint a fecskék poloskákat 

visznek táplálékul a fiókáknak, és nem akarja, hogy azok a házába bemásszanak. A fészek 

leesett a járdára a két fiókával. Az egyik szörnyethalt, a másik még élni látszott, amikor mi 

vizsgálgattuk. A madárszülők kétségbeesetten repdesve figyelték mi történik a fészekkel… 

Olyan történt, amire egyáltalán nem számítottunk. A házhoz tartozó, addig a kapunál álldogáló 

fiatal macska megszagolgatta a fészket, aztán a szájába vette a még élő fiókát, és megindult 

vele előre az úton. A tópart felé tartott többször is megállva tette meg a kb. 30 méteres 

távolságot, a madárszülők kísérete mellett. A tóparti öreg, odvas fűz egyik, a földtől kb. három 

méter magasságban nőtt ága, és a törzs közé madáretető van felszerelve. Sok-sok küszködés 

után végre elérte, az etetőbe berakta a kis fiókát. Célját teljesítve, farolva lassan ereszkedni 

kezdett, majd földközelben leugrott a földre, és eltávozott. Ezután a madár-szülők fészket 

építettek utódjuk köré és szorgalmasan táplálták – a tó fölött fogott szúnyogokkal - egyetlen élő 

utódjukat, amíg az fel nem nőtt…” Engem az fogott meg a három eseményben, hogy állat - 

állat között, és az állat-ember között is létezik szimpátia, megértés, együttérzés, önzetlen 

segítség nyújtása, melyek végeredményben az emberi értelmezés szerint a szeretet pillérei. Az 

ilyen védő-óvó cselekvés már nem csak ösztönös, hanem tanult, tudatos. Ha az ember-anyát 

vesszük alapul, az is világra hozza gyermekét, védi, szoptatja, táplálja anyai ösztöne alapján. A 

kis gyermek szeretet iránti képessége vele együtt fejlődik, és amikor már megtanulja e szó 

kimondását, akkor már érzi a szeretetet az édesanyja, és a környezete iránt. Akkor már csókol, 

ölel, simogat, mint ahogyan vele is teszik, hiszen már eltanulta övéitől a szeretet kifejezésének 

módjait, és már át tudja érezni és tovább tudja adni. Gyermekem szeretet megnyilvánulásai 

részegítő örömmel töltötték el anyai szívemet. Ezek által is mélyült a szeretetteljes kapcsolat a 

fiam és köztem. 

Az élőlények a születésüktől kezdve elmúlásukig figyelik környezetüket. Ha tetszik, 

amit tapasztalnak, megpróbálják utánozni a cselekedeteket, ha nem tetszik, megpróbálnak más 

utakon járni, esetleg más példákat követni, vagy a környezet ingereire hirtelen döntéssel okosan 

                                                 
1 „Historietoj de la Siuoj de Luter Staranta Urso”-”Stories of the Sioux” from Luther Standing 

Bear - című eredeti könyv 1934-ben, az egyetlen fordítása eszperantó nyelven 1999-ben jelent 

meg. A könyv szerzője a sziú indiánok egyik törzsének a törzsfője volt. 



 

 
6 

reagálni. Szeretjük ismerőseinket, ragaszkodunk hozzájuk, mert jó emberek, akik hozzánk 

hasonlóan gondolkodnak, akik törődnek velünk, akik önzetlenül segítenek bennünket is, 

másokat is, akiket valamiért csodálunk. Vagy azért, mert mi ugyanúgy és ugyanazt szeretjük, 

amit ők, mondjuk valakinek a főztjét, vagy a haja illatát, deli termetét. Vagy azonosan ítélünk 

meg cselekedeteket, melyek előbbre viszik társadalmunkat, őrzik népünk hagyományait, 

szeretjük a szabadságot, hazánk tájait, nemzetünket, és a nyelvek között az eszperantót is. 

Szeretjük gyermekeinket, szüleinket, testvéreinket, házastársunkat, barátokat, és így tovább 

tudunk szeretni még sok minden mást is. A mások elfogadását, a szánalmat az elesettek iránt, 

az önzetlen segítséget a feltétel nélkül szeretetet hirdette Jézus és Teréz anya is. Nem vártak 

viszonzást, fizetséget jó cselekedeteikért. Szeretetük Isten iránti mély hitükön alapult, és 

önzetlen volt. 

 Állnak előttem más példák is. Az egyik olyan, amikor az állat egykori példáját tette magáévá 

az ember. Íme, az egymásra hatás az állat és az ember között: 

Sok éve történt, hogy, városom államosította néhány gazda szőlő és gyümölcsösének 

területét a város közepén emelkedő hegy oldalán, hogy azon a területen négy és tízemeletes 

bérházakból álló lakótelepet építtessen a főleg gyári munkások részére, akik a városban működő 

vasgyárban dolgoztak. Azon a területen sok háziállat: macska és kutya élt, melyeket a 

bérházakba gazdáik nem akartak magukkal vinni. Fennállott néhány lehetőség, mi legyen az 

állatok sorsa. Örökre elaltassa-e őket állatorvos, vagy otthagyni őket nem törődve többé velük 

– bár ez sok szenvedést okozott volna az állatoknak-, vagy falura küldeni őket valamilyen 

rokonhoz vagy ismerőshöz, hogy az állatok ott éljenek tovább. Nagy anyám az utóbbi 

lehetőséget választotta. De mivel csak egy állatot fogadtak volna be, így utódja nem lehetett. 

Nagyanyám elvetette a macskánk kicsinyeit a fialás után. Szegényke két napig kétségbeesetten 

kereste övéit, majd egy, a szomszédban szintén fialt nősténytől hozott magának egy kicsi 

macskát. Büszkén hozta elénk megmutatni a kölyköt. Ezt már nem volt szívünk elvenni tőle. A 

kicsit boldogan szoptatta, nyalogatta, halkan miákolt és dorombolt neki. Az anyai ösztön 

alapján cselekedett, de a tény, hogy a kicsi felnövekedése után is mindig együtt jártak 

mindenhová, nyalogatták egymást. Szerintem ezek már a kialakult szeretetre vezethetők vissza. 

Ez a macska mama ugyanúgy ölelte emlőihez a picit, mintha a sajátja lett volna, mint ahogyan 

az ember-anya öleli keblére gyermekét. Megható volt látni őket.  Végül, mégis két macskát 

ajándékoztunk el.  

Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy húgom házasságából gyermekük nem származhat férje 

egy serdülőkori és kullancs által okozott betegségének szövődménye miatt, úgy gondolták - a 

leírt macska példa és más embereknél is látott alapján, - hogy adoptálhatnak egy gyermeket, és 

felnevelik, mint sajátjukat. Örökbe fogadták egy fiatal anya csecsemőjét, és felnevelték. 

Mindent megtettek és mi is, hogy okos, és boldog fiatalember váljék a kis árvából. Amikor 

bemutatta választottját, - a már kész fiatalember - akivel szeretett volna családot alapítani, két 

részre osztotta húgom mindazt, amit öreg korukra gyűjtöttek, hogy ne lássanak szükséget életük 

végéig. Megkapta a fia a tárgyaik felét, hogy legyen új életének alapja, melyet ő tovább 

gyarapíthat az ő közös szükségletük szerint, de legalább a közös életüket ne teljesen 

nincstelenül kezdjék. Sokat dolgoztak, tanultak, küzdöttek húgomék a mindennapi szükségletek 

kielégítéséért, de mindent szívük teljes szeretetével tettek családjukért. Amikor húgom fia a 

húgom karjába adta első szülött gyermeküket, semmihez nem fogható boldogság áradt szét 

testvéremben és bennem. Forró szeretet öntötte el őt és engem is irántuk, hogy ezt a boldogságot 

megérhette testvérem, aki kimaradt a terhesség alatti gyermek várás szeretetteljes idejéből, a 

szülés boldogságából; az élet világrahozatalának gyönyörűségéből és fájdalmából. Húgomban 

is dolgozott az anyai ösztön, de amikor azt mondta, hogy ezt vagy azt főzi, süti, mert a férje, fia 

azt szereti, az már a szeretet mély megnyilvánulása volt.  

