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2013! 

 

 
Fajtinka. Fényképezte Pásztorné Földi Adri 

 

Kedves olvasóink! 

Eljött az új év, s ahogy szokott lenni, ez az év is új kihívásokat hozott.  Az új kihívásoknak is 

meg kel felelnünk. Igen, helyt kell állnia nem csak országunknak, hanem minden egyes 

embernek a maga posztján. Ünnepelünk, ha kell, és harcba szállunk, ha úgy szükséges. De egyre 

csak tenni, tenni kell, hogy tovább vigyük eszméinket, hogy próbáljuk meg elérni álmaink 

teljesülését. Mi is megmutatjuk népünk hagyományait, és azokra építve teremtünk újakat. Ez 

az újság is igyekszik mindezekből ízelítőt nyújtani, és mellette hangot adni arról is, hogy 

Miskolcon 100. éves az Eszperantó 2013-ban.  A jeles évforduló alkalmából eszperantó nyelvű 

könyv- és kiadványkiállítást rendezünk a miskolci Lévay József református gimnáziumban 

2013. október 8-án 11,20 órai kezdettel. Emléktábla avatás teszi fényesebbé az eseményt. Azért 

történik ilyen késői időpontban az esemény, mert a sok tennivaló teljesítése addigra lesz teljes. 

Meghívót időben küldünk majd. Megjelenésükre számítunk. Addig is, kérjük, látogassák 

oladalainkat. Legyenek a vendégeink. 

 

Pásztor Lászlóné 

 

 

 

 

 
Budai István 

Február 

 

Fagyosan koccan össze két faág, 

jegesen fúj a szél, szinte vág. 

Hullott a hó egész éjjel, 

fehér leplet takart széjjel. 
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Horváth István 

Tornyot raktam 

Künn a jégfogú tél-sárkány havat prüszkölt, zúzmarát szórt. 

Bömbölve járt a bükkerdőn; a házak közt vadul táncolt. Benn duruzsolt a kemence. Halk beszéd 

közt orsó pergett. Apó a pucikpadon ült, száraz törökbúzát fejtett. Mintha-mintha most is látnám 

széles vállát, kurta nyakát, nagy, bozontos szemöldökét, éles szemét, kemény arcát. Lelke, 

miként az őserdő, melyben nem járt ember lába, csodálatos ősvilág volt, babonák, mesék világa. 

A mező volt iskolája. A természet a mestere. Könyve a nagy csillagos ég, aranyos betűkkel tele. 

Ott ültem a lábainál, mesét mondott, azt hallgattam. Egy-egy csuszát felém dobott, amiből én 

tornyot raktam. Nőtt a torony a csuszákból, keresztbe tett boronásan, és ahogy nőtt, 

büszkeségem kezdett nem férni a házban. Már a mesét sem hallgattam, építettem kábult lázban. 

Már a ház volt a toronyban és nem a torony a házban. Apó figyelt. Munkám közben nézte, hogy 

rakom a tornyot, majd egy csuszát hozzám dobott, és a tornyom összeomlott. Csuszatornyom 

omladékán rettenetes dühös lettem. Meg akartam ölni apót, de csak lassan sírni kezdtem. 

Büszkeségem ott kevert a csuszák alatt összetörve, megdermedten vártam, hogy most: bár a 

világ összedőlne! Nagyapám az ölébe vett, megcsókolta homlokomat. "Hadd el, ne sírj, 

kisunokám, ne bánd a csuszatornyodat. Telhetetlen vágyaidból építsz te még nagyobbat is, és a 

sors egy legyintéssel így dönti le azokat is. Mint Apóé: építéssel telik el az egész élet, de hogy 

tornyod betetőzd, azt te soha el nem éred. Nem, mert bár az égig érjen: vágyaink még feljebb 

hágnak, s tetőtlen tornyokról hullunk ölébe a zord halálnak. Látod, a csuszák megvannak: újra 

lehet megint rakni. Amit nem kezdhetsz el újra, csak azt szabad megsiratni!" 

- A tűzön egy nyers faág sírt. Az eszterhán jégcsap lógott. Apó mesélt, én hallgattam, s újra 

felraktam a tornyot. 

Régi szavak magyarázata: pucikpad = kemencepadka, törökbúza = kukorica, csusza = 

csutka, eszterha = eresz 

 

 

Budai István 

Március-Hívogató 

 
Jöjj el, jöjj el, március! 

Mogorva tél messze fuss! 
Jöjj el, jöjj el vidámság! 

Viruljon ki minden ág! 
 

Dalba kezdjen sok kismadár, 
S énekeljen, úgy, mintha már 

Nagyon régen tavasz volna 
Szép kikeletről dalolna. 

 

Jöjj el, jöjj el, tavasz tündér! 
Ó,de régen messze tűntél. 

Téged óhajt, téged vár 
Nyílni vágyón a határ. 
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Erdőszélen néhány bokor 

A sűrű napfény belé botol. 
Mosolyog az ámbitus. 

Üdvöz légy, szép március. 

 

Évfordulók 2013-ban 

 

/1/ Ünnepélyes keretek között nyitották meg a 2013-as Szent István Emlékévet 

Székesfehérváron államalapító királyunk halálának 975. évfordulója alkalmából. Az eseményt 

megtisztelte jelenlétével Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke, aki beszédet mondott. 

És a város, Fejér megye, valamint az egyházak vezetőivel együtt mécsest helyezett el Szent 

István sírjánál. Látványos és kiemelkedő programelemként négyszáz, fáklyát tartó fiatal 

szavalta el Szent István király Imre herceghez intézett intelmeinek részleteit az irgalmasságról, 

az alázatról, az igaz ítélkezésről, a türelemről és az atyák, anyák iránti tiszteletről. A program 

az énekkarok bevonásával, és közös Himnusz éneklésével fejeződött be. A program keretében 

megnyitották a 2013-as Szent István Emlékév vendégkönyvet. „A Nemzeti Emlékhely és 

Kegyeleti Bizottság feladata a múlt értékeinek tudatosítása, ez ad jövőt építő tartást, és 

nemzettudatot. Hittel, erkölccsel, akarattal, munkával tudunk olyan környezetet teremteni e 

romoknak, amely lelkünket, bennünket kiemel korunk erkölcsi válságából. Közösségünk ehhez 

kéri Isten segítségét és áldását.” – emelte ki dr. Gedai István szónok.  

