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2013 la nova jaro 

 
Karaj Legantoj! 

Kiel ankaŭ vi scias, ĉiu nova jaro portas ĉiam novajn esperojn kaj novajn defiojn. Ankaŭ la jaro 

2013a ne estas alia. Ni devas esti konvenaj al tiuj novaj defioj, kiel same al la pli fruaj. Jes, kaj 

nia lando, kaj ni la unuopaj homoj  devas esti konvenaj, ĉiuj al la propraj taskoj, farendaĵoj. Ni 

festas se venas ties tempo, kaj ekbatalas, ekagas se la vivo bezonas. Ĉiu havas sian tempon. Sed 

Ĉiu devas agi, agadi plu, por ke ni povu pluen porti niajn ideojn, por ke ni provu atingi 

plenumiĝojn de niaj sonĝoj, devoj. Ankaŭ ni montros tradiciojn de nia popolo kaj konstruiĝante 

sur ilin ni klopodas krei novajn tradiciojn. Ankaŭ ĉi gazeto klopodas doni gustumaĵojn el ili kaj 

samtempe paroli ankaŭ pri tio, ke en la 2013a estas 100 jara ekzisto de Esperanto en mia urbo 

Miskolc. Tiuokaze ni aranĝos esperantlingvan ekspozicion pri libroj kaj eldonaĵoj en la 

Kalvinana Gimnazio „Lévay József” de Miskolc. Okaze de la datreveno 100. jara, ankaŭ 

inaŭguro de memortabuloj okazos. La feston ni planas okazigi la 8an de oktobro, por ke ĝis 

tiam ĉiuj farendaĵoj estu plenumitaj. Invitilojn mi sendos ĝustatempe. Estu nia gasto, legu niajn 

paĝojn. Ĝoju kune kun ni al la rezultoj atingitaj ĝis nun. 

 

S-ino Adri Pásztor 

 
 

Jardatrevenoj, novaĵoj 

 

/1/Memorjaro pri la unua hungara reĝo Stefano la Sankta. Inter festaj eventoj oni malfermis la 

memorjaron pri „Sankta Stefano” en urbo Székesfehérvár okaze en la 2013a la 975. datreveno 

de morto de nia ŝtat-fondinta reĝo. Ladislao Kövér. prezidanto de la Hungara Parlamento 

honoris per persona apero la okazintaĵon kaj kune kun estroj de departemento Fejér kaj la 

eklezioj li metis meĉojn al tombo de la reĝo Stefano, la Sankta. Kiel spektakla kaj elstara 

programo okazis ke kvarcent gejunuloj tenante torĉojn deklamis detalojn de admonoj de reĝo 

Stefano la Sankta al princo Emeriko, pri la indulgo, humilo, justa juĝado, tolero kaj estimoj al 

patroj, patrinoj. Fine de la programo la dume aperintaj ĥoroj kune kantis, la Himnon hungaran. 

En kadro de la programo oni malfermis la gastlibron pri la „Sankta Stefano” memorjaro en 

2013. „ Tasko de la Nacia Memorloko kaj komitato pri pieco al la mortinto, estas por konsciigi 

valorojn de la pasinto. Tiu ĉi certigas la futuron, persiston kaj nacian konscion. Kun kredo kaj 

moralo, firma volo, laboro ni povas krei ĝustan  ĉirkaŭaĵon al ĉi tiu ruino… Nia komunumo 

petas pro tio ĉi helpon kaj benon de Dio.” – diris hungarlingve inter aliaj D-ro Stefano Gedai, 

oratoro. http://www.szekesfehervarihirek.hu 
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2) La „Petőfi Sándor” Kalvinana  Elementa lernejo de urbo Sátoraljaújhely aranĝis  rememoran 

semajnon pri Petőfi, inter 7. januaro kaj 11, januaro de 2013. Dum la unusemajna aranĝaĵo oni 

rememoris sian Aleksandron Petőfi, pri kiu estis la lernejo nomita, okaze de la 190. jara 

datreveno de naskiĝtago de nia kara poeto kaj pro la 165a datreveno de eksplodo de la 1848. 

jara liberecbatalo.. www.tirek.hu 

3) Ni festas depost 1989; Tagon de la  Hungara Kulturo je la 22-a de januaro okaze de 

naskiĝtago de la Himno hungara. En 2013. okaze de la 190a datreveno la hungaraj arkivejoj 

tutlande aranĝas multe da kulturaj kaj artaj aranĝaĵoj por flegi kaj fortigi la kulturon.  

4) La Katekismo de Heidelberg estas 450. jara. Ĝi estiĝis en 1563 en rezidejo de princ-lando de 

Pfalz. Pro tio ĉi laŭ decido de Sinodo de la Kalvinana Eklezio la 2013. jaro estos jaro de la 

„Kredkonfeso.” Philipp Schaff (meditanto estis grandmezure efikinta la Kalvinan ideologion.) 

laŭrajte aprecis la katekismon de urbo Hejdelberg laŭ la subaj:” Ĝi unuigas forton de Johano 

Kalvin - sen lia malaproba sintenado - intimecon kaj varmecon de Melanchthon (germana 

teologo kunlaboranto de Marteno Luther) - sen lia hezitemo, - simplecon kaj purecon de 

Zwingli (svislanda reformatoro, kiu estas unu el fondintoj de la Kalvinana Eklezio) - sen liaj 

sindetenema racio kaj antipatio de la mistiko.” http://www.reformatus.hu 

5) La 16-an de januaro de la jaro 2013a posttagmeze la orkestro de Kalvinana  lernejo de la 

Nord-hungaria urbo Felsőzsolca okazigis novjaran koncerton en la „Lévay József” Kalvinana 

Gimnazio de Miskolc.  

 

    
Lévay Gimnazio kaj ĝia studenthejmo en Miskolc 

 

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://www.reformatus.hu/data/archived/images/stories/

MRE/cikkek/2010/lvay.jpg&imgrefurl=http://www.reformatus.hu/ 

Dum la koncerto oni kolektis donacojn por helpi la kalvinanajn lernejojn en la baseno de 

Karpatoj, kiuj funkcias inter malfacilaj cirkonstancoj por kompletigi la funkciadajn kostojn, por 

renovigi kalvinanajn templojn, por aĉeti bibliojn, psalmajn librojn kaj instruigi la kalvinanajn 

instruistojn. Ni. geedzoj Pásztor ankaŭ subtenis ĉi tiun gravan celon. Jam danko alvenis por ni 

de la kolektantoj. 

6) La 2. glitkurejo de Miskolc malfermiĝis la 14-an de januaro de 2013. en la Urba Libertempo-

centro de Miskolc por glitkuri por la loĝantoj.  

7) Prezidanto de Usono, Obama al sia dua ĵuro samtempe uzas „vojan biblion” de Martin Luther 

King kaj tiun Sanktan skribon, kiun iam Lincoln posedis. Pri la unua li volis honori historian  

marŝadon de Wasington de M.L. Kinng okaze de la 50. datreveno, pere de  la dua, li volis honori 

la proklamadon pri egalrajteco de la 150. datreveno. (Gazeto Észak Magyarország/Norda 

Hungario – 14. januaro 2013.) 

8) En 2013. povas ekflugi en la kosmon nova astronaŭto de Ĉinio. Laŭ la ŝtata novaĵagentejo 

Ĉinio planas je junio de sekvontjaro sendi en spacon kosmonaŭton. Laŭ iu estro de la kosmo-

programo la astronaŭtoj povas esti du viroj kaj unu virino. Ĉinio iĝis en 2003. la tria lando, kiu 

post Usono kaj Rusio memstare sendis homon en la spacon. La ekiriga plano sekvas flugon de 

Senĉou-9, kiu revenis al la  tero en dua duono de junio. La Senĉou-9 partoprenis unuan 

permanan kosman endokigon, kiu estis grava en la kosma programo de Ĉinio. Ĝi portis kun si 

Liu Jang-on, la unuan virinan kosmonaŭton de Ĉinio. Laŭ Hung-Kuang, vic-ĉefkomandanto de 
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la kosma programo, la sekva spacveturo eble, jam okazos en junio. La lando planas, ke ĝis 2020 

ĝi ellaboros propran orbitan stacion. http://richpoi.com 

9) Hindujo dezirus sendi spacsondilon en novembro de 2013. al Marso – komunikis unu fakulo 

de novaĵagentejo de Hindujo pri la kosmo.  

K. Radhakrishnan, estro de la kosmon esplora Organizo de Hindujo komunikis, ke Hindujo 

dezirus sendi sondilon la 27-an de novembro de 2013, ĉar la Ruĝa planedo estas la plej proksima 

al la Tero. „ Ni planas, ke ni metos sur elipsan vojon la kosman sondilon por studi la atmosferon 

kaj surfacon de la planedo.” La projekto estas nova rezulto en spaca programo de Hindujo, kiu 

sendis al la Luno sondilon antaŭ tri jaroj kaj volas sendi homon tien en 2016.  

Laŭ Radhakrishnan la kostoj de kosma sondilo-Marso povas esti preskaŭ 5 miliardoj de rupioj 

egalas 90 milionoj da dolaroj. Hindujo havas bone prilaboritan kosmo-programon, pri kiu lia 

lando estas ege fiera. Sed tiu programo ricevis fortan kritikon, nome en Hindujo estas granda 

malriĉeco kaj la infanoj estas ne bone nutritaj.  

En septembro de 2009.  la kosma sondilo-Chandrayaan malkovris akvon sur Luno. Sed en 

decembro de 2010.  ĝi suferis fiaskon, nome ĝia transportanta raketo eksplodis kaj falegis en la  

golfon de Bengal, ĉar ĝi devojiĝis de la planita vojo.  