Az említett államosításkor történt, hogy nagyanyám belebetegedett abba, hogy el kellett 

válnia szeretett kertjétől és állatkáitól. Miután édesanyám a kórházba bevitte édesanyját, azzal 
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jött haza, hogy nagyanyám úgy nekibúsult, hogy a halálán van. Hogy egy kis lelkierőt adjak itt 

marasztani az életben, egy szatyorba beletettem a kis macskát és bevittem a kórházba. Mondtam 

nagyanyámnak, hogy a kertből hoztam neki olyat, amit nagyon szeret. Erre felfigyelt. Amikor 

letettem a korábban fertőtlenített talpú kis állatkát az ágyra, nagyanyám megvidámodott. Nagy 

boldogság volt számára ez a pici állat. Simogatta, becézgette, ölelte. Az a boldogság melyben 

akkor része volt, még 14 évig éltette. 93 éves korában halt meg. Amikor legkisebb lányát 

elvesztette, szeretetteljes ölelésünkre nyugodott meg annyira, hogy lelke fájdalmát el tudja 

viselni. A szeretet nagy erő, ősi erő, éltető erő. 

Szoktam beszélni az állatokhoz (kutyához, madárhoz, macskához). Érdekes, ahogy 

akkor néznek rám. Egyszer megkérdezte a férjem, miért teszem, hiszen az állatok nem értik az 

emberi beszédet. Szerintem az állatok nagyon is jól megértik az embert szavak nélkül is. 

Megértik a simogató mozdulatokat (a durvát is), a jó akaratot, a számukra szükséges 

körülmények között a gondoskodást, a szeretetteljes hangokat, tekinteteket, sőt a szándékot is, 

és emlékeznek azokra egész életükben. 

Egyszer, még gyermekkoromban nagyanyám kötényébe rejtve hozott nekem egy nedves 

valamit. Annyi volt, mint két gyermek ököl egymás mellett. Aztán megmutatta a valamit. Egy 

kicsiny, néhány napos nedves, szürke, reszkető cirmos kismacska volt. Nagyanyám elmesélte 

a történetét, hogyan talált rá. Egy macskatartó szomszéd máshová költözött, vemhes macskáját 

nem vitte magával, egyszerűen otthagyta. A macska másnap megfialt, és ott, ahol rájött a szülés, 

a ház fala mellett, az esőcsatorna és a járda mellett.  Az anyaállatra és négy kicsi kölykére két 

napon át zuhogott az eső, amíg ott feküdtek. Aztán jött a hideg, október végi szél, mely 

lesöpörte az égről a felhőket. Éjjel fagyott.  Az éjszaka a fagy átjárta minden porcikáját a kis 

családnak. A kívül, kicsinyeit védő, legyengült anya és szélső három kölyke megfagyott. Csak 

ez az egy apróság maradt meg, melyet a másik négynek a teste védett meg a biztos haláltól. 

Nagyanyám eltemette a szerencsétlen elhullott állatokat, ezt az egyet hazahozta. A konyhában 

a lábon álló tűzhely alá fűzvesszőből fonott kosárba meleg anyagokat, és egy régi ócska kabát 

szőrmegallérját tette, hogy a remegő apróság melegbe kerüljön. Aztán édes meleg tehéntejjel 

próbálta cumiból a kicsi szájba spriccelni a tejet, hogy megtölthesse az éhes gyomrocskát. Nem 

hittük, hogy megmarad. De a gondoskodás, és a szeretet éltető erő lett számára. Mindnyájan 

megcirógattuk, és ő jól táplált, szép állattá fejlődött idővel. Élete végéig nagyon szerette 

nagyanyámat, de engem is. Tekintetéből sugárzott a szeretet, amikor ránk nézett. Bizony, az 

állat is nagyon ki tudja fejezni az érzelmeit, a szeretetét. Állítom, hogy a szeretet áldás, az élet 

ajándéka, de csak az önzetlenül, elvárások nélkül nyújtott szeretet az értékes igazán. 

Emlékszem, hogy amikor még nem voltam nyugdíjas és dolgoztam, és munkahelyem 

Tél-apó ünnepséget szervezett, a munkahelyem takarítóinak gyermekei is a megajándékozottak 

között voltak. A takarítók jövedelme kevesebb volt a szellemi dolgozókétól, nem engedhették 

meg maguknak, hogy ilyen sok édességet vásároljanak Mikulás napra a gyermekeiknek. 

Arcukra nézve láttam rajtuk az örömöt gyermekeik öröme miatt. és ráadásul minden ilyen 

édességcsomagban lapult egy-egy vásárlási utalvány mely élelmiszer vásárlására jogosította 

tulajdonosát. De nem csak ezek miatt örültek, hanem, mert Tél-apó az ő gyermekeikhez is 

ugyanolyan kedvesen szólt, mint a többi gyermekhez, megcirógatva arcukat, megérintve 

karjukat. A kedves tekintet, ölelés, meleg hang egyaránt boldogította a gyerekeket és a szülőket.  

Mai profitorientált világunkban kezd összemosódni az emberbaráti szeretet, a tudás 

bővítésére való mindenáron való törekvés, és a profit szerzés vágya. A szerv átültetések 

komplikált, és nagyon költséges műtétek, és sok veszélyt rejtenek magukban mind a donor 

részéről, mind a szervet kapót illetően. Ha a szívbillentyű műtétnél nem természetes vagy 

úgynevezett „bio szerv”2 kerül beépítésre, fennáll, a meghibásodás veszélye is, nem csak a 

kilökődésé. Az igény növekedés és az orvosi technika minőségi fejlődése ígéretes 

                                                 
2 Bio szervnek nevezik a sertés vagy borjúból nyert szívbillentyűt. 
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eredményeket produkált már eddig is. Magyarországon eddig 10 átültetett vesével élő nő szült 

már gyermeket. Ezek egyike az egyik kolléganőm volt, aki 37 évesen kapta meg 65 éves 

édesanyja bal veséjét. Édesanyja önzetlen szeretetből adta a szervét, a veserákban szenvedő 

lányának, aki kettő év múlva meg szülte egyetlen fiát, a két lánya mellé és még most is él.  

Szeretet és gyűlölet ikertestvérek - tartja a szólás-mondás, mely a szeretetnek a 

gyűlöletté válására céloz, amikor az igazi szép érzelmet elhomályosítja, elfedi a féltékenység, 

irigység, a gyűlölet fekete árnya. Látjuk és halljuk, hogy a világban elharapódzott a pénz 

imádat, és az irigység. Előfordul, hogy a fiatalok irigyelik idős szüleiktől az általuk sok év alatt 

megszerzett anyagi javakat, mert ők már életük kezdetén szeretnének mindezekkel rendelkezni. 