 

 
 

http://www.szekesfehervarihirek.hu/newshirek/unnepelyes-keretek-kozott-nyitottak-meg-a-

2013-as-szent-istvan-emlekevet/ 

/2/Petőfi hetet tartott 2013. január 7-től 11-ig a Sátoraljaújhelyi Petőfi Sándor Református 

Általános Iskola. A rendezvénysorozaton névadójukra emlékeztek kedves költőnk születésének 

190. évfordulóján és az 1848. márciusi forradalom kitörésének 165. évfordulója alkalmából. 

www.tirek.hu/lap:2013. jan.14. 

/3/ A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, a Himnusz 

születésnapján. 2013-ban, a 190. évfordulón a magyar levéltárak országszerte számos 

kulturális és művészeti rendezvénnyel szolgálják a nemzeti kultúra ápolásának, erősítésének 

ügyét. 

/4/450 éves a Heidelbergi KÁTÉ, amely 1563-ban a pfalzi fejedelemség székhelyén született. 

Ezért a Református Egyház zsinatának döntése szerint a 2013-as év: a „Hitvallás éve” lesz. 

„Egyik méltatója, Philipp Schaff (1819–1893) joggal jellemezte így a Heidelbergi Kátét: „A 
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KÁTÉ egyesíti Kálvin erejét és mélységét – az ő elutasító modora nélkül, Melanchthon 

bensőségességét és melegét – határozatlansága nélkül, Zwingli egyszerűségét és tisztaságát – 

az ő hűvös józansága és a misztikától való idegenkedése nélkül.” 

http://www.reformatus.hu/mutat/7696/ 

5 A Magyar UNESCO Bizottság javaslatára, az UNESCO Általános Konferenciája felvette 

2013-ra Robert Capa születésének 100.évfordulóját, mert méltónak ítélte a megünneplését. A 

20. század egyik legnagyobb fotográfusa, Robert Capa Budapesten született 1913. október 22-

én Friedmann Endre Ernő néven. 1935-ben vette fel a Robert Capa nevet,1939-ben emigrált az 

Amerikai Egyesült Államokba. 1941 és 1945 között a Life magazin fotóriportereként 

tevékenykedett az európai hadszíntereken. A Magnum fotóügynökség egyik megalapítója. 1954 

májusában, Vietnamban taposóaknára lépve vesztette életét. 

http://www.unesco.hu/kultura/unesco-befogadta-magyar 

/ http://www.gyermekirodalom.hu/?p=4308/ 

/6/ Január 27-én tartjuk Magyarországon a Holokauszt Emlék-napját. Ezen a napon az 

Auschwitz -i haláltábor felszabadulása napjáról (1945. január 27) minden évben meg 

emlékezünk. Megemlékezünk; az elhurcolt, vagyonuktól és életüktől megfosztott zsidóságról. 

(Auschwitzban nagyon sok magyar zsidó volt, akiknek vissza nem térése óriási vesztesége 

hazánknak. 

/7/ 208 éve halt meg Csokonai Vitéz Mihály költőnk, a Dorottya szerzője. 

/8/ 150. éve született: Gárdonyi Géza író (1863-1922), és Herczeg Ferenc író. 

 

Gárdonyi Géza: Bordal 

 

Hidd el pajtás nem érdemes búsulni 

Sötét éjjel temetőbe indulni, 

Holnap is nap, virágok még teremnek, 

Igyál pajtás! Vess ágyat a kedvednek! 

 

Nekem is volt szép szeretőm vagy három! 

Hál’ istennek nem lett egy sem a párom, 

Nem is adtam nyakamat a kötélnek, 

Inkább mentem mindegyikhez vőfélynek! 

 

Hidd el pajtás nem érdemes szeretni, 

Boldogságot leányszívben keresni. 

A szerelem bánattenger hajója 

Pokol partján köti ki a hajtója. 

II. 

Azért teremtett az Isten venyigét, 

Hogy könnyebben megérthessük az igét, 

Lám a pap még az oltárnál is iszik, 

Mert különben az ördögök elviszik. 

 

Aki iszik azt az Isten szereti, 

Mennyországi szőlőjébe vezeti, 

Csakhogy ezt feleségem nem hisuzi, 

Ha berúgok, a szűrömet kiteszi. 

 

 

http://www.reformatus.hu/mutat/7696/
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A lap eredeti címe ahol ez a vers található: http://hu.wikisource.org/wiki/Bordalok” 

Kategóreiák: Gárdonyi Géza - Versek – Bordalok /2012. Rákóczi Könyvtár-i előadáskor 

kapott szöveg/Gárdonyi Géza két regénye: Isten Rabjai, és az: Egri Csillagok, már megjelent  

eszperantóul is, harmadikként az:  Ida Regénye című regényt most fordítják eszperantó nyelvre. 

/9/100 éve született Jékely Zoltán író, költő, műfordító (1913-1982), Weöres Sándor költő, 

műfordító (1913-1989). /Weöres Sándor több verse is megjelent eszperantó nyelven. L: 

Hundbazaro./ 

/10/ 193 éve született és 112 éve hunyt el Losonczi Farkas Károly (1820 — 1901) miskolci 

polgármester, Köztiszteletben álló úr miskolci ügyvédként, ill. főbíróként lett a város 

polgármestere (1867-1878). Ő indította el Miskolc önálló törvényhatósági jogú várossá 

válásának folyamatát. Dinamikus működése alatt, más építkezések mellett, 1871-ben készült el 

a mai városháza épülete is. A mai Budai József utca eredetileg az ő nevét viselte. 

/11/  Itt teszem közzé Moldován István MEK könyvtáros közlését, mely szerint, a 2013-ban 

évfordulós írók művei közül a Széchenyi Könyvtár Elektromos Könyvtárában az alábbi művek 

kereshetők meg: 

„Kuczka Péter író, költő, szerkesztő (1923-1999) 

 

http://mek.oszk.hu/html/vgi/kereses/keresesujgy.phtml?tip=gyors&szerzo=kuczka 

 

Kuczka Péter: Éveken át 

A szerző válogatása életművéből 

http://mek.oszk.hu/02700/02700 

 

Kuczka Péter: Haláltánc 

Versek, 1996. július - 1997. szeptember 

http://mek.oszk.hu/02700/02701 

 

Kuczka Péter: Seregek Ura 

http://mek.oszk.hu/02700/02702 

 

Szántó Piroska festőművész, grafikus, író (1913-1998) 

 

Szántó Piroska: Akt 

http://mek.oszk.hu/02800/02888 

 