Usono, Rusio, Japanio kaj Ĉinio lanĉis jam propran Marso-mision. La Curiosity de Usono flugis 

malsupren sur la Ruĝan Planedon.  Oni planas, ke ĝi pasigos tie du jarojn, sed esperadas, ke ĝi 

povas esplori ankaŭ dum kvar jaroj. http://richpoi.com 

10) La hungaraj Matjo-brodaĵoj aperis en la listo de spirita kultura heredaĵo de Hungario, ĉar la 

UNESKO, eternigis ĝin en la kultura kategorio. 

 
http://www.google.hu/search?client=opera&q=Maty%C3%B3+h%C3%ADmz%C3%A9s+k%C3%A9p&s

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

Ĉi decidon eldonis la Kompetenta Komitato de Edukafera, Scienca kaj Kultura Organizaĵo de 

Unuiĝinta Naciaro en januaro 2013. http://richpoi.com 

11) Laŭ propono de la Hungara UNESCO Komitato oni festas en 2013> la 100. datevenon de 

naskiĝo de Roberto Capa. Li estis unu el la  plej elstaraj fotografoj de la 20. jarcento. Li naskiĝis 

en Budapeŝto la 22-an de oktobro de 1913. kun nomo  Ernesto Andreo Friedmann. En  jaro 

1935 li elmigris al Usono. Li estis inter 1941 kaj 1945 foto riportisto de Life-magazino kaj 

agadis sur batalejoj de Eŭropo. Ankaŭ li apud aliaj fondis la fotoagentejon Magnum. En majo 

de 1954 en Vjetnamio li paŝis sur iun tret-minon kaj mortis. /http://www.gyermekirodalon.hu/ 

12)  Nordaj cervoj alvenis en bestoĝardenon de Miskolc 

Nordaj cervoj de Sankta Nikolao de jaro 2012 alvenis komence de decembro en bestoĝardenon 

de Miskolc. El Brno en Ĉehio kaj el Olomouc en  Ĉehio alvenis unu virseksa kaj du virinseksaj 

nordaj cervoj al la bestoĝardeno de Miskolc. http://richpoi.com   

http://hu.wikipedia.org/wiki/Olmütz /http://eo.wikipedia.org/wiki/Olomouc/ 

13) La verkistoj Géza Gárdonyi (1863-1922) kaj Francisko Herczeg (1863-1922) naskiĝis 

antaŭ 150 jaroj. Jam du verkoj de Géza Gárdonyi estas esperantigitaj. Ili estas: Sklavoj de Dio, 

kaj Steloj de Eger. Serĉu ilin en la Landa Fremdlingva Biblioteko en la hungara ĉefurbo: 

www.oik.hu 

14) Zoltán Jékely, verkisto, poeto, tradukartisto (1913-1982) kaj Aleksandro Weöres, poeto, 

tradukartisto (1913-1989) naskiĝis antaŭ 100 jaroj.  

http://richpoi.com/
http://www.google.hu/search?client=opera&q=Maty%C3%B3+h%C3%ADmz%C3%A9s+k%C3%A9p&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
http://www.google.hu/search?client=opera&q=Maty%C3%B3+h%C3%ADmz%C3%A9s+k%C3%A9p&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
http://richpoi.com/
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15) Antaŭ 193 jaroj naskiĝis, kaj forpasis antaŭ 112 jaroj Károly Losonczi Farkas (1820-

1901/Karlo Loŝonci Farkaŝ) urbestro de Miskolc. Li, kiel ĝenerale respektata advokato de 

Miskolc kaj ĉefjuĝisto estiĝis urbestro (1867-1878). Li ekirigis la procezon, por ke Miskolc 

estu municipa urbo.  Dum lia dinamika agado en 1871 konstruiĝis ankaŭ la nuna urbodomo 

inter aliaj konstruaĵoj. La nuna strato Jozefo Budai originale estis nomita pri li. 

16) Julio Istvánffy (iŝtvanfi), folkloristo, instruisto (Miskolc. 20. novembro 1863 – Miskolc, 

12. februaro 1921) naskiĝis antaŭ 150 jaroj. Li finis la bazlernejon en Miskolc kaj studis en 

Seminario de urbo Eger. En 1886 li akiris instruistan diplomon por instrui en civila lernejo. 

Ekde la 1890-aj jaroj li faris folklorajn esplorojn. Unue li studadis la vivon de la Paloc-aro (la 

„paloc”-o estas popolfragmento loĝanta sur norda parto de Hungario) kaj pli malfrue esploris 

la popolan opiniaron, popolajn kutimojn, arkitekturon de departemento de Borŝod kaj regiono 

de montaro Matro. De 1908. ĝismorto li estis direktoro de la civila lernejo por knabinoj.  

17) Zoltan Lenkey, grafikisto (Miskolc, 21. februaro 1936 – Miskolc, 15. aprilo 1983) mortis 

antaŭ 30 jaroj. Li finis la ĉeflernejon en Budapeŝto, sed poste konstante vivis en Miskolc, kiel 

kreanto. Li estis premiita en 1973  per la ĉefpremio de la Landa Grafik-arta Festivalo. Ĉe liaj 

unuaj verkoj povas senti efikon de Béla Kondor, sed pli malfrue havis propran stilon.  En 1995 

li iĝis postmorta honorcivitano de urbo Miskolc. (laŭ retpaĝo de „Datreveno de Miskolc.) 

18) Antaŭ 165 jaroj naskiĝis Gábor Baross hungare Baross Gábor, Esperante Gabrielo Baross 

[baroŝ:]. Li estis talenta hungara politikisto. La hungaroj nomis lin simple feroministro. La fero 

celas ne nur la fervojon, sed ankaŭ firmon de fero. Legu prie ĉe : 

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

/Hungarlingvan kompilon de s-ino Adri Pásztor, esperantigis: Ladislao Pásztor/ 
 

Senlaboreco en Miskolc 

 
Inter la 20-24 jaraj gejunuloj la senlaboreco estas en 2011. 25,8 % kaj en 2012 estas 27,3 %.  

La 2013-a jara indiko ankoraŭ ne konatas. Laŭ la loka taga gazeto Észak magyarország/Norda 

Hungario, 14-januaro 2013a.   
S-ino Adri Pásztor 
 

Senlaboruloj en la Zoo 

 
Iu viro anoncas sin en la bestoĝardeno por ricevi postenon. Evidentiĝis, ke la gorilo, plej grava 

vidindaĵo de la bestoĝardeno antaŭ ne longe mortis kaj oni timas tion, ke pro morto de la gorilo 

la vizitantoj ne vizitos la bestoĝardenon. Direktoro de la bestoĝardeno promesas altan salajron 

al la menciita viro, se en masko de gorilo li imitos la gorilon.  

La anoncinta viro tre surpriziĝis pro la propono, sed akceptis la  postenon, ja por li la mono 

estais tre bezonata. Li surmetis la maskon de gorilo kaj oni enkaĝigis lin. La viro ĉiam pli kaj 

pli bone farsis, saltadis, grimpis sur ŝnuro kaj balancis sin. Unufoje iu akrobata spektaklo ne 

bone sukcesis, li ne kapablis ekkapti la ŝnuregon kaj kunrompante la ferkradon falegis en kaĝon 

de la leono. Dum la viro kuŝis sur la tero, la leono hurlis. Li komencis kriegi pro timego: 

- Helpon! Helpon! 

Efike de tio ĉi, la leono flustris en orelon de la viro: 

- Ne kriegu, frenezulo! Oni elĵetos nin ambaŭ el la posteno! 
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 Interesaĵoj 

 

/1/A/ En Studenthejmo de Kalvinana Gimnazio „Lévay József” de Miskolc, rememoro pri 

viktimoj dum la militatako ĉe rivero Don-o en Rusujo 

„Ni gelernantoj de nia gimnazio kaj studenthejmo, gvidate de László Lovász kaj Attila Gellért, 

partoprenis memor-feston je la 14a de januaro 2013, je invito de la Miskolc-urba  grupo de 

Asocio Militkamarada kaj pietata al la mortinto – skribas Máté Bucsi (Mateo Buĉi); lernanto 

9/B klasa de la gimnazio Lévay, sur sia hejmpaĝo. Poste li jene daŭrigas: „Ni rememoris  pri 

herooj, viktimoj de la okazinta trapenetro tra la malamika milit-fronto apud la ruslanda rivero 

Don-o antaŭ 70 jaroj. Márton Mátyás (Marteno Matjaŝ) lernanto 9/E klasa deklamis poemon 

je memoro de viktimoj ĉe Don-o, verkita de Ferenc Albert. Poste ni metis florojn de la pietato 

al la mortintoj antaŭ la memorfoston” /simbola tombo-kapo skulptita de ligno.(Fonto 

hungarlingve: www.tirek.hu – esperantigita de s-ino Adri Pásztor) 

/1/B/ Iom pri tiu granda perdo ĉe Don-o 

 

Dum januaro en 1943 en Rusio ĉe la rivero Don-o dum la dua mondmilito, la dua hungara 

hungara korpuso suferis fatalan malvenkon. La tuta korpuso neniiĝis, escepte nur kelkajn 

homojn kiuj sukcesis saviĝi. La hungaroj ricevis tian militordonon, ke ties soldatoj devas batali 

ĝis la lasta spiro, kiuj provos fuĝi tiuj estos poste murdigotaj. Sed en la granda danĝero la 

germana milita estraro fuĝis lasante la hungarojn samloke. Saviĝis ankaŭ la hungara militestro 

eldoninta tiun milit-ordonon.  Gusztáv Jányi (Gustavo Janji ) pro eldono de tiu fatala milit-

ordono, post la mondmilito, post prijuĝa procesio estis ekzekutita la 26an de  novembro 1947, 

sed la 4an de oktobro en 1993,la Kortumo Plejsupra Prokurorejo malkondamnis lin pri la 

akuzo: esti milita kulpulo kaj pri aliaj akuz-punktoj. En 1943 la hungaroj devis plenumi devojn 

laŭ ordonoj de la germanoj. la militestro Jányi ricevis juran senkulpigon pri la akuzoj. (Pri lia 

vivo vi povas legi en la hungarlingva Vikipedio, sed esperantlingve tio ne ekzistas.)  

Pri la perdo ĉe Don-o (1/B), la rememoron verkis laŭ hungarlingvaj tekstoj de vikipedio, 

kompilis, esperantigis s-ino Adri Pásztor                               

/2/ La 20an de januaro 2013, dum festo pri la inaŭguro de programoj pri „Koŝice estas kultura 

ĉefurbo de Eŭropo”, rolis ankaŭ hungaraj dancgrupoj. Krome estis inaŭgurita placo de Sándor 

Márai (Aleksandro Marai) ĉirkaŭ lia skulptaĵo, pasintjare vizitita de ni, kiam la tieaj 

geesperantistoj faris promenadon kune kun ni por rigardi la urbon.  