Ha a várt javaknál kevesebbet kapnak szüleiktől, indul a gyűlölködés. Így a szülők elveszíthetik 

gyermekeik szeretetét és öreg korukra egyedül maradnak. Kérdezem, követendő jó példa 

hiányában az unokák mit fognak tanulni az örökszép emberi értékekből, ha csak az önszeretet 

fog uralkodni?  

A középiskolás éveim végén került kezembe „Kama Sutra”3 című könyv, mely a több 

mint öt ezer éves indiai szerelmi kultúrát mutatta be; Baktai Ervin fordításában. Összefüggő 

szövegei voltak, de több részből állott a könyv. Érdekességét számomra akkor még nem a 

szerelmi aktusok és a szerelmi érintések taglalása nyújtotta, hanem a tanítások, hogy a felnőtt 

életben a felelősségteljes szerelmi kapcsolat kialakításához szükséges az önismeret, a türelem, 

a megértés, a megbecsülés. Szükséges az életcélok kialakítására, a szülők, testvérek, barátok 

iránti szeretetre vonatkozó képességek feltárása és tudatos alakítása, és másokkal szembeni 

elvárások végig gondolása az adott tanácsok alapján. Akkor még nem, csak később tapasztaltam 

meg, hogy ezek mennyire meghatározók a jó, a felelősség teljes párkapcsolat kialakításához.  

A könyv elolvasása után, sok év múlt el, majd találkoztam egy jó emberrel. Barátságunkból 

házasság lett, és 38. éve tartó boldog élet.  

 

-Folytatás következik – 

 

H. Gábor Erzsébet 

Csoki 

 

Hogyha a víz csoki volna, 

a csapokból csoki folyna. 

- A brióshoz csokit innék, 

uzsonnára csokit vinnék. 

 

Fürdővizerm csoki lenne, 

habfürdő a tejszín benne. 

Törülközni sem kell – minek? 

- lernyalnám a fürdő vizet. 

(A szerő engedélyével a Mesevár c.kötetből, kiadta a Holnap Magazin 2013.ban.) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 A könyv cím „Kama sutra” kiejtése: káma-szútra. 
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Gyerekek írták 

 
Kedves Isten! 

A jelmezbálon ördögnek fogok öltözni. 

Nem baj?  

 

Kedves Isten! 

Tényleg láthatatlan vagy, vagy ez csak egy trükk?  

 

Kedves Isten! 

Ilyennek tervezted a zsiráfot, vagy csak véletlenül alakult így?  

 

(Interneten keringő szövegek) 

 

100 éve született a gyermekversek írója, megnyitották a Weöres Sándor-

emlékévet 

 

A 100 éve született Weöres Sándor tiszteletére szervezett emlékév hivatalos megnyitóján 

bemutatták a Magyar Nemzeti Bank emlékérmét, valamint a Magyar Posta alkalmi feláras 

bélyeg-kisívét is. A költőről itt olvashatnak: http://hu.wikipedia.org/wiki/Weöres_Sándor 

 

Évfordulók  

 

200 éve született Rózsa Sándor a legendás betyárkirály 
Amint az eszperantóval betekintettem a hazámat környező országok történetébe, azt 

tapasztaltam, hogy nem csak a magyaroknak voltak híres, a nép által nagyon kedvelt, 

legendás, mégis hírhedt betyárjai. Volt a cseheknek is, a szlovák nemzetiségűeknek is. De 

hasonló betyárok éltek máshol is Európában , így például  az Egyesült Királyságban és 

Írországban  is.  A 18-19-20. századi bujdosó rablókat lovas bujdosókként említi a 

történelem. Ilyen „betyár” volt a magyar Rózsa Sándor (1813-1878), a cseh Babinszký 

(1796-1879), a szlovák nemzetiségű Juraj Jánošík (magyarul Jánosik György: 1688-

1713). Végül mindegyik börtönben vagy akasztófán végezte életét. Rózsa Sándor nevét a 

népdalok és mondák mellett versek, regények őrzik, filmek dolgozták fel életének 

különböző epizódjait, nevezetesebb tetteit. Rózsa Sándor születésének 200. 

évfordulójára kiállításokkal, színpadi, zenés, bábos előadásokkal, filmvetítéssel és 

közönségtalálkozóval emlékeznek Ópusztaszeren is. 

155 éve hunyt el REGULY Antal (Zirc, 1819. júl. 11.-Buda, 1858. aug. 23.) nyelvész, 

néprajzkutató. Róla szól, a_ http://hu.wikipedia.org/wiki/Reguly_Antal 

100 éve húnyt el WÁMBÉRY Ármin (eredeti neve: Wamberger Hermann - Szentgyörgy, 

1832. március 19. – Budapest, 1913. szeptember 15.) orientalista, egyetemi tanár, a Magyar 

Tudományos Akadémia rendes tagja. http://hu.wikipedia.org/wiki/Vámbéry_Ármin 

  

50 éves a miskolci TV torony 

Az 1963. augusztus 20-án felavatott torony azóta a város szimbólumá vált annak ellenére, 

hogy modern építészeti stílusával nem illik a szomszédségában álló műemlék épületek; az 

avasi református templom és a harangtorony mellé. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Weöres_Sándor
http://hu.wikipedia.org/wiki/Reguly_Antal
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vámbéry_Ármin


 

 
10 

30 éve halt meg Romhányi József (Nagytétény; ma Budapest XXII. kerülete, 1921. március 

8. - Budapest, 1983. május 7.) író, költő, műfordító, akinek szerepléseikor mindig nevettünk  

humorán, mellyel emberi gyengeségeinket figurázta ki nyelvünk kedves fordulataival 

fűszerezve. http://hu.wikipedia.org/wiki/Romhányi_József és 

ahttp://www.magyarvagyok.com/videok/listak/sorozatok/2653-Romhanyi-Jozsef/#5 

 

Egy kicsit a Wikipédiáról: A Wikipédia listájáról 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Wikipédiák_listája 

 

10 éves a magyar Wikipédia! Ez alkalomból 2013. aug.3-án Wikitalálkozó Miskolcon. 

 

Pásztor Lászlóné 

 

Meghalt a számítógépes egér atyja 

 

Nyolcvannyolc éves korában meghalt az „egér” feltalálója Douglas Carl Engelbart, a 

számítógépes egér atyja, aki még az 1960-as években fejlesztette ki az akkor még faqházas 

és két keréken gördülő egeret. Halálhírét lánya közölte. Az amerikai mérnök feltalálóról 

bővebben itt: http://hu.wikipedia.org/wiki/Douglas_Engelbart 

 

 

Macskás Viccek 

Kandúr Bandi 
 

- Mi van a macskáddal, drágám? - kérdi az egyik szomszédasszony a 

másikat. - Ma egész délután háztetőről háztetőre rohangászik. Csak nem 

kergült meg? 

- Ugyan, szívem. Délelőtt kiheréltettem, és most mondja le a randevúkat. 

 

 

Cicatúra 
 

Két macska beszélget este a hajó fedélzetén: 

- És biztos, hogy ez a hajó a Kanári-szigetekre megy? 

 

 

Segélyhívás 
 

A rendőrségen szól a telefon. 

- Segítség! - kiabál egy izgatott, rekedt hang a kagylóba. - Jöjjenek 

gyorsan, mert a lakásba betört egy macska! 

- Micsoda?! Hogy képzeli, hogy ilyen apróság miatt kihívja a 

rendőrséget? Kicsoda maga? 

- A papagáj. 

 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Romhányi_József
http://hu.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Wikipédiák_listája
http://hu.wikipedia.org/wiki/Douglas_Engelbart
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Macskakiállításon 
 

- Hát ezek meg miféle macskák? 