Szántó Piroska: Forradalmi szvit 

1956 október-december 

http://mek.oszk.hu/03500/03567 

 

Gárdonyi Géza író (1863-1922) 

 

http://mek.oszk.hu/html/vgi/kereses/keresesujgy.phtml?tip=gyors&szerzo=gardonyi 

 

85 cím, nem listázom, az alábbi linken megtalálhatóak a művek: 

 

http://mek.oszk.hu/html/vgi/kereses/keresesujgy.phtml?tip=gyors&szerzo=gardonyi%20geza 

 

Aszlányi Károly író, újságíró (1908-1938) 

 

http://mek.oszk.hu/html/vgi/kereses/keresesujgy.phtml?tip=gyors&szerzo=aszlanyi 

http://mek.oszk.hu/html/vgi/kereses/keresesujgy.phtml?tip=gyors&szerzo=kuczka
http://mek.oszk.hu/02700/02700
http://mek.oszk.hu/02700/02701
http://mek.oszk.hu/02700/02702
http://mek.oszk.hu/02800/02888
http://mek.oszk.hu/03500/03567
http://mek.oszk.hu/html/vgi/kereses/keresesujgy.phtml?tip=gyors&szerzo=gardonyi
http://mek.oszk.hu/html/vgi/kereses/keresesujgy.phtml?tip=gyors&szerzo=gardonyi%20geza
http://mek.oszk.hu/html/vgi/kereses/keresesujgy.phtml?tip=gyors&szerzo=aszlanyi
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Aszlányi Károly: Az Északi-Park felfedezése 

http://mek.oszk.hu/02100/02122 

 

Aszlányi Károly: Haybodyt nem lehet agyonütni 

http://mek.oszk.hu/06600/06665 

 

Aszlányi Károly: Hét pofon; Aludni is tilos 

http://mek.oszk.hu/08700/08738 

 

Aszlányi Károly: Kalandos vakáció 

http://mek.oszk.hu/02100/02119 

 

Aszlányi Károly: Özöngáz 

http://mek.oszk.hu/08600/08665 

 

Aszlányi Károly: Sok hűhó Emmiért 

http://mek.oszk.hu/06800/06814 

 

Karinthy Frigyes író, humorista (1887-1938) 

 

36 cím 

 

mek.oszk.hu/html/vgi/kereses/keresesujgy.phtml?tip=gyors&szerzo=karinthy 

frigyes 

 

Az e-folyóirat archívumunkban lévő újságok cikkeiben az alábbi címen lehet szerzők szerint 

keresni. Összességében a fenti szerzőknek több száz cikke található meg, ezt most 

nem listáznám, itt érdemes utánanézni: http://ehm.ek.szte.hu/ehm 

 

üdvözlettel: Moldován István, MEK könyvtáros” 

 

/15/ Diákotthon - Megemlékezés a Doni áldozatokról  

    
Lévay Gimnázium és Diákotthona Miskolcon 

 

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

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

2013. január 14-én a Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség Miskolci Csoportja meghívására 

gimnáziumunk és diákotthonunk tanulói Lovász László és Gellért Attila vezetésével 

megemlékezésen vettünk részt – írja Bucsi Máté a Lévay Gimnázium 9/B osztályos tanulója a 

gimnázium honlapján, majd folytatja. A 70 évvel ezelőtt történt doni áttörés hőseire és 

áldozataira emlékeztünk. Mátyás Márton 9.E osztályos tanulónk Albert Ferenc: A doni hősök 

http://mek.oszk.hu/02100/02122
http://mek.oszk.hu/06600/06665
http://mek.oszk.hu/08700/08738
http://mek.oszk.hu/02100/02119
http://mek.oszk.hu/08600/08665
http://mek.oszk.hu/06800/06814
http://ehm.ek.szte.hu/ehm
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emlékére című versét szavalta el, majd a kegyelet virágait helyeztük el a kopjafánál. Forrás: 

http://www.levay.tirek.hu/hir/mind/ 

1943 januárjában a 2. magyar hadtest Orosz országban a Donnál végzetes vereséget 

szenvedett. Az egész hadsereg odaveszett a Don mocsaraiban. Alig néhány ember menekült 

meg. Köztük, a végsőkig kitartásra a hadparancsot kiadó hadvezető Jányi Gusztáv. A 

hadparancsnokot 1947. november 26-án kivégezték, de 1993. október 4-én a Legfelsőbb 

Bíróság – a Legfőbb Ügyészség felülvizsgálati indítványára – Jányt az ellene emelt vádak alól 

jogilag felmentette. Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Jány_Gusztáv 

 

Az évfordulókat összeállította Pásztor Lászlóné 

 

 

Új irodalmi alkotás 

 

Megjelent a nagykanizsai író Szabadi Tibor J. legujabb nyelvismertető kiadványa: Az ELSŐ  

fulginate – olasz – magyar szószdet és kifejezés - gyűjtemény. A füzet ismerteti a geográfiai 

elhelyezkedését is az olasz csizmán a nyelvterületnek. Ügyes műnek tartom. További sok sikert 

kívánok a szerzőnek. 

Pásztor Lászlóné 

 

Munkanélküliség 

 
Munkanélküliség a 20-24 éves fiatalok körében 2011-ben 25,8%. 2012-ben Miskolcon 27,3%. 

A 2013as adat még nem ismert olvastam a helyi napilap január 14-ii számában. 

 

Pásztor Lászlóné 

 

Munkanélküliek az állatkertben 

 
Egy férfi egy álláshirdetésre jelentkezik az állatkertben. Kiderül, hogy az állatkert legfőbb 

látványossága, a gorilla, nemrég pusztult el, és attól félnek, ha ez kiderül, nem jönnek majd a 

látogatók. Az állatkert igazgatója magas fizetést ígér a férfinak, ha jól el játsza a gorilla szerepét 

jelmezbe öltözve. 

 A jelentkező megdöbben az ajánlaton, de mivel nagyon kell neki a pénz, elfogadja az állást. 

Beöltözik és bezárják a ketrecbe. A produkciója egészen jól sikerül, a látogatók odavannak a 

gorilláért. A férfi egyre jobban belejön a mókába, le-fel ugrál, mászik, hintázik. Egyszer 

azonban egy akrobata mutatvány rosszul sül el, a magasban ugorva nem tud elkapni egy kötelet, 

és áttörve a rácsokat átzuhan az oroszlán ketrecébe. Míg a földön fekszik, az oroszlán egy 

hatalmasat üvölt. A férfi rémülten kiabálni kezd:  

- "Segítség! Segítség!" Erre az oroszlán közel hajol hozzá és a fülébe súgja: 

  - Ne ordíts, te őrült! Mindkettőnket ki fognak rúgni! 