Unue vidu, skulptaĵon de la verkisto Hungardevena, poste ni proponas en vian atenton legi liajn 

kelkaj diraĵojn. Pri Sándor Márai, pli abunde vi povas legi ĉe: 

http://eo.wikipedia.org/wiki/Sándor_Márai) 

 
Placo Márai kun skulptaĵo de la verkisto – Fotis László Pásztor 
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Citaĵoj de Sándor Márai 
 

„Lernu modestecon, ĝoju pri la beleco, kaj ne atendu alion de ĝi, ol kion ĝi povas doni. Varmon 

de la vivo vi serĉu aliloke… la beleco estas malvarma flamo, apude ne e4blas varmiĝi.” 

„Ĉu vi lacas por vivi? Jes, iutage vi eksentos: tro multe da taskoj vi entreprenis plenumi 

naskiĝinte al homo sur ĉi tiun teron. Tiu „tro” kaj „multe” – donos rangon kaj sencon al via 

vivo. Vi ne povas fari alion, ol esti laca. Tiu estis via tasko, ke vivu kaj laciĝu.” 

„La homo ne estas alio, ol simpla konsistiga parto de la mondo…  

„La vera travivaĵo por homo estas unua vice; ekkono de si mem. Ekkoni nian memon estas la 

plej granda vojaĝo… Post ekkono de nia karaktero, ni devas ekkoni ankaŭ la naturon de nia 

korpo.” 

/3/ Ekspozicio pri oraj trezoroj de Skitoj 

 „Homoj el oro … Niajn praulojn vi kondukis al …” – titolon havis la ekspozicio inaŭgurita en 

la hungara ebenaĵa urbo Debrecen, en centro Kölcsey – el aŭtentigitaj kopioj de oraj objektoj. 

Urbestro de Debrecen  vicigis ĉi tre atentindajn  objektojn inter la kulturhistoriaj trezoroj de la 

homaro, pro ilia sen pare altega valoro. Li menciis, ke la nun prezentataj sanktaj restaĵoj, kiujn 

– kiel li diris - forporti el Kazaĥio ne estas permesataj . La originalaj trezoroj estas elfositaj el 

profundoj de regnestraj montet-tomboj de la iamaj Skitoj. Do, ties aŭtentikaj kopioj estas 

rigardeblaj en Debrecen, danke al grandaj prilaboroj de arkeologoj  Ostrov Krim kaj Krim 

Aitinbehov. la urbestro Lajos Kósa (lajoŝ /Ludoviko/koŝa) aludis je tio, ke dum la diversaj 

fakuloj okupiĝantaj pri la prahungara historio ne konsultas unu kun la alia pri la tempo, la 

orientanoj tutcertaj estas, ke ankaŭ ni hungaroj devenas de tie. Laŭ sinjoro Kóŝa li certas pri 

tio, ke ĉi ekspozicio estas unu parto el la pasinto, ke ankaŭ nia prahistorio havas rilaton kun 

tio, sed ĉiumaniere certas. ke tio estas granda trezoro de la homaro, pere de kio la popolo  de 

Kazaĥio honorsalutas antaŭ la hungara kulturo. (Fonto hungarlingve ĉe: (22. januaro 2013., 

mardo - 11:42 | szerző: mti )  http://richpoi.com/cikkek/kultura/szkita-kincseket-bemutato-

kiallitas-nyilt-debrecenben.html) 

      
La fotojn sendis je peto de la www.fonixinfo.hu Zsolt Szabó, de: szabo@fonixinfo.hu 

 

  
Je peto de la redaktorino la fotojn sendis – de:  www.fonixinfo.hu-/ sinjporo Zsolt Szabó, de: 

<szabo@fonixinfo.hu> 

http://richpoi.com/cikkek/kultura/szkita-kincseket-bemutato-kiallitas-nyilt-debrecenben.html
http://richpoi.com/cikkek/kultura/szkita-kincseket-bemutato-kiallitas-nyilt-debrecenben.html
http://www.fonixinfo.hu/
mailto:szabo@fonixinfo.hu
http://www.fonixinfo.hu-/
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Verkoj de verkistoj jubilantaj en 2013 

 

Antaŭ 100 jaroj naskiĝis 

 

Štěpán Urban, ĉeĥa esperantisto († 1974) 

1. Hajkoj ne japanaj: S 

2. Ŝercaro (en Fajszi Kolektaĵo E6425) 

 2.     Nova Ezopo / [verkis] Stefo Urban (en Fajszi Kolektaĵo E1160) 

 3.    Tra l'pordotruo: Trioletoj / Steur Panban (en Fajszi Kolektaĵo E6461) 

 4.    Cesta k umělecké hře na kytaru: Škola vyšší techniky / Štěpán Urban 

[Muziknotoj]     (Deponejo de muzikaĵoj - K57334) 

 5. Deset fantasií na lidové motivy: Kytara sólo / Štěpán Urban [Muziknotoj] 

(Deponejo de muzikaĵoj -  K56809) 

 

Jaroslav Mařík, ĉeĥa esperantisto kaj honora membro de UEA († 1997) 

 1. Konstitucio de Cehoslovaka Respubliko: Konstitucia leĝo el 9. majo 1948 / 

[tradukis Jaroslav Mařik,  kunlaboris T. Pumpr kaj R. Hromada] (en Fajszi Kolektejxo 

 E870) 

 

 

Antaŭ 100 jaroj mortis 

 

Ferdinand de Saussure, svisa lingvisto (naskiĝis en 1857) 

 1. Bevezetés az általános nyelvészetbe Herman József utószavával /Enkonduko en la 

ĝeneralan lingvosciencon Ferdinand de Saussure; / kun postvortoj de József Herman; 

[tradukis: B. Lőrinczy Éva] (Deponejo 66224 + B215213) 

 2. Cours de linguistique générale (Ĉambrego por legi B506206 + Deponejo 

B610668) 

 3. Langue - Parole und Kompetenz - Performanz: Zur Klärung der Begriffspaare bei 

 Saussure und Chomsky: ihre  Vorgeschichte und ihre Bedeutung für die 

moderne Linguistik / Günter Dresselhaus (Róla szóló dok. Dokumento pri li en la 

Deponejo B319434) 

 4. Les mots sur les mots /La pri li parola dokumento en la Deponejo B505959) 

Lexikológia 

 5. Saussure: la langue et sa représentation / Sémir Badir /La pri li parolanta 

dokumento en la Deponejo 85980) Retorika 

 

Gábor Bálint, hungara pioniro de Esperanto (naskiĝis en 1844) 

 1. Liaj anoncoj pri siaj vojaĝoj faritaj en Ruslando kaj en Azio, lia scienca treaktaĵo 

pri la ceremonia libro de ManĈuroj, kun enkonduko denove komunikas György Kara. (en 

Kolektaĵo Fajszi E1028) 

 2. Wolgatatarische Dialektstudien: Textkritische Neuausgabe der Originalsammlung 

von G. Bálint 1875-76 / hrsg. von  A. Berta (Deponejo D33577) 

 3. Anonco de Gábor Bálint, pri lia vojaĝo en Ruslando kaj Azio kaj pri liaj 

lingvistikaj studoj/ Savita – ne estas pruntedonebla: B225862) 

 

Mikoláš Aleš, ĉeĥa pentristo (naskiĝis en 1852) 

 1. Kresby a návrhy (Pince raktár D71057) 

 2. Špalíček národních písní a řikadel (Pince raktár D70674) 

 3. Mikoláš Aleš / Luboš Hlaváček (Róla szóló életrajz Raktár B709805) 
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René Ladevèze, franca esperantisto (naskiĝis en 1885) 

 1. Demandaro pri la historio, literaturo kaj organizaĵoj de Esperanto por Esperantaj 

ekzamenoj / [de] R. de  Ladeveze; reviziita kaj kompletigita de ... Göhl  

 Eldonita de Ellersiek & Borel (en Fajszi Kolektaĵo E1465) 

 3. Demandaro pri la historio, literaturo kaj organizaĵoj de Esperanto por Esperantaj 

ekzamenoj / [de] R. de Ladeveze 

 Eldonita de F. Ader (en Fajszi Kolektajxo E4293) 

 

Johannes Linnankoski, finna verkisto (naskiĝis en 1869) 

 1. La kanto pri fajr-ruĝa floro, tradukis E. Kuoppala kaj J. Jäntti. - Kuopio: Finna 

Esperanto-Librejo, 1987. (en  Fajszi Kolektaĵo E3060) 

 2. Batalo pri la domo Heikkilä, tradukis Vilho Suonio Setälä. - Helsingforso: Eldona 

Akcia Societo Otava, [1919]. -  60 paĝoj - (Finna Biblioteko Esperanta 1) 

 (en Fajszi Kolektaĵo E432; E786) 

 

 

 

Antaŭ 150 jaroj naskiĝis 

 

Emile Grosjean-Maupin, franca esperantisto (mortis en 1933 

 1. Plena vortaro de Esperanto /verkita de E. Grosjean-Maupin (en diversaj 

eldonoj/eldonaĵoj en Fajszi Kolektaĵo  E118, E210, E410, E2553, E2952-2953, 

E4397, E9415, Deponejo – ne eblas prunti B901261) 

 2. Oficiala klasika libro de Esperanto: Franca, angla kaj germana parto / E. 

Grosjean-Maupin (en Fajszi Kolektaĵo  E2488) 

 3. La formortinta amiko: Teoria kaj praktika partopreno por pruvi la identecon de la 

spiritoj / verkis Jules  Thiébault; tradukis E. Grosjean-Maupin (en Fajszi Kolektaĵo 

E7738-X) 

 4. Dictionnaire complet Esperanto - Français / par E. Grosjean-Maupin (en Fajszi 

Kolektaĵo E3263) 

 5. ĉu ni faru la unuan ŝanĝon en nia Fundamento?: [Pri akuzativo] / [Pierre Corret, 

E. Grosjean-Maupin] (en  Fajszi K. E8194) 

 6. Cours méthodique d'Esperanto: Corrigé des Themes / Camille Aymonier..., E. 

Grosjean-Maupin... (en Fajszi K.  E6335) 

 7. Cours méthodique d'Esperanto: Versions / Camille Aymonier..., E. Grosjean-

Maupin ... (en Fajszi K. E6334) 