- Sziámiak. 

- Fantasztikus. Észre se lehet venni, hogy elválasztották őket. 

 

Egércsalád séta közben 
 

Egérmama a kisfiával sétál, amikor egy bokorból hirtelen előugrik egy 

macska. 

Az egérmama teli torokból ugatni kezd, a macska megijed és elfut. 

Ezután a mama odafordul gyerekéhez: 

- Látod kisfiam, ilyen fontos a nyelvtudás! 

 

Hír nyelvtanulásról 

 

 „Aki nem akar Eszperantót tanulni, kénytelen lesz tanulni a kínait!” Ez volt a megjegyzése 

(magyarázata) Renato Corsetti úrnak – az Egyetemes Eszperantó Szövetség volt elnökének, 

Panamáról szóló BBC beszámolójában.  Panama döntést hozó Nemzeti Közgyűlése 

tárgyalt a kínainak, mint kötelező nyelvnek a bevezetéséről az ország minden iskolájában. 

A törvény első olvasata feltételes jóváhagyást nyert. A PRC-ből most több hajó utazik át a 

Panama.csatornán, mint bármely más országból. Széles körben hirdetni saját lakosságában 

a kínai nyelvkészséget, szolgálná Panama versenyszellemének javítását. Az angolnak, mint 

a kereskedelmi ügyletek nemzetközi nyelvének a szerepét a törvény elismeri. A 

kereskedelem Panama és Kína között dollár-milliárdokat tesz ki. …”  

A: http://www.liberafolio.org/2011/kunikloj-pli-popularas-ol-

esperanto#1356858956649487 – szövege alapján a hírt magyarra fordította Pásztorné Adri 

 

 

A Világnyelv és további nyelvi hírek 

http://vilagnyelv.hexaco.hu/NYELV-HIR.htm 

 

Emlékmű avatás Kelebián 

 

Kelebián 2013. június 23-án emlékmű avatás történt a szolgálat közben hősi halált halt 

határőrökről – kaptuk a hírt Sutka István vasutas eszperantistától Kelebiából. Az 

ünnerposégről küldött képeket ő készítette. Varga Lajos volt az ünnepi szónok - a tompai 

határátkelő egykori, hosszú időn át volt parancsnoka -  a polgármester úr köszöntése után.  

 

 
Fényképezte Sutka istván 

 

http://www.liberafolio.org/2011/kunikloj-pli-popularas-ol-esperanto#1356858956649487
http://www.liberafolio.org/2011/kunikloj-pli-popularas-ol-esperanto#1356858956649487
http://vilagnyelv.hexaco.hu/NYELV-HIR.htm
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 Amit a citromfélék héjáról tudni illik 

 
Köztudott, hogy a déligyümölcsöket (narancs, citrom, mandarin, grapefruit és banán) 

zölden, éretlen állapotban szüretelik, úgy csomagolják, és hosszú utat tesznek meg a 

gyümölcsök, míg a fogyasztók asztalára kerülnek. A szállítás gyakran több hétig is 

elhúzódik. Szállítás alatt a gyümölcsök nagy tömegben, szorosan egymás mellett 

helyezkednek el a tároló kapacitás minél jobb kihasználása érdekében. A leszedett 

gyümölcsök élő anyagok, magas a víztartalmúk, lélegeznek, így a tárolás alatt is 

párologtatnak. A citrusfélék tárolási-betegségeinek fellépését, azaz romlását serkenti az áru 

körüli levegő magas páratartalma, és a hűtés nélküli körülmények. A nagyarányú romlást 

megelőzendő a fákról szüretelt gyümölcsöket gombaölő és baktériumokat is ölő 

vegyszerekkel és növényvédő szerekkel kezelik. Az oldatot permetezéssel vagy 

gyakrabban az oldatban történő áztatással viszik fel a gyümölcsök héjára. A 

súlyveszteséget okozó párologtatás csökkentésére pedig viaszréteggel vonják be a 

gyümölcsök héját. Általában a viaszban fürdetést a vegyszerekkel együtt alkalmazzák. A 

biztos hatás érdekében még szoktak ortofenil-fenol-t (E 231) és/ vagy tiobendazol-t (E233) 

is adagolni az oldathoz. Ezek a vegyületek a romlást okozó gombák mellett a baktériumok 

ellen is hatnak. Jellemző rájuk, hogy csak a terméshéj felszínén tapadnak meg. Besorolásuk 

kicsit kaotikus jelenleg: bár az Európai unió 2003-ban átsorolta őket rendeletileg a 

növényvédő szerekhez, de növényvédő szerként azóta sincsenek nyilvántartva. A felsorolt 

növényvédő szerek alkalmazása a leszüretelt déligyümölcsök esetében engedélyezett, de a 

forgalmazónak kötelezően fel kell tüntetni a kezelést a gyümölcs csomagolásán. Az 

Európai Unió déligyümölcsöt termelő országai is alkalmazzák ezeket a kezeléseket. El 

lehet-e távolítani a kezelésre felhasznált növényvédő szereket a héjból, a héjról? A kérdésre 

adandó válaszra is számos kísérletet végeztek külföldi laboratóriumok, és eredményeik 

megerősítik egymást. Tartós (8-10 perces), áztatás szerű, melegvízben végzett erős 

dörzsöléses mosással azok a szerek, melyek csak a gyümölcshéj felszínére tapadnak - 

ortofenil-fenol (E 231), és tiobendazol (E233) – eltávolíthatók, ezektől mentesíthetők. 

Ellenben a felszívódó hatású imazalil és prokloráz mennyisége, jelenléte, mivel a 

gyümölcshéj belsejében van, felszíni mosással nem befolyásolható. Eltűnni csak a 

természetes lebomlás során fog. Vizsgálatok szerint a gyümölcs húsába a felszívódó 

fungicidek már nem hatolnak, csak a héjban találhatók. A gyümölcs fogyasztása előtt 

fontos a héj alapos megmosása, hogy az aprítás, tisztítás során a felszínre tapadt piszkot és 

vegyszert kezünkkel ne vigyük rá a gyümölcs húsára. 

Narancs- vagy citromlé elkészítését mindig a héjak eltávolításával kezdjük. Soha ne 

dolgozzuk fel a gyümölcsöt egészben héjával együtt, mert a héjon és héjban lévő 

növényvédő szereket a lébe dolgozzuk, s mérgezzük magunkat és családunkat. 

Süteményekhez, édességekhez és bárminemű élelmezési célra csak növényvédő szertől, 

vegyszertől mentes narancs- és citromhéjat használjunk! 

http://richpoi.com/cikkek/eletmod/veszelyes-e-a-citromfelek-hejanak-fogyasztasa.html 

 

Magyar versenyző lett a szépségkirálynő 

 

Prágában rendezték meg a Miss Deaf  World and Europe 2013 (a Süketek 2013-as Világ- 

és Európa szépe) szépségkirálynő választást. Európa siket szépségkirálynője a magyar 

versenyző Kínál Timea lett. A versenyzők igazolták a felfogást,  „ahhoz hogy gyönyörűen 

táncolj és énekelj, nincs szükséged a halló füleidre.” Az élő közvetítés altt a résztvevők 

megcsodálhatták a résztvevő országok versenyzőinek művészi produkcióit, melyeki 

http://richpoi.com/cikkek/eletmod/veszelyes-e-a-citromfelek-hejanak-fogyasztasa.html
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semmivel sem maradtak el halló társaikétól. A magyar győztes hölgy Szabó Gergely 

hallássérült divattervező ruhájában vette át a koronát. 