 

A humoros történetet küldte: Szabadi Tibor – Nagykanizsáról 

 

 

 

 

 

 

http://www.levay.tirek.hu/hir/mind/
http://hu.wikipedia.org/wiki/Jány_Gusztáv
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A mézről, méhekről és a méhek védelméről 

 

Fotó: Pásztor László 

A házi méhek (Apis mellifera) a virágok nektárjából és mézharmatjából gyűjtik a méz 

alapanyagát az elő gyomrukba. Ott gyomornedveikkel keveredve vegyileg alakítják át. Az így 

kialakult a híg, magas víztartalmú mézet a kaptár hatszögletű lépsejtjeiben tartalék táplálékként 

raktározzák el. A kaptárban dolgozó méhek a szárnyukkal keltett légárammal párologtatják el 

a felesleges vizet, s teszik sűrűbbé, tartósabbá a mézet. A tömény mézben nem képesek az 

élesztők és a mikroorganizmusok elszaporodni, így ez a cukros oldat nem romlik meg. Egy 

évad alatt a tél átvészeléséhez szükséges mennyiség többszörösét is képesek begyűjteni. 

Az ember már az ókor előtt is ismerte és fogyasztotta a mézet. Ezt bizonyítja egy 16 000 éves 

spanyolországi sziklarajz, amely egy lépes mézet gyűjtögető embert ábrázol. Az Ószövetség is 

ír a méhek tartásáról, és a méz szüreteléséről. A természetes népi gyógymódok egyik legrégebbi 

módszere a mézzel gyógyítás. Megfázásoknál köhögés ellen jól ismert hatású a mézes reszelt 

torma, ill. a mézes zúzott fokhagyma gerezd mértékletes fogyasztása. 

Használták a rómaiak, vikingek, görögök, egyiptomiak, germánok is, az istenek eledelének 

nevezett mézet használták betegségek gyógyítására is a gyomorrontástól a lázas betegségig, a 

tejes-mézes fürdőtől a sebgyógyításig. Boleslav Prus: A fáraó című regényében és a Szinuhe 

címűben is találtam leírást a mézzel gyógyításról, Magyarország területén már a honfoglalás 

előtti időszakban is foglalkoztak méhészettel az itt élő népcsoportok. A méhészkedés első 

magyarországi írásos emléke 1370-ből származik, amelyben királyi méhészetet említenek. A 

méhektől nem csak mézet, hanem a világításhoz szükséges viaszt is kapott az ember. 

Virágok nektárjának, növényi nedveknek a méhek által átalakított terméke a méz. A méz 

gazdag ásványi anyagokban, tartalmaz vitaminokat, s szerves savakat, illóolajokat és fontos 

enzimeket is. 22 féle makro-, és mikroelem található benne. 

A lépes mézben lévő viasz és propolisz fokozza a méz hatékonyságát nyálkahártya-

gyulladások, illetve immungyengeség esetén. Legjelentősebb felhasználási köre: 

szívbetegségek (szívgyengeség), gyomorhurut, légcsőhurut, endokrin-mirigy bántalmak 

(elégtelenség), sebek kezelése. Ellenjavallt: cukorbetegség, pajzsmirigy-túltengés, az agyalapi 

mirigy túlműködése, allergia és gyomorsav-túltengés esetén.  

Keleten a méz gyógyszer is, és élelmiszer is. Láttam már több kis filmet a távol keleti 

országokban folyó méz begyűjtésekről. Európában szintén sokan kedvelik. A mézből 

mézeskalácsot, mézbort, mézsört készítenek már ősidők óta. de egyéb süteményeket, krémeket 

is készítenek vele. A mézet a természetgyógyászat édesítőszerként, köhögések csillapítására, 

immunerősítőként használja. 

A kedvező éghajlatnak és növényvilágnak megfelelően méheink sok fajta mézet állítanak elő. 

Az általam ismertek közé tartoznak az akác-, a hárs-, a gesztenye, a napraforgó-, mézek, én 

ezeket vásárolom.  

Már a honfoglaló magyarok is ismerték a méhészetet. Erre utal a finnugor alapnyelvből 

származó méh és méz szavunk. Földes Péter ifjúsági regényében: A karvalyos zászló címűben 
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is olvashatunk a magyarok méhészkedéséről. Több korabeli helységnév is utal a méhészkedés 

gyakorlására. Ilyenek például Méhes, Méhkerék, Méhész, Mézadó. 

Első királyunk Szent István három okiratában foglalkozik méhészettel. Több királyi diploma és 

alapító levél tanúskodik arról, hogy a méhészetnek nagy gazdasági jelentősége volt akkortájt. 

Maguk a királyok is tartottak méhészetet. A XVI. Századtól Európában egyre több 

cukorfinomító épült, a kereskedők által egyre nagyobb mennyiségben behozott nádcukor 

feldolgozására, mely bizonyos fokig, háttérbe szorította a méz fogyasztását, de  a répacukor 

majdnem teljesen ki is szorÍtotta a mézet az édesítő szer piacról.. Az 1797-ben Keszthelyen a 

Festetich György által alapított Georgikonban kötelezővé tették a méhészet oktatását. 

 

Akácméz: jó köhögés csillapítására és gyomorsav túltengés ellen használatos. Magas 

gyümölcscukor-tartalma miatt sokáig folyékony marad. 

 Galagonyaméz: világos, kristályosodó méz, amely szívgyengeségnél ajánlott. 

 Gesztenyeméz: sok ásványi anyagot tartalmaz. íze pikánsan kesernyés. Fogyasztása jó például 

víszér panaszoknál és trombózisok megelőzésére javaslott. 

 Hársméz: kellemes ízű, fűszeres méz, amely légúti hurutok, görcsös, lázas állapot esetén 

ajánlott. Jó idegnyugtatónak. 

 Levendulaméz: kiváló aromájú méz, illatát sokáig megőrzi. Álmatlanságra, veseproblémákra 

ajánlatos. 

 Lóhereméz: halványsárga, zsírszerű méz. Főként érzékeny gyomrúaknak ajánlott. 

 Medvehagyma méz: kevésbé kristályosodó, pikáns ízű, fűszeres gyógyméz. Kiváló görcsoldó 

és idegnyugtató. 