 

Géza Gárdonyi, hungara verkisto (mortis en 1922) 

    1. Du kokcineloj - tradukis Kolomano Kalocsay Budapeŝto 1923 (en Fajszi K. E2560, 

E6484) 

    2. Sklavoj de Dio; Budapeŝto, HEA, 1972, trad: Johano Hamvai (interesaĵo: la religiema 

libro aperis dum la  socialismo) (En Fajszi K. E861; Raktár-kölcösnözhető 108074) 

    3. Steloj de Eger; Budapeŝto, HEA, 2012, trad: Jozefo Horváth (Sur pruntebla, de la libera-

breto 129009) 
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Antaŭ 150 jaroj mortis 

Jacob Grimm, germana fabelisto (naskiĝis en 1785) 

 

 1. Cindrulino / Fiskaptisto kaj lia edzino  en   Tri oraj haroj de l' diablo / Trad. el la 

germana lingvo Kabe. La  enkondukon aldonis Walerian Włodarczyk. - Krakovo: Pola 

Esperanto-Asocio, 1964. - 39 p. : ilustr. - (Mia Libreto; 2) 

 (Pruntebla,sur la  libera breto 120028; en Fajszi K. E3620) 

 2. Du fabeloj de fratoj Grimm / esperantigis A. Degen. - Köln: Heroldo de 

Esperanto, [proks. 1929]. - 24 p. -  (Esperanto-Junula Biblioteko; 1) 

 (En Fajszi K. E1024) 

 3. Elektitaj fabeloj de fratoj Grimm / trad. el la germana lingvo Kabe. - Berlin: 

 Möller & Borel, [1906]. - 199 p. 

 (en Fajszi K. 3918) 

 4. Frateto kaj fratineto / de Fratoj Grimm ; kun hina traduko de A. S. Gusano (en 

 Fajszi K. E8363) 

 5. La morto de la ŝtata oficisto / Anton Cehov ; traduko de J. D. Jovlev kaj H. J. 

 Grimm (en Fajszi K. E2657) 

 6. Neĝulino / [Trad. el slovena lingvo Tone Logar]. Ilustr. Marlenka Stupica. - 

[Ljubljana: Mladinska Knjiga;  Slovenia Esperanto-Ligo, 1967]. - 199 p. (en Fajszi 

 K. E4086) 

 7. Neĝulino : kaj aliaj fabeloj / Trad. el la germana lingvo Kabe. Ilustr. de A. 

Langeberg. - 3. eld. - Beauville:  SAT-Broŝurservo, 1999. - 94 p. : ilustr. 

 (en Fajszi K. E272) 

 8. Ruĝĉapeto / de Grimm kaj E. Heltai. Esp. trad. R. Räuber kaj K. Bodé. Kun ĉina 

 trad. de Sro Talento. - [S.l.]:  La Verda Librejo, [s.j.]. - 31 p. 

 (en Fajszi K. E261) 

 9. Vivo ege valora kaj brava: Raporto pri libro, kiu por unika agado kreis 

 monumenton vere eternan / H. J. Grimm  (en Fajszi K. E2278) 

La kompilon pri la kolekto sendis: Aniko Nemeŝ de la Landa Fremdlingva Biblioteko en 

Budapeŝto, Hungario 
 

Ĉu vi scias, ke… ? 

1) la unua E-isto en Albanujo estis Lazar Shantja en Skutari en 1913. Unua lernolibro 

aperis en 1928. E-lingva verko pri Skanderbeg estis eldonita en 1929. Ĝin kompilis 

Cuk Simoni. Pri la albanujaj E-istoj vi povas legi plie el la Enciklopedio de Esperanto 

eldonita en 1986,  

2)  Amerika Esperantisto, organo de EANA, fondita en 1906. A Baker kaj Ivy 

Kellermann, J.J.Süssmuth en 1933, 

3) en   1907 kaj 1908 en Aden aperis lernolibroj por Araboj de Muusbah, 43p, kaj de 

Haddad 56p. 

4) Arhdeacon (arŝdik’n) Ernest franco, naskiĝis en 1863 en Paris. Esperantiĝis en 1908. 

Li verrkis multajn artikolojn en multaj E-istaj kaj francaj ĵurnaloj, revuoj. fariĝis 

prezidanto de la E-ista-Grupo en Pariso. Malavare fondis li kun Warnier la Domon de 

Esperanto, kiu celas helpi al la propagando per ĉiuspecaj rimedoj precipe la 

monoferoj… plie vi povas legi en la Enciklopedio de E, eldonita en 1986 en 

Budapeŝto. /Ĉiu tekston kompilis Adri s-ino Pásztor 
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Saĝdiroj de famuloj 

 
„La bonŝanco ne estas alia, ol renkontiĝo de la tutpreteco kun la ebleco.” 

Darel Royal 

„Ni estas neniam pli vundeblaj ol, kiam ni fidas iun senkondiĉe. Se ni ne povas fidi, ni povas 

trovi nek amon, nek feliĉon.” 

Walter Adamson 

„La bona sorto plimultigas, la malbona sorto selektas, elprovas ilin.” 

Seneca 

 

„Ne viaj havaĵoj faras riĉa vin! Se vi kontentas per via posedaĵo, tio estas la riĉeco.” 

Mark Twain 

„La homon ne la naskiĝo, la rango faras nobla, sed la spirito kaj la karaktero.” 

Goethe 

„Vi neniam scieblas antaŭe, kian rezulton portos via ago. Sed, se vi ne agas, ankaŭ rezulton vi 

ne havos.” 

Mahatma Gandhi,  

La tuton kompilis Adrienne s-ino Pásztor 

 

Pri la mieloj, abeloj kaj savo de abeloj 

 

 
Fotis Adri Pásztor 

 

Ĉu vi scias, el kio estiĝas la mielo? La abeloj kolektas la bazmaterialon de mielo el la mielfroso 

kaj nektaro de vla florantaj floroj, en ilian antaŭventron. Tie per siaj stomak-sukoj miksiĝante 

kemie transformiĝas tiuj al mielo. La abeloj deponas la menciitmaniere elformiĝantan mielon 

havanta altgrade akvon en la ses angulaj mielĈelaroj de la abelkesto. En la abelujo laborantaj 

abeloj per osciigo de siaj flugiloj forigas la superfluan akvon el la mielo kaj tiel faras ili pli 

densa, plie konservebla la mielon. En la koncentrita mielo ne povas plimultiĝi la fermentoj kaj 

mikroorganismoj, tiel la mielo ne malboniĝas – mi sciiĝis de mia parolpartnero Andreo Pintér 

mielisto. 

De inter agadoj de la insektoj ankaŭ la abelajn konis la simioj, ursoj, antaŭhomoj, ja ili vivis 

kune en la naturo kaj la ŝato de bongustaĵoj - kiel akiri tiujn - faris eltrovemaj ilin. Sed bredi 

abelojn nur la homo kapablis por regule atingi la produktaĵon de abeloj; la mielon. Mi scias, ke 

la mielon jam manĝis kaj kolektis el la abelujoj la homoj jam ekde praaj tempoj. Ja ankaŭ la 

Malnova Testamento mencias pri la abelbredado kaj mielo-rikoltado. Kaj mi legis ankaŭ pri 

tio, ke la praaj kuracistoj aplikis la mielon kiel naturan kuracmetodon. Ekzemple en la romanoj 

Faraono kaj Sinuhe – verkitaj de Boleslaw Prus mi trovis menciite, ke la tiamaj kuracistoj uzis 

la mielon al kuracadoj de vundoj, kaj por fortigi koron. Krome ankaŭ en la junulara romano - 

La Niza Flago - verkita de Péter Földes, esperantigita de László Pásztor, mi legis, ke ankaŭ la 

prahungaroj uzis la mielon kiel dolĉigilaĵon, kaj bredis abelojn jam kaj en Levedio (norde de la 

Nigra maro) kaj en Etelköz kaj en la Karpat-basena Hungario. (La prinomo de la geografie bone 
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limigebla loko: Etelköz, baziĝas sur la greka lingva verko titolita „Kiel regi la 

imperion?”verkita de imperiestro Enpurpuron Naskita Konstantinos.  Laŭ tiu verko la malnova 

nomo de rivero Don estis Etil, Etel, tiutempe la riveron Dnepro oni pensis nur branĉo de Etel, 

tiel estiĝis la loknomo – Etelköz - Interriverejo de Etel-oj.) Sed la unua skriba dokumento pri 

la abelbredado nialande devenas el 1370, en kiu menciiata estas pri reĝa abelbredado, dum kio 

oni produktis ne nur mielon sed ankaŭ vakson por lumigi per ĝi. Bonas rememori, ke la mielo 

enhavas ne nur multajn naturan sukeron,sed ankaŭ multajn mineralsalojn, vitaminojn, 

organikajn acidojn, volatilajn oleojn krom gravaj solveblaj fermentoj: enzimoj. En ĝi troveblas 

ankaŭ makro – kaj mikroelementoj. La Propoliso estas grava medikamento por plifortigi la 

imunsistemon. Pro tio, ĝis plej grava aplika rondo estas je kuraco de iaj kormalsanoj, gastrito, 

kuracoj de vundoj, suferigoj de endokrina glando. 

 

Sed eble ne estas rekomendite apliki ĝin ĉe diabeto, alergio, abundeco de stomaka acido. Ni 

povas konsenti, ke la mielo preparita de abeloj estas grava aldonaĵo de la teno de bona nivelo 

de la homa vivo. Ni devas gardi la abelojn, kiuj kolektas nektarojn de la plej diversaj florantaj 

plantoj. Ni scias, ke ekzistas pli ol cent kvindek mieloj, el kiuj ni hungaroj aplikas nur 30 

specojn. Tiujn vendas la abelbredistoj, la komercistaj entreprenoj okupiĝantaj pri la mieloj.Mi 

konas kaj aĉetas nur kelkajn specojn. Nepre tiujn, kiujn jam aĉetis ankaŭ miaj gepatroj, geavoj. 

Inter ili mi ŝatas la akacian mielon, la tilio-mielon, la mielon de sunfloro kaj la mielon de 

manĝebla kaŝtano, aŭ mielon de miksitaj-floroj. 