ÉSZAK 2003.07.16 

 

Szobrot állítottak a fronton járt ebeknek 

 

A moszkvai Győzelem parkban szobrot állítottak a második világháborús frontokon 

szolgált ebeknek. Andrej Korobcovegy Alf nevű német juhászkutyáról mintázta a fronton 

szolgált ebek emlékszobrát. A honvédő háborúban a Vörös Hadsereg katonái mellett több 

mint 60 ezer kutya szolgált. Június 22-én támadta meg a náci Németország a Szovjetúniót. 

Az országos gyász napján a Moszkva melletti Mityisinóban egy 53 hektáros parkban 

emlékhelyet és temetőt avattak. A hős kutyák emlékműve ott nyert elhelyezést. 

 

ÉSZAK.2013.06.24 

Keresztény freskók bukkantak elő Szudánban 

 

Középkori erődményrendszerre és egy 9. századi templom falain különleges épségű 

freskókra  bukkantak lengyel régészek az ősi szudáni városban Dongalában. Wlodzimierz 

Godlewaski az ásatásokat segítő csoport vezetője elmondta a lengyel hírügynökségnek, 

hogy a freskók a 6. századi királyi palota közelében levő templom falain láthatók. A 

templom valószínűleg a 9. században épült. Maga Dongola a 14. századig a keresztény 

Makuria királyság fővárosa volt, mely a mai Dél-Szudántól Egyiptomig húzódott. (MHO) 

(ÉSZAK) 

Kirándulás Harkányba 

 
Folyó év július 6-12-ig szabadidőnket Harkányban töltöttük, így módunk volt oda, és 

visszautazva megismerkedni Baranya megye e részével, melynek közelében található 

„Európa Amazonasza”, ahogy ezt a szeszélyes nagy folyót arra felé nevezik. A horvát-

magyar határt képezi ez az utolsó még szabályozatlan szakaszokkal rendelkező nagy 

európai folyó. A Mura-Dráva közös természetvédelmi területe különleges ártéri erdőket, 

változatos élővilágú holtágakat, ritka állatfajokat mondhat magáénak. 

Mi a Harkányhoz 5 km-re levő folyóhoz egészségügyi okok miatt nem juthattunk el, de 

megtekintettük magát a fürdő-várost Harkányt, mely Pécstől 25 kilométerre fekszik 

Dunántúl déli részén. Harkány (horvátul harkanj) a Villányi-hegység lábánál található 

nevezetes fürdőváros korábban két vasútvonallal is rendelkezett, mára azonban mind az 

Alsómiholjác-Pécs, mind pedig a Sellye-Villány vonal személyforgalma megszűnt. A 

városba Pécsről a Pannon Volán autóbuszjárattal jutottunk el változatos, szemet 

gyönyörködtető tájakon átsuhanva. Hol vizenyős mezőkön legelésző vízi madarakat 

láttunk, hol érő gabonával megrakott földeket, máshol kukoricaföld mutatta felénk a már 

kiteljesedett kukorica csöveit, máshol a napraforgótáblák édes sárgája hívogatott 

csalogatón, a közelében nyújtózó fenyívessel vagy éppen lombos erdővel.  

Harkány lakosainak száma 4000 fő körül van. A fürdőbe sokan járnak dolgozni a 

környékről is, ezért a városon naponta négyszer halad át autóbusz, részben Pécsről 

Siuklóson át, részben a környékbeli falvakból hgarkányon át Siklósra, Pécsre vagy más 

falvakba. Kulturális életét a Művelődési Ház és a Könyvtár szervezi. Helytörténeti tárlat a 

városban nincs, de ha a siklósi várat meglátogatják, azt is megtalálják ott. Harkányban 

helyi villamos, autóbusz, taxi közlekedés nincs. Ott mindenki saját autóval, kerékpárral 

vagy motorbiciklivel közlekedik, és a bevásárolt árukat ezeken szállítják haza a városka két 

SPAR élelmiszer boltjából. Mi kézi szatyorban vittük a reggelire való élelmiszereket az 
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üdülőig ahol az egy hetet töltöttük, mely bizony messze volt az élelmiszerüzlettől, és a 

belváros különböző, uticélként szolgáló helyeitől. Rajtunk, túristákon kívül ott más 

gyalogosokat nem láttunk. A szálláshelyül szolgáló, a volt munkahelyemen működőtt 

Önsegélyező Egyesületi bérleménye a „Mediterrán Apartmanház” modern, elegáns, nagyon 

mutatós épület, melyben egy apartmant foglaltunk el az öt közül. Az épület az úgy nevezett  

 

 
 
„Milliomosok negyede” városrészben van, lényegében a tulajdonos családi házával egy 

portán. Kialakítása nagyon sok munkát, hozzáértést és művészi érzéket is igényelt a nagy 

összegű kölcsönön kívül, melyet tetézett a városrészt a többivel összekötő úthálózat 

önköltsége is. A tulajdonosok illetve a vezetőnő részéről az Apartmanház vezetése egyben 

menekvést is jelent a mindennapi élet taposásából, embert nem kímélő zaklatott világából. 

Gyönyörűek a városnak, és ennek a lakóterületnek is az örökzöldjei, a zöld füve és a 

töméntelen sok virág. A városban csak családi házak vannak, az élelmiszer áruházakon 

kívül van még néhány nagyon kicsi üzlethelyíség (fodrász, pedikür-manikür, orvosi 

rendelő, rétesbolt, virágbolt, húsbolt és hasonlók) más árukért a lakosság Pécsre jár be. De 

szinte 10 méterenként vannak padok elhelyezve, melyeken mi is is gyakra üldögéltünk 

élvezni a szökőkút csobogását, a virágokat és az árnyas fákat, vagy éppen a templomtorony 

tövében fészkelő gólyákat. Harkány a meleg vizű gyógyfürdőjéből, strandjából és az 

idegenforgalomból él.  

Van egy galériája, mely Svájcból haza települt mérnök festőművész több dimenziós 

festményeit foglalja magába a saját háza földszinti szobáiban. Részünkre a tárlatvezetést ő 

maga tartotta. Érdekesek a képei, de én a merev mértani idomoknál a csendéleteket jobban 

kedvelem. A város főutcája tele van panzióval, szállodával, éttermekkel és cukrászdákkal, 

finom ételekkel és még finomabb fagylaltokkal. Ott létünkkor pezsgett az élet, bár zenés 

szórakozóhelyet nem láttunk. Magyar szót alig hallottunk, szinte csak németül és horvátul 

beszéltek mindenhol. Még a felszolgálók, pincérek is négy nyelvet beszéltek. Érdekesek a 

parkok és kiserdők modern szobrai. A Pécsen eozinból készített Düoniszosz szobor két 

példánya is megtalálható a városban. Az egyik a gyógyfürdő területén, a másik a fürdő 

melletti egyik parkban a szökőkutat díszíti. Ugyanebben a parkban található egy 1956-os 

emlékmű is, és egy másik parkban Szent István királyunk szobra.  