 Mentaméz: zamatos, világoszöld színű, sok illóolajat tartalmaz. Emésztést serkentő, puffadást 

csökkentő, görcsoldó és fájdalomcsillapító hatású. 

 Napraforgóméz: gyorsan kristályosodó, sárga színű, magas flavonoid tartalmú méz. Sütésre 

alkalmas. 

 Repceméz: kevéssé savas, gyorsan kristályosodó, krémszínű méz. Gyomorsav-túltengésnél 

hatásos. 

Vöröshagymaméz: sárgás színű, kissé hagyma illatú. Légúti megbetegedésekre kiváló. 

Magyarországon vagy 30 mézfajta van! És mindegyiknek (az általános hatásain túl) más az 

íze és gyógyhatása. Ugyanis a gyógynövények virágporából előállított méz is tartalmazza a 

gyógynövényre jellemző gyógyhatásokat csak másként. 

http://richpoi.com/cikkek/hazai/ismerjuk-meg-a-magyar-mezet.html 

 

 

 

Marcza fánk  

(Régi magyar étel) 

 

Tégy gyúródeszkára 25 dkg finomlisztet, 1 késhegynyi szódabikarbónát, egy citrom reszelt 

héját, 1 mokkáskanálnyi fahéjat és kevés őrölt szegfűszeget. Ezt öntsd le 25 dkg forró mézzel, 

és előbb késsel, azután kézzel jól dolgozd ki. Kemény és igen kidolgozott tésztának kell lennie. 

Három órán át pihentetni kell. Utána nyújtsd ki fánk metszővel, de lehet lisztezett pohárral is. 

Kend meg felvert egész tojással, díszítsd hámozott fél mandulával és erős tűzön süsd ki. – Jól 

jön ez az édesség minden vendégváráskor és a farsang idején is. – 

 

(Török Erzsébet: Házi mézesek, olcsó édességek c. recept könyvből) 

http://richpoi.com/cikkek/hazai/ismerjuk-meg-a-magyar-mezet.html
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 A méhek védelméről 

 

A pakisztáni ember és természetbaráti szervezet (avaaz@avaaz.org) tájékoztatása  hívta fel 

figyelmemet, hogy az elmúlt évben óriási méretűvé vált a méhek pusztulása a világban, és az 

okok miatt azt is mondhatjuk, hogy élőkörnyezetünk pusztulásával, pusztításával az ember a 

saját maga életkörülményeit is pusztítja, melyért tennünk kell. Utánanéztem, hogy hazánkban 

milyen a méhek helyzete. Sajnos, a helyzet itt is rossz. Itt is óriási a felelőtlenség élő 

környezetünk és az abban élő más kis lények irányában. A Vas Megyei Kormányhivatal 

Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának híradás szerint: „Az elmúlt év tavaszán ugrásszerűen 

megnőtt a növényvédő szer okozta méhpusztulások száma. Országosan mintegy tízezer 

méhcsalád pusztult el, vagy jelentősen károsodott, ami a méhpusztulások közel 10%-t 

okozta…. A további méhpusztulás elkerülése céljából elengedhetetlenül fontos tudni,  hogy a 

termelő és méhész együttműködése nélkül a probléma eredményesen nem oldható 

meg!Kötelező  mindenkire a  növényvédő szeres kezelésekre vonatkozó szabályok elsajátítása, 

betartása! Ennek során tilos a gazdasági növényekre veszélyt nem jelentő szervezetek 

pusztítása, életterük rombolása, elterjedésük növényvédelmi eszközökkel való akadályozása. A 

növényvédelmi szempontból hasznos élő szervezetek (beleértve a méheket is) minden fejlődési 

alakját védeni kell. A gazdasági növények kezelése a virágbimbó feslésétől a virágszirmok 

lehullásáig terjedő időszakban (virágzásban) méhekre kifejezetten veszélyes vagy kifejezetten 

kockázatos növényvédő szerrel tilos. A tilalom a virágzás idején kívül is érvényes, ha a táblát 

vagy annak környékét tömegesen virágzó mézelő növények borítják, vagy ha a gazdasági 

növényt a méhek egyéb okból látogatják….Méhekre mérsékelten veszélyes vagy mérsékelten 

kockázatos minősítésű növényvédő szer kijuttatása – amennyiben ezt a növényvédő szer 

engedélyokirata lehetővé teszi – kizárólag a házi méhek napi aktív repülésének befejezését 

követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg és legkésőbb 

23 óráig tarthat (ezen eljárás a továbbiakban: méhkímélő technológia). De, a méhtartókra 

vonatkozó szabályok is módosultak.”  http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/hirek/tajekoztato-

a-beporzo-mehek-vedelmet-celzo-intezkedesekrol 

 

A cikkhez a szövegeket írta és összeállította Pásztor Lászlóné 

 

  

Érdekességek 

 
/1/2013. január 16- án szerdán 4-órától Új-évi hangversenyt tartott a miskolci Lévay József 

református gimnázium énekkara, melyen adományokat gyüjtöttek; a - nehéz körülmények 

között működő Kárpát-medencei református iskolák megsegítésére. Működési költségek 

kiegészítésére, református templomok felújítására, bibliák, zsoltáros könyvek vásárlására, és 

református tanárok képzésére fordítják a 2013-ban begyűlő forintokat - hallottam a 

hangversenyen, ahol mi is hozzá járultunk ennek a nemes célnak az eléréséhez. Már 

megköszönték az eszperantista névjegykártyánkon levő e-mail címünkön.   

/2/Megnyílt a miskolci „kettes” jégpálya a korcsolyázással szórakozók számára a Miskolc 

Városi Szabadidőközpont jégpályájaként. (2013.jan.14. hétfő) 

/3/ Obama elnök a második eskütételéhez egyszerre használta Martin Luther King „úti 

bibliáját” és egy olyan szentírást, amelyet hajdan Lincoln birtokolt. Az elsővel King tiszteletes 

történelmi „washingtoni menetelésének” 50., a másodikkal pedig a feketék egyenjogúságát 

kimondó proklamáció 150. évfordulója előtt kíván tisztelegni. (Észak. 2013. jan.14-i száma.) 

/4/ 2013-ban indulhat Kína új emberes űrküldetése 

mailto:avaaz@avaaz.org
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/hirek/tajekoztato-a-beporzo-mehek-vedelmet-celzo-intezkedesekrol
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/hirek/tajekoztato-a-beporzo-mehek-vedelmet-celzo-intezkedesekrol
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/kategória: Tudomány/ 

 

Az állami hírügynökség szerint Kína jövő júniusra tervezi következő emberes űrküldetését. 