Mi devas rakonti ankaŭ pri tio, ke ĉiu mielo enhavas la karakteron de la kreskaĵo el kies flor-

nektaro estis ĝi farita. Se la nektaro estis kolektita de kuracaj plantoj, ankaŭ la mielo estas 

kuraca. Ankaŭ laŭ tiu propreco ni povas diferencigi la mielojn. Jen, vidu kelkajn el ili: 

/1/ la akacia-mielo taŭgas por kvietigo de tusado, kontraŭ superflueco de stomaka acido.Ĝi 

longe restas fluanta pro sia alta frukto-sukera enhavo, 

/2/ la kratago-mielo estas kristaliĝema, helkolora, kio estas proponata ĉe malforteco de la 

koro… 

/3/ la tilio-mielo agrable spica gusta, kio aplikendas ĉe spirvojaj kataroj kaj konvulsiaj febraj 

statoj. (Mi uzas ĝin ĉefe vintre tiel, ke en la senŝeligitan kaj kavigitan nigran rafanon mi metas 

per unu kulereto de mielo – vespere kaj matene mi drinkas ties sukon kiu  produktiĝis dumnokte, 

poste mi manĝas la tutan rafanon.) 

/4/ la lavendo-mielo longe gardas sian aroman odoron. Ĝi bone efikas kontraŭ maldormeco, kaj 

reno-problemoj, 

/5/ la sunfloro-mielo baldaŭ kristaliĝas, sed per la bela flava kolora mielo mi kutimas baki 

mielajn bakaĵojn.  

Jen, recepto, uzata de mi dum karnavaloj:  

 

Fritbulo 

 

Metu sur kned-tabulon 0,25 kg da faruno de tritiko + unu teo-kuleretan kvanton da natria 

hidrogena-karbonato + raspitan kernon de unu citrono + kvanton da cinamo per kafo-kulero kaj 

similan kvanton aŭ iom malpli da rompita kariofilo. Miksu ilin, poste surverŝu ĝin per 0,25 kg 

da varmega mielo. La tuton miksu, bone prilaboru. Vi devas fari el ĝi tre malmolan pastaĵon. 

Ripozigu ĝin dum tri horoj. Poste faru ĝin ebena kaj tranĉu el ĝi rondajn pecojn per tranĉilo,(se 

vi ne havas, konvenas la farunigita glaso). Ties dikeco povas esti simile dika kiom estas la 

malgranda fingro. Ŝmiru tiujn pecojn per tuta ovaĵo (senŝela) cirkuligita per forko pli frue. 

Ornamu ilin per senŝeligitaj migdaloj distranĉitaj en siaj longoj al du. (La senŝeligojn vi povas 

fari facile, se en bolantan akvon vi ĵetos la migdalojn, kaj kelkajn minutojn vi lasos ilin ene.) 

Poste kiam vi filtris la akvon pri ili, kaj jam ne estas varmegaj, vi povas forigi la ŝelon pri la 

migdaloj. Poste, baku la kukojn en bakujo ĉe varmo de gasforneto. 
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Savo de abeloj 

Se mi parolis ĝis nun pri la ĝuo de mieloj, mi devas nun fari mencion ankaŭ pri de abeloj, pri 

la savo de tiuj etaj laboruloj, pri kiuj ni ofte forgesas. La homa forgesemo, senrespondeca 

konduto por gardi - savi ilin, povas esti jam fatala por ili – atentigis min antaŭ nelonge la 

Naturdefenda- kaj homama asocio de Pakistano: avaaz@avaaz.org. Tiu asocio ekirigis 

kampanjon en intereso de savo de abeloj. Ĝin ankaŭ mi surskribis. 

Ties novaĵo temis pri la granda mezura neniiĝo de abeloj sur nia tero pro danĝera agado de 

homoj. Laŭ la ricevita informo rete mi serĉis, kia estas la situacio de la abeloj nialande. 

Bedaŭrindega estas tio. Unuvorte: terura!  Terura, kaj se la homo agas plu kun samgrade granda 

senrespondeco, malriĉigos sian vivmedion pere de la malkontentaj viv-cirkonstancoj de abeloj, 

kiuj donas al la homo ne nur ĝuindajn delikataĵojn sed ankaŭ kuracaĵojn. La abeloj estas dek 

mil nombre neniiĝintaj pasintjare en nia lando.  La abeloj estas en danĝera stato en multaj landoj 

kaj bedaŭrinde ankaŭ en mia lando, ĉar la mastrumantoj ne obeas leĝojn: kiam ili rajtas aspergi 

per kemiaĵoj la kreskaĵojn, kaj kiam ne! La homo devas atendi pri la abeloj, kiam tiuj laboras, 

aspergado ne okazu, ĉar male la abeloj estos murdataj. Sur la retejo de la Vaŝ-departamenta 

Registara Oficejo, mi trovis timigajn datumojn pri la abeloj. 

„Dum la printempo de  pasinta jaro (temis pri 2011) salte  kreskiĝis la nombro de la mortintaj 

abeloj. Multaj miloj de familioj de abeloj neniiĝis pro kaŭzo de la planto-savaj kemiaĵoj. 

Nialande ĉ.10 miloj da familioj de abeloj mortis, aŭ grave damaĝiĝis. Tiu signifas la 10 

procentojn de la landa abelaro. 

Por eviti la pluran abelo-neniiĝon neeviteble gravas scii, ke en kunlaboroj de la bredantoj, kaj 

terkulturistoj la problemo bona rezulte ne solveblas. Devigataj estas ĉiuj al la alproprigo kaj 

ĝusta uzo de leĝoj pri kemiaĵoj por savi kaj la kreskaĵojn kaj la abelojn. Ĉiu homo kun deviga 

respekto devas savi ankaŭ la abelojn dum la tuta sezono, de burĝonado ĝis fino de falo de petaloj 

de floroj, do dum la tuta tempo de la tuta florado ne estas permesata aspergi kemiaĵojn danĝerajn 

por la abeloj. La malpermeso validas ankaŭ post la forflorado, se la agrikulturan aŭ ĝardenistan  

terenon pro aliaj florantaj kreskaĵoj la abeloj vizitadas. Tiujn kemiaĵojn aspergi modere 

danĝerajn aŭ tre riske danĝerajn al la abeloj, oni rajtas nur aspergi post atendo de 1 horo post la 

astronomia  sunsubiro ĝis la  horo 23a. Tiu dekreto estas nomita: ”Abelojn sava  

teknologio.”Sed ankaŭ plurajn dekretojn havas la atentigiloj de planto- kaj abel-defendaj 

kemiaĵoj. Kaj ankaŭ la bredistojn de abeloj koncernaj atentigaj juroj multe ŝanĝiĝis. Devas scii 

ĉiuj, ke ankaŭ la monpunoj forte  altiĝis. la pekuloj povas esti punitaj per multaj cent miloj da 

forintoj, sed la pagita monpuno ne povas plibonigi ion ajn, se la homo estas malobeema kaj 

neniigas la vivulojn de sia medio kaj ene ankaŭ sin mem. Ĉar la venenaĵoj povas aperi ankaŭ 

en la mielo, kaj tiel ĝi povas estiĝi malbeno anstataŭ beno. 

Adrienne sinjorino Pásztor 

 
 

Ridu 

 

Vivnivelo 

Du pensiuloj renkontiĝas printempe. 

- Saluton, mia amiko! – diras unu – ĉu ankaŭ vi atendas la someron? Povas esti, ke 

somere nia vivnivelo pliboniĝos! 

- Kial?! 

- Ĉar vintre ni kaj malvarmumis kaj ankaŭ malsatis, sed somere ni nur malsatos!! 
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Ĉe bestkuracisto 

La bestkuracisto petas lian asistantinon por doni laksigilon al la ĉevalo. Li klarigas la 

farendojn: 

- Enŝovu unu tubon en buŝon de la ĉevalo, metu la pilolon en la tubon kaj bone forte 

blovu en la tubon. Pere de tiu enblovo la medikamento atingos ezafagon de la ĉevalo. 

Post duonhoro li demandis la asistantinon: 

- Ĉu nun jam efikas la laksigilo? 

- Jes. Sed bedaŭrinde la ĉevalo blovis kiel unua.  

La pomerhundo. 

Pomerhundo sidas sur sino de sia posedantino. La posedantino karesadas, karesnomas ĝin 

Kontraŭ ĝi unu viro sidas, kiu. Efike de la spertita kara vidindaĵo alparolas la virinon: 

- Mi volonte estus en situacio de la hundeto! 

- Mi ne kredus! 

- Kial?  

- Nome mi nun portas ĝin al veterinaro por tranĉigi ĝian voston….. 

Elekto de profesio 

- Kio vi ŝatus esti, fraŭleto?  - oni demandas la junulon dum konsulto pri elekto de 

estonta profesio. 

- Vintre: urso, somere: pedagogo mi ŝatus esti – venis la respondo. 

Soldata ŝarĝaŭto 

Iu soldata ŝarĝaŭto ne kapablas pluiri pro la koto. Post unu minuto aperas unu oficira ĵipo, en 

ĝi kvar oficiroj.  La oficiroj elŝovas la aŭton el la koto, poste iu oficiro demandas la ŝoforon: 

- Kion vi transportas? 

- Mi anoncas humile al sinjoro kolonelo, ke tridekses rekrutojn. 

Unu mankavo da piloloj 

Iu homo iras al la kuracisto.La kuracisto ekzamenas la homon kaj pridemandas: 

- Ĉi tie estas unu mankavo da piloloj. Matene glutu la bluan kaj trinku unun glason da 

akvo; tagmeze glutu la flavan kaj trinku glason da akvo; vespere antaŭ enlitiĝo glutu la ruĝan 

kaj trinku unu glason da akvo! 

- Kial mi estas malsana? – demandis la malsanulo. 

- Ĉar vi ne trinkas sufiĉe da akvo. 

                                                                                        / Esperantigis: Ladislao Pásztor. 

 

Piroska Csorba /piroŝka ĉorba/ 

Sekreto de lago de Hámor 

 

 
http://www.google.hu/search?client=opera&q=H%C3%A1mori+t%C3%B3&sourceid=opera&ie=utf-

8&oe=utf-8&channel=suggest 
 

Iam, antaŭ multaj jarcentoj, akvo de iu natura lago bluiĝis sur loko de la nuna lago de Hámor. 