Szép volt ez a kirándulás, jó volt látni hazámnak ezt a gazdag vidékét. Jó, hogy 

megélhettük ezt az utazást is. Az egészség, a welness és gyógyturizmus központjai a 

harkányi, sikondai és szigetvári gyógyfürdők. A „Harkányi Gyógy- és Strandfürdő” vagy 

Baranya Megyei Önkormányzat Gyógyfürdőkórháza - Harkányban: kiemelt országos 

minősítésű gyógyfürdő. A termálkutak a fürdő területén helyezkednek el, 62 C-fokos vizet 

szállítanak. Víz összetétele: alkáli-hidrogénkarbonátos, a kénes vizek csoportjába tartozik. 
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Harkányt fürdője révén a "Reumások Mekkája" néven emlegetik. A Platánsor-i bejáratnál 

található egy nagy tábla, mely felsorolja a gyógyvíz összes összetevőjét. Ha a főbejáraton 

át érkezünk a fürdők területére, jobbra három épületfalat betöltő freskót láthatunk, mely 

verses, és képes formában mutatja be a gyógyvíz feltöréséről szóló baranyai népmesét. A 

fürdő főbejáratától indul az óránként és 600.-Ft menetdíjjal közlekedő városnéző kisvonat, 

és ugyanott találhatók strandcikkek bazárjai is. Ezt fontos tudni, mert ilyenek a városban 

sehol máshol nem szerezhetők be. A 190 esztendős létesítmény víze a reumatikus 

panaszok, ízületi gyulladások, operációk utáni mozgáskorlátozottság, törések és idült 

bőrbetegségek (pl: a pikkelysömör) gyógyítására szolgál, és baleseti utókezelések céljára is 

hasznosítják. Az én tavaly eltört csuklómra jó hatással volt a gyógyfürdő vize. 

Baranya megyéről itt olvashatnak bővebben: http://hu.wikipedia.org/wiki/Baranya_megye 

Pásztor Lászlóné 

Viccek 

A sündisznó egy lyukas autógumit talál az út szélén. Oldalba löki a 

barátját és mondja: 

 
 

- Végre, egyszer mi győztünk! 

 

Egy nagyhangú alak beszól a zsúfolt vasúti fülkébe: 
- Na mi van, megtelt már a Noé bárkája? 

Egy éles hang visszafelel: 

- Jöjjön csak nyugodtan, a majom még hiányzik. 

 

 

Mi a bár? 

- Az a helység, ahol a tyúkok ülnek, és a kakasok költenek. 

 

 

Apu, mit jelent a díszdoktori titulus? 

- Nos, kisfiam, pontosan ugyan azt, mint amikor anyukád úgy mutat be, mint a ház urát. 

 

 

Meddig illik egy nőnek felemelni a szoknyáját? 

- Harminc éves korig. 

 

 

 

Mégsem tyúkeszűek a tyúkok 

 
„ A kutató megfigyelései szerint a tyúkok már csirkekorukban bírnak azzal a tudással, hogy 

nem csak az létezik, amit látnak: ha egy tárgy kikerül látómezejükből, attól még nem szűnik 

meg létezni. Kisgyerekeknél ez a képesség csak egyéves kor után alakul ki. Nicol tesztelte a 

tyúkok önfegyelmét is, és ebből sem vizsgáztak rosszul a baromfik. 93 százalékuk hajlandó 

volt hosszabb ideig várni az étekre, ha ennek fejében tovább csipegethet - adta hírül a The 

Daily Telegraph című brit lap.” 

http://index.hu/tudomany/brittudosok/2013/06/19/megsem_tyukeszuek_a_tyukok/ 

 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Baranya_megye
http://index.hu/tudomany/brittudosok/2013/06/19/megsem_tyukeszuek_a_tyukok/
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Halott csillagok összeütközéséből származhat az arany 

Rendkívül nagy sűrűségű, halott csillagok összeütközéséből származhat a Földön található 

összes arany - állítják amerikai csillagászok, akik kutatási eredményeiket tanulmányban 

foglalták össze. http://richpoi.com/cikkek/tudomany/az-emberiseget-is-tulelheti-az-uj-

adathordozo-kristaly.html 

 

2013. junius 19-én meghalt Horn Gyula magyar politikus 

 

Munkásságáról itt olvashatnak: http://hu.wikipedia.org/wiki/Horn_Gyula 

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

 

 

2013. július 1-től új Büntető-törvénykönyv 

 

Július 1-jén hatályba lép az új, a jelenleginél több tekintetben szigorúbb büntető törvénykönyv 

(Btk.), amely egyes bűncselekményeknél 12 évre szállítja le a büntethetőség korhatárát, 

szigorít egyes büntetési tételeket, bevezet új büntetési nemeket, például az elzárást. Bővebben 

róla: http://richpoi.com/cikkek/hazai/julius-1-jen-jon-az-uj-bunteto-kodex---ime-a-

reszletek.html 

Vitorlással kerülte meg az Alpokat egy magyar hajós 
 

Elba szigetéről indulva a Földközi-tengeren, majd a Rhone-on, a Rajnán és a Dunán keresztül 

Gönyűig hajózott le Kárpáti Lajos és két társa a Mona nevű vitorláson kiemelés nélkül öt hét 

alatt. (2013 június 11, kedd - 10:35 ) http://richpoi.com/rovatok/sport/ 

 

Magyar ezüstérmes a Nemzetközi Csillkagászati és Asztrofizikai 

Diákolimpián! 

 

Egy ezüst, egy bronzérmet és egy negyedik helyezést szereztek magyar 

középiskolások a görögországi Volosban megrendezett Nemzetközi 

Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpián.  

Aligátorteknős magyarországi patakban! 
Egy aligátorteknőst fedeztrek fel egy Pest-megyei falu patakjában. A veszélyes állatot az 

állatvédőknek még nem sikerült befogni, de kiadták azt értesítést, hogy aki látja, meg ne  

fogja, csak adjon róla hírt, hogy hol látta. 

  

Miért is ideges az óvónéni? 
A gyerek nagyon kínlódott, hogy felhúzza a csizmáját, erre hát odament neki segíteni az óvó 

néni. Bizony nagyon leizzadt, amire a kisfiú lábára felráncigálta a csizmát, ám alighogy 

letörölte a homlokáról a verejtéket, a kis srác azt mondja: 

- Óvónéni, fordítva van a lábamon a csizma. - A nõ látta, hogy a gyereknek igaza van, hát 

gyorsan lehúzta róla, és  ismét nagy kínlódások közepette, most már rendesen felcibálta a kis 

srác lábára. Ekkor a kisfiú megint csak megszólal:  

- Ez nem is az én csizmám! - A nõ egyre idegesebb lett, õrült tempóban lerángatta a gyerek 

lábáról  a csizmát, miközben az folytatta a mondókáját: 

http://richpoi.com/cikkek/tudomany/halott-csillagok-osszeutkozesebol-szarmazhat-az-arany.html
http://hu.wikipedia.org/wiki/Horn_Gyula
http://richpoi.com/cikkek/hazai/julius-1-jen-jon-az-uj-bunteto-kodex---ime-a-reszletek.html
http://richpoi.com/cikkek/hazai/julius-1-jen-jon-az-uj-bunteto-kodex---ime-a-reszletek.html
http://richpoi.com/cikkek/sport/vitorlassal-kerulte-meg-az-alpokat-egy-magyar-hajos.html
http://richpoi.com/rovatok/sport/
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- ... hanem a bátyámé, csak õ már kinőtte, és ma reggel ezt adta rám azanyukám. - Az óvónő 

már lilát látott, de uralkodott magán. Ismét ráadta a kisfiú lábára a csizmát, pedig még mindig 

nagyon sok tuszkolást igényelt a művelet. Na, végre, gondolta az óvónő, majd megkérdezte a 

gyereket: 

- Pistike, hol a sapkád? - Mire a gyerek:  

- A csizmámban! 