Az emberes űrprogram egyik vezetője szerint a háromfős legénység két férfit és egy nőt 

ölelhet fel. 

Kína 2003-ban vált mindössze a harmadik olyan országgá, mely önerőből juttatott embert az 

űrbe, az Egyesült Államok és Oroszország után. 

A kilövési terv a Sencsou-9 űrhajó repülését követi, amely június második felében érkezett 

vissza. A Sencsou-9 részt vett az ország első manuális űrdokkolásában, mely mérföldkőnek 

tekinthető ambiciózus űrprogramjukban. Ezen kívül felvitte Kína első női asztronautáját, Liu 

Jangot. 

Niu Hung-kuang, az emberes űrprogram főparancsnok-helyettese szerint a következő évi 

misszióra már akár júniusban sor kerülhet, a tartalék kilövési ablakok pedig júliusban vagy 

augusztusban nyílnak meg. 

Az ország azt tervezi, hogy 2020-ra saját űrállomást fejleszt ki, és már az emberes Hold-

misszió tervét is felvetette. (2012 november 12, hétfő - 13:52 | szerző: mti - kína, űrutazás,  
 

http://richpoi.com/cikkek/tudomany/jovore-indulhat-kina-uj-emberes-urkuldetese.html 

 

Pásztorné Adrienne 

Feledhetetlen kirándulás 

- Mese - 

Egy nap azt hallottam édesanyámtól, hogy „a szomszéd jól felkapaszkodott az uborka fára.” 

Ez szöget ütött a fejembe. Gondoltam, én is képes lehetek fára mászni, és már kezdtem is 

nézegetni az almafára felfuttatott uborkáinkat. Igen ám, de mégsem tudtam rá felmászni. mert, 

a fára mászáshoz létra kellett. Ugyanis, az az uborka nem fás szárú volt, és nem bírt volna meg 

engem. Odacipeltem az alumínium létrát. De, ha már ennyit fáradtam vele, akkor nem jövök 

mindjárt vissza, teszek egy egész napos kirándulást - fűztem tovább a gondolataimat. 

Bementem az élelmiszer kamrába, tettem a hátizsákomba szalámis zsemlét, és májkrémeseket 

is, és még egy doboz konzerv májkrémet is. Ehhez nem kellett bontó, könnyen fel lehetett 

nyitni a dobozt. Vizet nem tettem be, mert ott az a töménytelen sok alma. Az jó lesz víz helyett. 

Aztán, mászni kezdtem felfelé a létrán. Már harmadszor húztam fel, és támasztottam meg a 

létrát a fa törzséhez, amikor meg láttam, hogy az egyik faág, széles útnak látszik. Elindultam 

rajta, és egy nagy zöld rétre jutottam. ahol, zöld tehenek legelték a zöld füvet, és távolabb zöld 

házak álltak, felettük az ég zöld volt, az úton zöld ruhás zöldbőrű emberek jártak. Kicsit ijesztő 

volt a látvány, ezért visszafordultam a tehenekhez, amelyek már messziről kiabáltak: 

- Nem vagy éhes, fiúcska? Gyere, adunk finom tejet.  

- Miből ihatnék? - kérdeztem. 

http://richpoi.com/rovatok/tudomany/
http://richpoi.com/cikk/cimke/k%C3%ADna
http://richpoi.com/cikk/cimke/%C5%B1rutaz%C3%A1s
http://richpoi.com/cikkek/tudomany/jovore-indulhat-kina-uj-emberes-urkuldetese.html
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- Gyere, itt egy sajtár, benne tej. De ajánlom a füvet is megenni, mert igen finom. 

Ha meg iszod a tejet és eszel a fűből, sokáig nem leszel éhes- mondta a tehénke.  

Mivel ínyencségre vágytam, ittam a kakaó ízű tejből, és ettem a mogyoró ízű fűből. Az 

egyik tehénke unszolására tettem belőle a hátizsákba is. Elköszöntem, és folytattam utamat. 

Hamarosan beesteledett. Meg láttam egy odút, mivel üres volt, bebújtam, hogy benne aludjak. 

De még mielőtt beesteledett volna, villámok kezdtek cikázni, dörgött az ég, és a szélviharral 

megjött az özönvíz szerű eső is. Közben elaludtam. Napsütötte reggelre ébredtem. Ettem egy 

kicsit a hátizsákomban magammal hozott elemózsiából, és újra elindultam. Már kezdett 

ritkulni a fa lombja és láttam az eget kékleni. A fa megmászása fáradságos volt, hamarosan 

újra jött az este, és én az ágak közül néztem fel a fekete, de a csillagokkal beszórt tündökölve 

pompázó égre. Soha nem láttam olyan szépnek, mint ott fenn. Később megértettem, hogy 

akkor már alattam volt a földi légkört bántó összes szennyeződés, azért csodálhattam meg ezt 

a tengernyi sok csillagot. Reggelre kelve elértem a fa tetejét, mely az égbolt tetejét kiszúrva 

azon túl nyúlt. Hamarosan a kezemmel fel tudtam tolni az égboltot lezáró tetőajtót, és már kint 

is voltam a szeles világűrben. No, amikor onnan körül néztem, nagy távolságban láttam egy 

lassan forgó vörös gömböt. Ha jól tudom, az volt a Mars bolygó. De közvetlen közelemben 

forgott az ezüstös fényű Hold, a Föld égi kísérője. Olyan közel volt, hogy hallottam onnan 

annak a nagy fekete kutyának az ugatását, melyet a földi kutyák is köszönteni szoktak tele 

Holdkor. Amíg itt gondolkodtam mi tévő legyek, újra rám ugatott a kutya, majd egy vastag 

kötelet a fogával tartva felém lódított. Nekem se kellett több, megragadtam a kínálkozó 

lehetőséget. A kötelet a derekamra csomóztam, és hagytam, hogy a kutya felhúzzon magához. 