El la solvita kaj sedimentiĝinta dolĉakva kalko de rivereto Szinva dum multaj jaroj estiĝis tiu  

granda.  kalkoŝtonbloko, kiu digis la fluejon kaj ŝveligis akvon de la rivereto, estigita ĝin lago. 

La homoj vivintaj apudlage ofte kompletigis siajn modestajn mankhavajn manĝaĵojn kun la 

fiŝoj el lago ekkaptitaj, kiuj estis donacoj de la lago donita de la naturo. Tiam – en jarcentoj de 

la mezepoko – kiam ne nur la epidemioj, sed ankaŭ la malsatmizero pereis la homojn, pro tio 

http://www.google.hu/search?client=opera&q=H%C3%A1mori+t%C3%B3&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
http://www.google.hu/search?client=opera&q=H%C3%A1mori+t%C3%B3&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
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grandvaloraj  estis la fiŝoj de la Supra lago. La vilaĝanoj nomis la lagon ĉi tiel, ja la domoj estis 

en intermonta valo, do la lago estis supre. Tiel, ili devis supreniri al la lago. 

Oni rakontas, ke iam granda malsatmizero okazis en la regiono kaj pereis la homoj kiel la muŝoj 

aŭtune. Ne estis greno por kuiri kaĉon, por baki panon, nur la fiŝoj estis la sola nutraĵo, kiujn 

oni povis kapti el la rivereto Garadna, aŭ el la lago Supra. Sciindas, kie multe da fiŝhokistoj 

estas, tie malmulte da fiŝo ekzistas, ĉar dume la fiŝoj ne povas plimultiĝi kaj kreski. Ankaŭ ĉi 

tie estis same, ĉar pro la ofta fiŝkaptado la fiŝoj ne havis sufiĉan tempon por grandiĝi kaj 

pl.iumultiĝi. Tiutempe, kiu povis, jam tagiĝe sidante sur bordo de la lago, atendis la bonŝancon 

por kapti la fiŝojn. Sed tiu feliĉo ĉiam pli kaj pli malofte venis al la malsatantoj.  

 Oni rakontas, ke dum iu fruaŭtuna aŭroro sur la bordo de la lago aperis iu nekonata 

maldika viro eble 30 jara. Li estis nudpieda, kio ne estis nekutima, ja tiame multe da homoj ne 

havis monon por aĉeti ŝuojn. Lia irado estis nekutime leĝera, kvazaŭ lia korpo ne estus havinta 

pezon kaj la herbo ne kliniĝis sub siaj plandoj. Lia hararo estis longa, malhela, bukla kaj 

dissterniĝis sur siaj ŝultroj. Barbo kadris lian vizaĝon. Li iradis senbrue, tamen la fiŝkaptantoj 

ekatentis scivole liajn specialan iradon, malĝojon de lia vizaĝo, lian sekstaturan figuron, profeta 

aspekto.  

La nekonata homo longe atentis la homojn fiŝkaptantaj per korboj el vergoj. Post 

plurfojaj provoj ili ekhavis nur kelkajn etajn fiŝojn. Tiuj baraktis en la korbo kaj vane estis etaj, 

la homoj ne ĵetis reen ilin en la akvon, ĉar la bezono ŝanĝis la kutimon. Kiam la malsato estas 

granda ŝarĝo, ankaŭ la eta fiŝo estas pli da, ol la nenio. La etaj fiŝojestis enigitaj en akvoplenajn 

ujojn, kaj la fiŝkaptantoj denove enakvigis la korbojn por akiri novajn fiŝojn, sed ili havis poste 

pli malmultajn. Pasis la aŭroro venis mateno sed la Supra lago ne donis  pli da manĝaĵo.  

 La fremdulo leĝere paŝadante ĉirkaŭiris la lagon, poste sidiĝis sur la bordon apud la 

envilaĝan plej malriĉan homon. La vilaĝanoj nomis lin simple Almozulo, ĉar post morto de lia 

edzino li ofte iris almozpeti kun siaj dekdu infanoj al la najbaraj pli bonstataj mastroj. En korbo 

de la almozulo nur unu sola fiŝeto baraktis. Tiun kaj la fremdulo kaj la almozulo amariĝinte 

rigardis. Tro malmulta estas unu fiŝeto por dekdu malsataj buŝoj, se ne kalkulas sian. Pli bona 

estus, se li ne portus hejmen, sed bakus kaj manĝus ĝin sur la bordo kaj de tio ricevus forton al 

la posta lukto. Ja dum tri tagoj li jam ne manĝis, nur akvon trinkis. Li jam vertiĝis pro la malsato, 

tamen forigis la penson, ĉar ne volis  manĝi sola la fiŝon. Li tiel sentis, ke povus gluti nek unu 

pecon el la bakita fiŝo sen liaj infanoj. Sed ankaŭ pro la penso pri  la manĝaĵo, la salivo plenigis 

lian buŝon. Ekhontis, kiel li povas manĝi fiŝon, se siaj infanoj povas manĝi nur malplenan supon 

kuiritan el tritiko-brano?  

Almozulo subite eksentis, ke iu rigardas lin. La nekonata fremdulo havante brunajn okulojn, 

tiom milde rigardis lin, ke por momento li pensis, ke sur sian vizaĝon estas skribita ĉio de li 

pensita. Li viŝis frunton per maniko de sia ĉemizo kaj kaŝrigardis reen al la sidantulo. Li vidis, 

ke la fremdulo estas nudpieda, lia blanka vestaĵo jam eluzita, lia hararo kaj barbo delonge ne 

estis tondita, razita.  

- Certe migranto estas li – pensis Almozulo – certe de malproksimo venis.  

La fremdulo kvazaŭ ekaŭdinta la penson, alparolis Almozulon: 

- Mi venis de tre fora loko.  

- Vi ne havas ŝultrosakon. – konstatis Almozulo.  

La fremdulo kapbalancante jesis.  

- Certe vi estas malsata.  – flustris antaŭ sin Almozulo. 

- Ankaŭ vi malsatas kaj soifas. – diris la fremdulo malĝoje kaj sia vizaĝo subite maljuniĝis.  
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Multe da homoj malsatas kaj soifas – diris Almozulo plimalgrandigante sian malbonon, 

inkluzive ankaŭ siajn samsortanojn.  En rigardo de la fremdulo brilia tia mildeco, kian, 

Almozulo ĝis tiam neniam vidis. Li elmetis de la korbo la fiŝeton kaj transdonis al la fremdulo 

ekskuzante sin: 

- Mi scias, ke ĝi estas malmulta, tamen akceptu ĝin! 

La fremdulo hezitante deprenis la fiŝon. Almozulo sentis specialan varmecon ĉirkaŭ sia koro. 

Li tre ĝojis, ke li; la plej malriĉa homo de Hámor povas doni ion al iu. Poste ridetante li 

demandis: 

- Ĉu vi povas baki ĝin? Ĉu estis jam fiŝo inter viaj manoj? 

Ankaŭ la fremdulo ekridetis: 

- Foje, antaŭ tre longa tempo, jes. Du fiŝoj, – poste malrapide daŭrigis - kaj kvin panoj.  

Almozulo miskomprenis:  

- Mi ne havas panon, sed la fiŝon mi donas bonkore – diris, kaj li komencis prepari sin por 

foriri.  

El rigardo de la fremdulo malaperis la malgajeco kaj de lia vizaĝo spurojn de la tempo deviŝis 

ia interna brilo, pro kio ĝi estiĝis ĉiam pli kaj pli brila kaj pli juna.   

- Atendu! – petis milde la fremdulo Almozulon. – Ne foriru! Ankoraŭ antaŭ foriro denove 

ĉerpu vian korbon! 

Almozulo obeis ravite. Apenaŭ povis li el levi la korbon, ĝi plenis per fiŝoj. Ĝoje li ekkriis, kaj 

turnis sin al la fremdulo por montri la riĉan rezulton. Sed la fremdulo estis jam nenie. Feliĉon 

de Almozulo vidante, ankaŭ ĉerpis siajn korbojn en akvon, kaj miraklo de mirakloj okazis: 

ankaŭ en iliaj korboj saltadis la karpoj, bramoj, perkoj. Baldaŭ disvastiĝis la famo en la 

ĉirkaŭaĵo, ke ia profeteska homo benis la lagon, kaj pro tio multe da fiŝoj estas en ĝi.  

Ĉu tio estis vera, aŭ ne? Kiu scias jam? Sed tio estas certa, ke ekde la fiŝoj ne elĉerpiĝis de la 

lago. En la 14.-15. jarcentoj fiŝoj de la Supra-lago nutris kaj la lokan loĝantaron, kaj la paŭlanajn 

monaĥojn de Diósgyőr kaj dum fastoj la loĝantojn de klostro de Szentlélek (Sankta animo.) La 

lago similis al iu ne elĉerpebla nutraĵprovizejo: oni nur devis ĵeti en ĝin la korbon kaj la lago 

donis siajn trezorojn. Ĝis sia altaĝo rakontis Almozulo la historion pri la interesa fremdulo, kiu 

tiel neatendite malaperis, kiel aperis. Al tiu demando; kiu povis esti la fremdulo, nek li povis 

respondi, ja nek pli frue, nek pli malfrue li vidis tiun neniam plu.  

Pasis jaroj, jardekoj, jarcentoj. Almozulo kaj liaj iamaj samsortanoj delonge ripozis jam en la 

tombejo, kaj ankaŭ la Paŭlanaj monaĥoj ne vivis jam, kiam en 1813 Frederiko Fazola, 

metalurgiisto deveninta el Würzburg konstruigis grandan valbaraĵon al la kruta intermonta 

fendego por prilabori krudferon de fornegoj de la valo Garadna. La digo reenŝveligis akvon de 

la rivereto Garadna, kaj el la malgranda Supra – lago estiĝis lago de Hámor, unu kaj duon 

kilometroj longa. Se la almozulo estus vidinta tiun, li ne estus ekkoninta tiun, ĉar tiom multe ĝi 

aliiĝis. Kluzoj regulis ties profundecon. Ĉiu somere  gebanantoj amuzis sin en ĝi. La lago estiĝis 

post unu jarcento strandbanejo, kies akvo agrable varmeta kaj sur ĝiaj naĝantaj insuloj la gastoj 

volonte sunbanis dum jaroj antaŭ la dua mondmilito.  
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 La tempo estas duobla potenco: laŭ sia kaprico, ĝi konservas, aŭ neniigas. Ne ekzistas 

jam la Supra-lago surborde kun Almozulo volante kapti fiŝojn per korbo; jam ne funkcias la 

fama uzino de la familio Fazola kaj ne estas la iamaj sin banantaj gastoj, kiuj portis zebrostriajn 

banvestaĵojn. Sed ekzistas lago de Hámor ĉirkaŭita pere de montosupraj marĉoj de monto 

Sankta Stefano, pinto de Fehérkőlápa kaj la monto Jávor. Sur tiu lago ĉiu somere paroj de 

geamantoj kaj familioj boatadas. En kies akvo ne ĉesas admiri siajn belecojn la steloj, nuboj, la 

Suno la Luno. La tempo konservis ankaŭ la historion pri la iama fremdulo, kiu benis la lagon.  