Küldő: Tivadar Löwenkopf 

 

A Bibliodráma 

A Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon ad otthont annak a Bibliodráma 

csoportnak, melyre lelkipásztorok, vallástanárok, hitoktatók érdeklődését várják. A 2013. 

szeptemberben induló 60 órás, 60 kredites akkreditált bibliodráma kurzusra június 25-ig 

lehetett jelentkezni! . Mi is a bibliodráma? A bibliodráma „évezredes hagyományokban 

gyökerező (iskoladráma, passiójáték, betlehemezés, reformációkori dialógus prédikációk, 

stb.), a harmadik évezred elején mégis újonnan felvirágzó „műfaj", a Bibliával való 

egzisztenciális foglalkozás korszerű lehetősége, esélye... A bibliodrámában a csoport, benne 

minden résztvevő nyitott, előre nem meghatározott interakcióba lép a bibliai szöveggel. A 

verbalitáson túl mozgósítja a bennünk rejlő kreatív késztetések sokféleségét (rajz, énekhang, 

gesztus, szobor, költészet, stb.), fantáziánkat, a mozgás és testbeszéd archívumában…”  

 hirek@tirek.hu hírszolgálat. 

 

 

Könyvbemutató Egerben 

 
2013. június 11-én 17 órától Egerben a „Bartakovics Béla” Közösségi Házban  történt: 

Pásztorné Földi Adrienne miskolci szerző magyar és eszperantó nyelven megjelent köteteinek 

bemutatása. 

 

       

    

mailto:hirek@tirek.hu
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Az esemény fővédnöke: Somodyné Jámbor Ildikó volt az Egri Kulturális és Művészeti 

Központtól. Az esemény szervezője, az író bemutatója: Barta Zoltán; a „Verda Stelo” („Zöld 

Csillag”) Eszperantó Klub elnöke. A magyar nyelvű kötetből Nagy Sándor Gáborné Györgyi 

olvasott fel elbeszéléseket. Pásztorné Földi Adrienne ismertette az eszperantó nyelvű - Danco 

de Feinoj/Tündérek tánca – című kötetet magyar nyelven az eszperantó nyelvet nem ismerők 

számára úgy, hogy elmondta néhány írásának rövid tartalmát, beszélt a műhelymunkákról és 

az írásokat vezérlő gondolatairól. A reprezentáláshoz süteményeket készített: Kormosné 

Bartók Erzsébet. Az örömteli, jó hangulatú eseményen 16 fő vett részt, akik örültek volna, ha 

a szerző maradt volna még tovább is beszélgetni, hiszen elbeszélései emlékeket ébresztettek, 

amelyekről is jó volt beszélgetni. Az eszperantista, és nem eszperantista egri résztvevőkön 

kívül jelen volt Gulyás József Ózdról és Eszényi József Szolnokról Barta Zoltán klubelnökön 

kívül az Ostoroson lakik. Életrajzával szíveskedjenek az alábbiakban megismerkedni. A 

lelkes közönség megvásárolta a könyveket és kifejezte azt az óhajt, hogy.a szerzőt visszavárja 

újabb kötetével. A kapott szép virágcsokor, az ügyes szervezés, és a szívélyes meleg légkör a 

szerzőt és férjét nagyon meghatotta. Ezúton is kifejezik köszönetüket. 

 

 
 

Barta Zoltán, az egri Verda Stelo (Zöld Csillag) eszperantoklub elnöke 

 
 

Életrajz 

 

Barta Zoltán1966-ban született Ózdon. Sokáig élt ebben a régióban, tanulmányai során vált 

könyvelő, és utána informatikai rendszergazda. 1986-ban, mint munkás kezdwett el dolgozni 

az Ózdi Fémkohászati Műnél. Utána ugyanott, mint angol nyelvi fordító. A Kötelező katonai 

szolgálat letöltése után egy helyi kiereskedelmi cégnél alkalmazták. A második évezredben 

átköltözött Egerbe a családjával. Ebben a városban üzleti téren dolozott, néhány év után 

átment az állami szektorba, moist mint hivatalnok dolgozik egy állami hivatalnál. Felesége 

értelmi fogyatékos gyermekek tanárnője. Két tanuló gyermekük van. Prózaíró és fordító 

(magyarból és magyar nyelvre). Műveinek témái az élet szokatlan jelenségei (pl: 

papszihológiai jelenségek, megmagyarázhatatlan események), de ír egyszerű emberek  

minden napi életről is. Művei folyamatosan jelennek meg különböző nyomtatott magyar 

kiadványokban, saját honlapján és publikál saját eszperantó nyelvű könyveket is.  1983-ban 

lett eszperantista, amikor el kezdte e nyelvet tanulni. Nagyon érdeklik a nyelvek, 9 éves kora 

óta tanul angolul. Hozzá vette fel az eszperantót, a portugált és néhány latinszármazék 

nyelvet, valamint egzotikus nyelveket is. Mint például a tagaloga, islandi és a (bahasz) 
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indoneziai. 1989-ben felsőfokú állami nyelvvizsgát tett eszperantó nyelvből. 1986-ban Ózdon 

új eszperantó-klubot kezdett szervezni. Másik klub már nem létezett a városban, ezért ő 

megalapította a „Nova Esperanto-Rondo” (Új Eszperantó-Kör) nevűt, annak vezetője lett, az 

elválásig. A klub kezdetben a városi könyvtárban működött, aztán a közösségi kulturházban 

működött tovább. Működése alatt a Nova Esperanto Rondo középfokú eszperantó- 

tanfolyamokat szervezett és havonta kétszer volt összejövetelük. A 20. sz. végére a 

kluzbtagság létszáma drasztikusan lecsökkent, nos, a szervezet átmenetileg megszünt 

működni második évezred első éveitől kezdve Egerben él Barta Zoltán. Itt kapcsolatot 

létesített a Verda Stelo Eszperantó-klubbal. 2004-ben tagja lett, majd 2008-tól az új meg 

választott elnöke, és az napjainkban is.  

Barta Zoltán életrajzát eszperantó nyelvről magyarra fordította Pásztor Lászlóné 

 
 

Mark Fettes az Egyetemes Eszperantó Szövetség új elnöke 

 
Dr. Mark Fettes professzort választották meg Canadából az UEA új elnökévé Rejkijavikban 

az islandi Eszperantó Világkongresszus első ülésén 2013. július 20-án. az indiai Probal 

Dasgupta professzor úrtól veszi át az elnökséget, aki 2007. óta látta el elnöki tisztét. Mark 

Fettes 43 szavazatot kapott. a 43 választótól. Ezután került sor az UEA vezetőinek 

megválasztására. Az új vezetők nevét később közöljük. (Az UEA hírei alapján Pásztor 

Lászlóné) 

 

Vasutas Eszperantisták 45. Országos Találkozója: 2013. VII. 05-07 

 
Tekintettel arra, hogy Vácon korábban csak átutazóként fordultunk meg, nagy várakozással és 

örömmel vettük a hírt, hogy 2013-ban a váci és Vác környéki eszperantisták szervezik a soron 

következő baráti találkozót. 

http://db.uea.org/bildoj/gk/originalo_49171_s200_markfettes.jpg
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Alapszervezetünkből 14 fő jelentkezett erre a találkozóra, de különböző problémák miatt csak 

12-en tudtunk végül is megjelenni. Az összes résztvevő 52 fő volt, köztük 3 fő külföldi. Az 5-

én pénteken a 08.46-os vonattal indultunk Kelebiáról, majd Budapest Keleti pályaudvarról 

másfél órás várakozás után a Jaroslav Has’ek nevű nemzetközi gyorsvonattal utaztunk tovább 