Magam is csodálkoztam, milyen gyorsam ment a dolog. De, felérve, a kutya követelte a bérét, 

így odaadtam a hátizsákomból az egyik szalámis zsemlét, és közöltem, hogy van nálam még 

három májkrémes is, de mivel nekem is kell, így egyet belőlük még kaphat, bár ehet még akár 

mogyoró ízű füvet is, amit magammal hoztam Zöldéktől. Mindent megkóstolt, megevett, amit 

adtam, és nagyon elégedetten társalogtunk közben. Kérdéseimre elmondta, hogy ritkán lát 

vendégeket, pedig örülne, ha gyakrabban lenne látogatója, mivel ő több millió éves. Szinte 

egyszerre került ide a Holddal, amikor az levált a Földről egy űrből érkezett becsapódó nagy 

meteor hatására. Eleinte a Hold szögletes, és durva felszínű volt, de a mágneses nap-szél 

lefaragta. Most már jobban lehet rajta járkálni, mint korábban, és ezt tanúsíthatják az eddig ott 

járt űrhajósok is. No meg az a tény is, hogy egyes földi országok ki akarják bányászni a Hold 

ásványi kincseit. Ilyen például Kína, mely ezzel a céllal űrállomást akar építeni a Holdon. De 

ennek ők nem örülnek, mert félnek, hogy akkor nagy veszélybe kerülnek. Megkérdeztem, mit 

eszik. Holdport – mondta. Jó. de mit iszik? A víz benne van a holdporban, így nem kell külön 

vizet innia. Egyszerre tudja az éhségét, és a szomját is csillapítani vele. Ezért, fél a 

jövevényektől, mert lehet, hogy pontosan az ő élelméért, a Hold-porért jönnek az idegenek. 

Attól is fél, hogy úgy fog kinézni a Hold, mint a Szahara egy-egy nagy rally verseny után, 

amikor ezer számra pusztítják el az autók a sivatagi élőlényeket. 

- A Holdon laknak mások is? – kérdeztem.  

- Igen, olyan buborék emberkék - mondta - olyanok, mint a földi társas játékok 

bábúi egy nagy buborékba zárva. Nem tudja élő lények-e vagy robotok. Egy holdi napon végig 

gurulják a felszínt, majd visszatérnek a talaj szintje alá. Nem látszanak rajtuk arc, kéz és láb, 

mint a földi embereken. Azok nem törődnek vele, ő, sem velük. De. a Hold másik oldalán van 

az űrhajók leszállópályája, mert ott szoktak megpihenni azok, akik a Marsról vagy a Merkúr 

bolygóról jönnek, és a Pluto felé tartanak. De ott szokott leszállni a griff madár is, útban a 

Földre repülve, amikor a Föld legmagasabb hegyén; a Himaláján levő fészke felé tart. Mondta, 

ha akarok, azzal hazamehetek, ha már elegem lenne ebből a kirándulásból. Ebben éppen 



 

 
15 

megállapodtunk, amikor a lábamnál megjelent két nagyobb, és két kisebb tüskés valami. 

Jobban megnézve őket vettem észre, hogy ezek bizony egy sün család.  

- Ők hogyan kerültek ide? – kérdeztem csodálkozva, - és hogy lehet, hogy itt 

megélnek, holott nem létezik itt olyan ennivaló, amit a sünök esznek a földi 

élőkörnyezetükben. 

- Hát, ők az ember Holdra szállásakor kerültek ide. Ugyanis, az űrhajót a Földön 

 csírátlanítani akarták, nehogy baktériumokat hozzon ide. De olyan büdös lett ott a 

vegyszerektől a levegő, hogy ki kellett jól szellőztetni az űrhajót mielőtt az űrhajósok beültek 

volna. Ez alatt az idő alatt merészkedtek be az űrhajóba e sünök ősei, és velük együtt jöttek 

bolhák is. A potyautasokat senki nem vette észre, itt pedig egyszerűen az űrhajósokkal együtt 

ők is kiszálltak. Azóta itt élnek, neki hű társai.  

- Én itt lakom ebben az üregben mely megvéd az éjszakai dermesztő 

 hidegtől. Mivel mi nem használunk semmi vasat, így a mágneses Nap szél nem vonz oda 

bennünket a Nap egy millió fokos hőségű testéhez. Vastag bundámmal védem a mellettem 

levő üregben lakó sün családot, így segítjük egymást. Nyugodtan élünk. 

- Mégis, mit eszik a sün?  

Hát, … bár az űrhajóval érkezett bolhák a véremet szívják, mégis hasznosak, mert a sün család, 

a belőlem kihulló bolhákat eszi meg. Ezeken kívül ők is a Hold porát fogyasztják.  

Megismerkedtem a sün családdal. Megkínáltam őket is a madár látta hazai májkrémes 

zsemlével, sőt a kicsiknek felnyitottam a magammal hozott májkrém konzervdobozát. Amikor 

ennek illatát megérezték, boldog izgalmukban ide – oda kezdtek hemperegni, és közben 

kinyalták a májkrémet a dobozból, sőt megették a májkrémes zsemléket is. Ezután odaadtam 

nekik a mogyoró ízű füvet is, melynek szintén nagyon örültek. Meg kérdezték, mikor jövök 

újra, és mikor hozok nekik újra ilyen finom eleségeket. 

Közben megérkezett a griff, amely sürgette a búcsúzásunkat. A kutyával szívélyesen 

mancsot fogtam mielőtt engem rákötözött a griff hátára, le ne essek róla a sebes zuhanó 

repülése idején, amíg eléri a Földet.  Hamarosan letett a griffmadár a kertünkben, mivel 

ismerte a járást. Aztán, gyorsan tovarepült, mert már várták kicsinyei, és hűséges párja. 

Azt hiszem, sohasem fogom elfelejteni ezt a csodálatos és tanulságos kirándulást.  

/5/ India 2013 novemberében űrszondát szeretne felbocsátani a Marsra – jelentette be az indiai 

űrügynökség egyik szakembere. 

 

K. Radhakrishnan, az Indiai Űrkutatási Szervezet (ISRO) vezetője elmondta, 2013. november 

27-én bocsátanák fel a szondát, amikor a Vörös Bolygó közelebb helyezkedik el a Földhöz. 

„Azt tervezzük, hogy elliptikus pályára állítjuk az űrszondát a bolygó atmoszférájának és 

felszínének tanulmányozására.” A projekt újabb lépést jelentene India ambiciózus 

űrprogramjában, mely három évvel ezelőtt szondát küldött a Holdra, első emberes küldetését 

pedig 2016-ra tervezi. 

Radhakrishnan, szerint a Mars-szonda költségei közel ötmilliárd rúpiába, azaz 90 millió 

dollárba kerülnének. 
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India jól megalapozott űrprogrammal rendelkezik, amely erős nemzeti büszkeségének forrása. 

A program azonban kritikákat is kapott, mivel mindeközben a kormány továbbra is küszködik 

a szegénység és a gyermekek alultápláltságának felszámolásával. 