 Ĉu tiu lago ne estas benata, kiu abunde donas trutojn, karpojn, ezokojn, silurojn, 

bramojn, karasojn al ĉiuj lokaj kaj fremdaj fiŝkaptantoj? 
/Esperantigis László Pásztor/ 

 

Funebro 

Ni informas, ke pro malsano forpasis  Elizabeta Tóth sinjorino Jakab, iama membro de la 

Esperanto fak-rondo „Ora-Dupo Kalocsay-Baghy”, de la Departamenta Sindikata Kulturdomo 

„Rónai Sándor,” de Miskolc. Ŝi naskiĝis la 10-an de novembro en 1955, en urbo Tiszafüred, 

kaj mortis en vilaĝo Mezőtárkány, la 6-an de januaro 2013. Ŝi konatiĝis pri la lingvo Esperanto 

proksimume en 1970, en urbo Tiszafüred. Ŝi faris bazgradan lingvoekzamenon en 1974, en 

urbo Szolnok, okaze de la tiama 25-a Hungarlanda Esperanto-Kongreso. Ŝi ne plenumis 

movadan agadon en Miskolc, mi ne scias pri ekzisto de ŝia literatura agado koncerne 

Esperanton, sed ĝis ŝia eksedziĝo de s-ro József Dudáŝ, ŝi vizitadis la fak-rondajn kunvenojn. 

Post ilia disedziĝo mi ne plu renkontiĝis kun ŝi. Ŝia entombiga ceremonio okazis la 10-an de 

januaro 2013 en Tiszafüred. Ripozu ŝi pace. 

  

Pri la mortinto ankaŭ laŭ informoj de la eksedzo József Dudás, rememoris kaj la bukedon 

fotis Adri s-ino Pásztor. 

 

Leterkesto 

 

 „Saluton Adri kaj Laci! 

 Dankon pro la 'salutkartoj' kaj la jarfina NHI. Verŝajne mi ne komentis la antaŭan numeron, 

kvankam ĝi enhavis artikolon ĝuste por mi. Pardonu. Bone, ke vi metis ĝin tuj en la komenco 

por ke mi certe vidu ĝin. Mi pensis, ke mi skribos post legado de la tuta informo, sed pasis 

tempo, ne troviĝis "libera" tempo por legi ĝin, kaj mi forgesis - kaj jam venis la sekva informo. 

Mi pensas pri la artikolo pri la punto de Halaŝ. Mi nun relegis ĝin kaj decidis traduki ĝin finnen. 

Tiel mi povos legi al la aliaj en nia grupo pri la valora kaj multekosta hungara punto.  

 Nun mi foliumis la lastan numeron kaj tuj trovis "gravan" prezentaĵon, ĝuste por ni. Estas tiu 

pri Zamenhof en ekzameno. Nia societo havos Zamenhof-feston kun juleto la 10an de 
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decembro. Tiam unu programero estu tiu dialogo, sen antaŭekzercado. Dankon pro tiu lingvaĵo. 

Ni festos kun kafo kaj kristnaskaj bakaĵoj, kiujn la membroj alportos. Komence ni tostos kun 

glögi, kiu estas varma spictrinkaĵo kaj ĉiokaze senalkohola. Oni povas aldoni en ĝi akaŭ 

alkoholon, sed multaj ĝuas ĝin senalkohola. 

Venontan someron nia landa asocio havos someran kurson proksime al Tampere, en urbeto 

Orivesi. En praktiko la aranĝanto estas nia societo Antaŭen. Se troviĝas loko en via sekva NHI, 

bonvolu aldoni la informon pri la kurso. Mi klopodos memori meti aldonaĵon pri ĝi, kiam mi 

eksendos jenan leteron. 

Veli bone resaniĝas kaj rajtas jam veturigi aŭton. Tamen ni tre malmulte uzas ĝin ĉi tie en la 

urbo, kaj nun ne estas tempo por  veturi al la somerdometo. Li ĉiutage, preskaŭ, promenas 

ekstere. Tiu 'preskaŭ' signifas, ke kelktage ni jam havas tro da malvarmo por li iri eksteren. Li 

havas astmon kaj sentas troan malvarmecon malagrabla. 

Jen estas kelkaj bildoj pri miaj lastaj puntaĵoj. La stelo estas por pendigi antaŭ fenestro. En la 

pintoj estas perloj kaj la kadro estas el ligno. Kaj la modelo kaj kadro estas aĉetitaj. 

La lumturon mi puntadis el lina ŝnuro. La puntaĵo estas ĉ 60 cm alta kaj kun la 'piedoj' preskaŭ 

1 m. Nia balkono havas balkonvitrojn. Tial ni ne povas havi sur la barilo fiksitajn florpotojn. Ili 

staras sur benko, kiun Veli faris kiel junulo por sia hejmo. 

Nun mi kun Veli deziras al vi, hungaraj karaj geamikoj Adri kaj Laci, tre bonan jarfinon kun 

varmkora Kristnaska festo kun viaj proksimuloj, grandaj kaj malgrandaj. 

Sylvia 

Bonvenon en Finna Somera Esperantokurso  

Somera esperantokurso en Finnlando okazos en Orivesi-instituto 8.–12.7.2013.  

La Instituto estas jam longe konata kiel kursejo kaj somere kaj vintre. La urbo Orivesi situas 

ĉe bonaj trafikvojoj, 45 km de Tampere kaj 109 km de Jyväskylä. 

En la kurso instruos Dalia Pileckienė el Litovio kaj Sylvia Hämäläinen en du diversnivelaj 

grupoj, daŭriga kaj elementa. Formiĝos tria grupo, se al la tuta kurso aliĝos sufiĉa kvanto da 

studantoj. Krom lecionoj ni havos diversajn programerojn, dum kiuj ni konatiĝos ekz.kun la 

cirkaŭaĵo, kantos kaj ludos.  

Kursokotizo estas 390 €, kiu inkludas instruadon, loĝadon kaj manĝojn (matemanĝo, lunĉo, 

kafo, verpermanĝeto). Krompago pri unupersona ĉambro estas 80 €. 

Aliĝo ĝis 14.6.2013. Se vi scipovas la finnan lingvon aliĝu rekte al Oriveden Opisto. Alikaze 

kontaktiĝu kun Tiina Oittinen, sekretario de EAF (Esperanto-Asocio de Finnlando), ĉar la 

oficistoj de la instituto ne scipovas Esperanton. Aliĝante informu en kiu grupo vi intencas 

partopreni.  

Pliajn sciojn vi trovas en www.esperanto.fi . Kontaktiĝu kun Sylvia Hämäläinen pro iu ajn 

demando.  

Kontaktoscioj 

Oriveden Opisto www.orivedenopisto.fi , 

orivedenopisto@kvs.fi , Koulutie 5, 35300 Orivesi  

tel. 020 7511 511 

Tiina Oittinen eafsekretario@esperanto.fi, 050 549 4709 

(de eksterlando +358 2 230 5319) 

Sylvia Hämäläinen sylvia.h@kolumbus.fi, F.E. 

Sillanpään katu 2 C 46, 33230 Tampere,  

tel. 050 321 4313 (de eksterlando +358 50 321 4313) 

 

 

 

http://www.esperanto.fi/
http://www.orivedenopisto.fi/
mailto:orivedenopisto@kvs.fi
mailto:eafsekretario@esperanto.fi
mailto:sylvia.h@kolumbus.fi
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La kastelo Greziljono bondeziras al vi Feliĉan novjaron 2013 
 

La biblioteko 

<---     Akceptejo     -->  

  
Foto de Bert Schumann 

 

En 2013, Greziljono planas novan ŝtuparon, kiu ebligos malfermi novajn ĉambrojn, pli da 

lueblecoj de la kastelo dank’ al ĉeesto de konstantaj deĵorantoj, kaj ĉefe Esperanto-programon 

denove riĉan. Printempe: gresillon.org/printempo <http://http:/gresillon.org/printempo> , 

intensan kurson trejnantan al internaciaj Esperanto-ekzamenoj (20 – 27 aprilo) sekvos 

seminario (27 aprilo – 1 majo) pri interkultura komunikado. Somere: gresillon.org/somero 

<http://gresillon.org/somero> , ni proponas kvin semajnojn da staĝoj, de la 6a ĝis la 27a de 

julio kaj de la 3a ĝis la 17a de aŭgusto, inter kiuj okazos REF, Renkonto de Esperanto-

Familioj. 

 

Atendante vian viziton, amike, François LO JACOMO 

 

Amika invito en la ĉeĥan paradizon, al tradicia semajna seminario en Ĉeĥa paradizo, en 

familian pensionon ESPERO en vilaĝeto SKOKOVY – 75 km nordoriente de Prago – en 

freŝan, puran naturon je la 15-a ĝis 21-a aprilo 2013 

inter homoj sanaj, sanhandikapitaj, junaj kaj maljunaj, kiuj ŝatas Esperanton kaj deziras ĝui 

naturon.  Oni povas ekzerci korpon kaj spiriton, krei mane memoraĵojn kaj ion alian plu… 

Senbara medio, 2-5 litaj ĉambroj, prezo proksimume 420 Kč/tago (l Eǔro 25 Kč) por 

kompleta servo je unu tago. Oni pagas surloke. Laŭ peto mi sendos inviton kaj aliĝilon.  