Vácra. Vác állomáson két eszperantista zászlóval a kezében fogadott bennünket és kísért el a 

szálláshelyre, ahol az anyagiak rendezése után megkaptuk a kitűzőket, és a szokásos kis 

csomagot, benne térképekkel és tájékoztató anyagokkal. Kevés pihenő után külön autóbuszra 

szálltunk és Vácrátótra vittek bennünket a híres Botanikus Kert meglátogatására. A kerti séta 

megkezdése előtt Bakszáné Békési Zsuzsi rövid tájékoztatót tartott az európai hírű kertről, majd 

több órás séta során végigjártuk a látogatók számára kijelölt ösvényeket és megcsodáltuk a sok 

érdekes látnivalót /növényeket, hidakat, tavacskákat, barlangot, stb./. Vácról hazatérve először 

a szálláshelyünk /Siketnémák Országos Intézete/ igazgatója tájékoztatott bennünket az általa 

vezetett intézet múltjáról, majd bemutatták nekünk a hatalmas építmény legérdekesebb 

helyiségeit és parkját. Ezt követően egy kiadós finom vacsora, majd egy csokor vidámság /zene, 

humoros versek felolvasása, komikus jelenetek, stb./ következett. Másnap szombaton közös 

reggeli után csoportos városnézés következett. A városnézés során meglátogattuk a Püspöki 

Palotát és a Székesegyházat. Ebéd után Gödöllőre vittek bennünket személykocsikkal és bérelt 

autóbusszal, ahol  Európa második legnagyobb kastélyát a Gödöllői Királyi Kastélyt néztük 

meg. Egy nagyon szimpatikus idegenvezető hölgy végig vezetett bennünket a Kastély 

gyönyörű, luxus berendezésű termein, majd a megjelentek közül 21 főt /akik ezt igényelték/ 

személykocsikkal Máriabesnyőre vittek, ahol a helyi temetőben megkoszorúztuk dr. Kalocsai 

Kálmán és gróf Teleki Pál síremlékét. 

Vácra való visszaérkezésünk után banketti vacsora, majd bál következett. A bál során a 

szintetizátoros zenész egy kiváló hangú énekes hölggyel szolgáltatta a talpalávalót. Ezen az 

estén a táncon kívül vidám jelenetek is színesítették a programot. 

Vasárnap reggeli után ismét városnézés következett, mely során megnéztük az un. Mosolytár 

nevű képkiállítást, a Fehérek Templomát és néhányan a szomszéd utcában lévő un. Mementó 

Móri kiállítást, ahol egy 18. századi kriptatemető múmiáit őrzik, végül sietve megnéztük a 

Székesegyház Kincstárát. Városnézés után került sor a szokásos un. Munkaülésre, ahol először 

a küldöttek megválasztották a közelmúltban elhunyt Cziboly József gazdasági vezető utódját 

Phersy Ferenc személyében. Ezt követően mozgalmi ügyek megbeszélése, majd Stefan Macgill 

előadása következett a MÁV korszerűsítése címmel. Gulyás István egyesületi elnök az ülés 

végén bejelentette, hogy a 2014. évi OBT vagy Miskolcon, vagy Tatán, vagy Győrben lesz 

megrendezve. A rendezvény pontos helyszíne a későbbiekben kerül meghatározásra. Ebéd után 

elismerő szavak kíséretében elbúcsúztunk a vendéglátóinktól, majd a MÁV állomásra mentünk 

csomagjainkkal és az odaútban már használt nemzetközi gyorsvonattal Budapestig, majd a 

16.05-ös vonattal -kellemes és vidám társalgás közepette- utaztunk Kelebiáig.  A találkozóval 

kapcsolatban elmondható, hogy nagyon jó volt a vendéglátás, tiszta és kényelmes volt a 

szálláshelyünk, finomak és kiadósak voltak a felszolgált étkek, valamint gazdag és élménydús 

programok részesei lehettünk. Röviden: nem csalódtunk, mert sok-sok kellemes élményben 

volt részünk Vácon, amiért ezen összefoglaló végén is köszönetet kell, hogy mondjunk a 

találkozó szervezőinek, legelső helyen pedig Bakszáné Zsuzsinak. 

Sutka István; a kelebiai Nyugdíjas Egyesület titkára 

 

Nyelvi hagyomány 

Csorba Piroska – Fedor Vilmos: -Miskolci legendák - című könyvében találkoztam  a „pitlés 

malom” elnevezésseel. Ezt a kifejezést az írónő, a következőképpen magyarázta meg: „A 

'pitlés' szlovák szó, a jelentése: 'gatyás'. Gatyás, azaz pitlés malomnak nevezték azokat a 19. 

században kialakult malmokat, amelyekben a finomabbra őrölt lisztet el tudták különíteni a 

durva őrlésűtől, ill. a korpától. (Erre a korábbi malmokban nem volt lehetőség, otthon kellett 
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átszitálni őket.)S hogy jön a 'gatya' a malomhoz? A liszt szétválasztása úgy történt, hogy egy 

fakeretre selyem szitaszövetet feszítettek, az őrlemény erre hullott a malomban. A szitát a 

malom forgó tengelyére szerelt rázóvas rázta, így szitálva meg az őrleményt. A szita közepén 

egy nyílás volt, ahhoz csatlakozott alulról egy zsák, a 'gatya', szlovák nevén a 'pitle'. Ennek a 

száját bekötötték, a szitálás végén oldották ki, a korpát a gatyaszáron leengedve. Erről a 

gatyásszitáról kapták ezek a malmok a gatyás malom, pitlés malom elnevezést, ill. az itt 

dolgozó molnárok a gatyás molnár, pitlés molnár gúnynevet. Természetesen mindezt ma már 

csak nagyon kevesen tudják, hiszen a tárgyakkal együtt a nevük is eltűnik, a történelmi, nyelvi 

hagyomány része csupán./ Üdvözlettel - remélve, hogy segítettem: Csorba Piroska” 

 

2013 szeptember 26 Európa Nyelvek Napja Eszperantó a művészet 

világában 
 

E címmel 2013. szeptember 26-án 13:00 - 15:00  a MESZ rendezvényt hirdetett meg az 

Országos Idegennyelvű Könyvtárba.  

A rendezvény helyszíne:  

Országos Idegennyelvű Könyvtár, 1053. Budapest, Molnár utca 11 

 Program 
13:00 – Komlói „FŐNIX" kamarakórus Cs. Gillich Gabriella karnaggyal. „Eszperantó 

Himnusz” 

13:05 – 13:25; Prof. Dr. Gecső Tamás (ELTE tanszékvezető) „Interkulturális programok” 

13:25 – 13:40; Bartek Anna (Anjo) „Eszperantó zenekultúra”. Rövid beszámoló a 

Nemzetközi - Fajszi Baráti Kör tevékenységéről. 13:40 – 14:15; Nemere István: 

„Könyvbemutató”. 14:15 – 14:40; Eszes Mária (Pécsi Művészkör elnöke): „ A pécsi 

eszperantó nyelvű irodalmi, művészeti alkotásokról” 

14:40 – 14:50; Szabó Imre: „József Attila” versek eszperantó fordításban. 

14:50 – 15:00 Dr. Márkus Gábor: „Könyvbemutató”. 

 A rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők 
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Tel.: + 36 70 206 1739 

Tel.: + 36 70 570 8895 

Tel.: +36 46 738 982 

 

E-Mail: pasztorlaszlo.adri@hdsnet.hu 

Weblap: http://kiralylajos.uw.hu 
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