Kontaktoj: Jindriška Drahotová, Sadová 745/36, Mladá Boleslav 293 01 

Tel: 420 720 652 320 drahotovaesperanto@seznam.cz      

drahotova@esperanto.cz                www.mlboleslav.cz/esperanto  

www.sweb.cz/espero.skokovy       www.evinatelier.cz 

Bildkarto ekspozicio en Kroatio 

„Estimataj samideanoj, 

Dankon pro via kontribuo al nia ekspozicio de bildkartoj. La jam 

ricevitajn vi povas vidi ĉe: 

http://www.ipernity.com/doc/250888/album/293997 

La karto de Miskolc troviĝas tie: 

http://www.ipernity.com/doc/250888/13877572 

 

Kun amikaj salutoj, 

Franjo Forjan, prezidanto de Bjelovara Esperantista Societo, Kroatio” 

 

17a ESPERANTO-KONFERENCO de ALP-ADRIO -    Izola – Slovenio 1-2 junio 2013 

http://gresillon.org/vst/Hsalon.htm
http://gresillon.org/spip.php
http://gresillon.org/vst/Hproglundi.htm
http://gresillon.org/vst/Hproglundi.htm
http://http/gresillon.org/printempo
http://gresillon.org/somero
http://www.mlboleslav.cz/esperanto
http://www.sweb.cz/espero.skokovy
http://www.evinatelier.cz/
http://www.ipernity.com/doc/250888/album/293997
http://www.ipernity.com/doc/250888/13877572
http://gresillon.org/vst/Hproglundi.htm
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Ĉe Centro por kulturo, sporto kaj manifestacioj: Izola, Ul. Oktobrske Revolucije 1 

Konferenca temo: 

Izola, paca kunvivejo de tri Kulturoj 

Vendredo 31 majo 

de la 18-a ĝs la 20-a horo - Akcepto de partoprenantoj ĉe la konferenceja salono 

Sabato 1 junio  

de 8-a ĝis la 9-a horo - Akcepto de partoprenantoj ĉe la konferenceja salono 

h. 9.30  - Oficiala Malfermo, kun salutoj de aŭtoritatoj 

h. 10,00 - Enkonduko kaj diskutoj pri la Konferenca temo; sekvos  

KULTURA PROGRAMO 
ŽPS - Virina Kant-grupo “FLORO EN LA HAROJ” - gvidas Marjetka Popovski; 

 ŽPS - Virina Kant-grupo: “IVAN GRBEC ŠKEDENJ” - gvidas Silvana Gregorić; 

 Kantoj de la du grupoj kune - gvidas Marjetka Popovski; 

 “NEPTUNAJ LUDOJ” - gvidas Dare Brezavšek 

 Programo de element-lernejanoj el Koper 

h. 13.30/14.00 - Komuna tagmangxo 

h. 16.00 - Ĝenerala Asembleo de la Alp-Adria Komitato – diskutoj, proponoj, ks 

h. 1600 - Komuna promenado kun ĉicĉeronado tra la urbo por vizito de vidindaĵoj kaj 

partopreno en loka festo: OLIVOJ, VINO KAJ FIŜOJ 

Dimanĉo 2 junio  
h. 10,00 - Ekskurso al Hrastovlje kaj Grad Socerb - Komuna tagmanĝo 

h. 17.00 - Fermo de la 17-a A-A Konferenco 

Pliaj informoj (aliĝilo, kostoj de tranoktejoj kaj ekskursoj k.a.) riceveblas de  

Francka RIZNAR, Koprska 32, 6310 Izola, Slovenio 

retadreso: fani.riznar@gmail.com 

Konferenca sekretario: Edvige Ackermann nored@tiscali.it 

Aliĝilojn uzendajn/sendendajn rete petu ĉe: testudo.ts@gmail.com 

Pri libroj de s-ino Adri Pásztor en la Landa Fremdlingva Biblioteko 

„Kara Adri, 

 

Vi en retpaĝo de OIK: http://opac.oik.hu/web/guest/eszperanto 

 

En la paĝo de Eo Civito troveblas la membroj de Literatura Kafejo:  

http://www.esperantio.net/index.php?id=2029 

http://www.esperantio.net/index.php?id=1999 

http://www.esperantio.net/index.php?id=2064 

http://www.esperantio.net/index.php?id=2073 

http://www.esperantio.net/index.php?id=2023 

http://www.esperantio.net/index.php?id=2106 
 

mailto:fani.riznar@gmail.com
mailto:nored@tiscali.it
mailto:testudo.ts@gmail.com
http://opac.oik.hu/web/guest/eszperanto
http://www.esperantio.net/index.php?id=2029
http://www.esperantio.net/index.php?id=1999
http://www.esperantio.net/index.php?id=2064
http://www.esperantio.net/index.php?id=2073
http://www.esperantio.net/index.php?id=2023
http://www.esperantio.net/index.php?id=2106
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pri mi: 

http://www.esperantio.net/index.php?id=2112 

Amike Anikó Nemes bibliotekistino de Landa Fremslingva Biblioteko de Budapeŝto” 
 

Raporto de "2013 Internacia Virina Tago de Hirosima"  

 

„Kara Adri, 

kun multaj dankoj mi raportas al vi pri la evento. La 3-an, marto, okazis la kunveno por la 

Virina Tago ĉe la Centro de Komuna Partopreno de viroj kaj virinoj de la  urbo Hirosima kun 

139 aktivuloj el 23 virinaj organizoj kaj la municipo Hirosima.  

 

Unue s-ino OSIOKA Taeko, vicprezidanto de la plenuma komitato salutis, kaj voĉlegis 

mesaĝon de KEVA (Konga Esperanta Virina Asocio). La partoprenantoj ricevis ĉe  giĉeto 

broŝuron de la programo de la kunveno, kies plejparto estis la mesaĝoj el diversaj 

mondopartoj. Kaj, sub la temo "Feliĉo de Virinoj" prof. TURU Tamiko  unue menciis ke 

"Laŭdinda estas la mesaĝo de KEVA transdonita per Esperanto."  Kaj dum 90 minutoj li 

prelegis pri socia bonfarto de virinoj en la mondo, antaŭ plenplena domo de ĉeestantoj.  

 

La ekspozicio de la mesaĝoj daŭras ĝis la 22-a, marto, ĉe la urba centro, kie la urbanoj havas 

diversajn eventojn. Ni, Hirosima Esperanto-Centro ankoraŭfoje dankas vin ĉiujn pro viaj 

kunlaboroj por interŝanĝo de mesaĝoj de  la "2013 Internacia Virina Tago de Hirosima", kiu 

sukcesis  nur per la ponta lingvo Esperanto kaj kun vi esperantistoj.  

Ni ricevis, sume 223 mesaĝojn el 57 landoj kaj teritorioj.  

 

s-ino OSIOKA Taeko, osioka@mua.biglobe.ne.jp  

Hirosima Esperanto-Centro,  komisiite de la Plenuma Komitato de 2013 Internacia Virina 

Tago de Hirosima” 
Okaze de la 22a de marto, la Mondo Tago de Akvo, bonvolu  legi la malsupran  rememoron : 
http://www.paivanetto.com.br/index.php/esp/artigo?cm=94049&cs=100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esperantio.net/index.php?id=2112
mailto:osioka@mua.biglobe.ne.jp
http://www.paivanetto.com.br/index.php/esp/artigo?cm=94049&cs=100
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Rememoro pri bildo-donaco 
 

 
 

Rememoro pri D-ro Kolomano Kalocsay, kies bildon donacis sinjorino Adri Pásztor- el 

heredaĵo de prez. Barnabo Batta, al la Landa fremdlingva Bibliotekoen Budapeŝto. Sur 

la bildo videblas s-ino Mender ĉefdirektorino, kiu transprenas la bildon en 2011. Fotis s-

ino Pásztor 

 

Ĝustigo de erara teksto 

 
Niaj legantoj rimarkis, ke misa skribo okazis en la decembra numero de nia revuo. la ĝusta 

teksto estas: 

„Festo de esperantistoj estantaj pli ol 50 jare 

… Jubileantoj ni ĉeestis nur 7-ope: s-ino Eva-Farkas-Tatár, Petro Tihanyi, doktoroj Georgo 

Nanovfszky, Emeriko Ferenczi, Endre Dudich, Ludoviko Molnár, krome Aŭrelio Ponori 

(Tewrewk) Török. Ne ĉeestis tiuj kiuj ne sciis pri la aranĝaĵo. ..” 

Pardonu, pro la eraro. 

Adri Földi sinjorino Pásztor 

 
 

Printempa melankolio 

(Muziko kaj vortoj de M.Povorin) 

Denove la printemp' kruele trompis min. 

Rigardu la fenestron, kaj vi kredos: 

Faladas post neĝer' neĝer-petolulin', 

Ĝis kiam la arme' de l' neĝo en kulmin' 

La tutan teron, la tutan teron, la tutan teron ekposedos. 

 

Etendu manon nur, kaj tuj degelos ĝi, 

Kreaĵ' belega, sed kun kor' glacia, 

Kaj de sur mia polm' forglitos sen pasi', 
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Kun adiaŭa bril' neglektos varmon ĉi 

Je mia sento, je mia sento, je mia sent' melankolia. 

 

Ĉu tio estas leĝ' eterna de l' natur', 

Ke varmon ĉiam la neĝer' evitas, 

Aŭ ne sufiĉas varm' en polmo mia nur? 

Neĝero post neĝer' per moko kaj forkur' 

Karesan geston, karesan geston, karesan geston mian spitas. 

 

Kaj jaron post la jar' frostiĝas la anim', 

Ĉar juna ard' ne povas ĉiam flami, 

Kaj en animo mia daŭre kreskas tim', 

Ke venos la somer' benita laŭ rutin', 

Sed jam la koro, sed jam la koro, sed jam la kor' ne povos ami... 

http://mpovorin.narod.ru/printmel.html (Sendinto: Valentin Melnikov) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mpovorin.narod.ru/printmel.html
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Tel.: + 36 70 206 1739 

Tel.: + 36 70 570 8895 

Tel.: +36 46 738 982 

 

Retpoŝto: pasztorlaszlo.adri@hdsnet.hu 

Retpaĝo: http://kiralylajos.uw.hu 

 

 

 

mailto:pasztorlaszlo.adri@hdsnet.hu
http://kiralylajos.uw.hu/