2009 szeptemberében a Chandrayaan-1 szonda vizet fedezett fel a Holdon. 2010 

decemberében azonban a program némi kudarcot szenvedett el, műholdszállító rakétája 

felrobbant és visszazuhant a Bengál-öbölbe, miután letért repülési pályájáról. 

Az Egyesült Államok, Oroszország, Európa, Japán és Kína is felbocsátotta már saját Mars-

misszióit. Az amerikai Curiosity egy hónapja landolt a Vörös Bolygón. Küldetését két évre 

tervezik, de a kutatók reménykednek benne, hogy kétszer ilyen hosszú ideig is vizsgálódhat. 

http://richpoi.com/cikkek/tudomany/2013-ban-indulna-az-indiai-mars-misszio.html 

/5/B/Az űrben meglévő erőforrások kiaknázása az egyetlen módja annak, hogy 

megengedhessük magunknak az állandó űrbeli fejlesztéseket” – mondja David Gump, a cég 

vezetője. Hozzátette, évente több mint 900 új, a Föld közelében elhaladó aszteroidát észlelnek. 

Az űrvándorok pedig fém- és üzemanyagforrásokat nyújthatnak az űripar számára, és lehetővé 

válhat űrhajók építése és feltankolása az űrben. Az aszteroidák értékes ásványokat, mint 

aranyat, platinát és ritkaföldfémeket hordozhatnak. Némelyikükről úgy hiszik, vízjeget is 

tartalmaznak, melyet nyersanyagként fel lehetne használni üzemanyag vagy belélegezhető 

levegő előállítására. http://richpoi.com/cikkek/tudomany/ujabb-vallalat-jelentette-be-

aszteroidabanyaszati-terveit.html 

/5/C/Egy meteor lépett a légkörbe Oroszország felett  

 

kategória: Tudomány 
2013 február 15, péntek - 12:10 | szerző: richpoi.com  
 

 

Mindig pozitívan a Facebook-on is  

Nem meteorfelhő, hanem egy meteor hullott le és robbant szét a Föld körüli atmoszféra 

alacsony rétegeiben Oroszországban, az Urál-hegység körzetében. A meteor elrepült a város 

felett és a nagyjából egy kilométerre lévő tóba zuhant – mondta Mikhail Jurabinszk 

Cseljabinszk polgármestere. A meteor darabjait nemcsak Cseljabinszkban észlelték, hanem 

Tyumen, Kurgán, Szverdlovszk régiókban és Kazahsztánban is több, nem azonosított tárgy 

csapódott be. Kazahsztán északi részén például két meteordarabot keres a helyi 

katasztrófavédelem. Több száz ember megsebesült, sokan megijedtek. Egy cinküzem teteje 

600 négyzetméteres területen beomlott.  A Rosszija 24 hírtelevízió beszámolója szerint 

"tűzgömb" vonult át az Urál-hegység felett. A meteorit egy darabja a Cseljabinszktől 

nyugatra lévő Csebarkulj településnél egy tóba zuhant, hatalmas léket vágva a jégbe. …... 

http://richpoi.com/cikkek/tudomany/egy-meteor-lepett-a-legkorbe-oroszorszag-felett--

videok.html 
 

6/ Rénszarvasok a Miskolci Állatkertben  

A 2012. év Mikulásának rénszarvasai érkeztek meg még december 6. előtt a Miskolci 

Állatkertbe, az egy hím és a két nőstény a csehországi Brno, illetve Olmütz /Olomouc/ 

állatkertjeiből költözött a bükki vadasparkba. http://richpoi.com/cikkek/hazai/renszarvasokat-

kapott-mikulasra-a-miskolci-allatkert-.html Olmütz-el megismerkedhetnek vagy oda utazva, 

vagy a http://hu.wikipedia.org/wiki/Olmütz c. wikipédiás cikk révén. (Eszperantóul a 

http://eo.wikipedia.org/wiki/Olomouc link kapcsán) 

http://richpoi.com/cikkek/tudomany/2013-ban-indulna-az-indiai-mars-misszio.html
http://richpoi.com/cikkek/tudomany/ujabb-vallalat-jelentette-be-aszteroidabanyaszati-terveit.html
http://richpoi.com/cikkek/tudomany/ujabb-vallalat-jelentette-be-aszteroidabanyaszati-terveit.html
http://richpoi.com/rovatok/tudomany/
http://massmail.navipro-international.com/link.php?M=80893&N=493&L=435&F=H
http://richpoi.com/cikkek/hazai/renszarvasokat-kapott-mikulasra-a-miskolci-allatkert-.html
http://richpoi.com/cikkek/hazai/renszarvasokat-kapott-mikulasra-a-miskolci-allatkert-.html
http://hu.wikipedia.org/wiki/Olmütz
http://eo.wikipedia.org/wiki/Olomouc
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/7/ Megérkezett az első gólya 2013. február 18-án. Reméljük, nem kell sokáig várnia a tavasz 

beköszöntésére. 

/8/ A 20 millió évvel ezelőtti vulkáni katasztrófa által megőrzött "ősvilági Pompeji" 

kincseit szimulációs időutazás keretében mutatják be Ipolytarnócon. Bővebben róla: 

http://richpoi.com/cikkek/hazai/megnyilik-a-magyarorszagi-osvilagi-pompeji.html 

/9/ Felkerült a Matyó hímzés az UNESCO szellemi kulturális örökség listájára 

 .  

 

http://www.google.hu/search?client=opera&q=Maty%C3%B3+h%C3%ADmz%C3%A9s+k%C3%A9
p&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest 

 

 

Felkerült a matyó hímzés az UNESCO szellemi kulturális örökség reprezentatív listájára. Az 

ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének illetékes kormányközi 

bizottsága hozta meg a kedvező döntést.  

/10/ A Magyar UNESCO Bizottság javaslatára, az UNESCO Általános Konferenciája 

felvette 2013-ra Robert Capa születésének 100.évfordulóját, mert méltónak ítélte a 

megünneplését. A 20. század egyik legnagyobb fotográfusa, Robert Capa Budapesten 

született 1913. október 22-én Friedmann Endre Ernő néven. 1935-ben vette fel a Robert Capa 

nevet,1939-ben emigrált az Amerikai Egyesült Államokba. 1941 és 1945 között a Life 

magazin fotóriportereként tevékenykedett az európai hadszíntereken. A Magnum 

fotóügynökség egyik megalapítója. 1954 májusában, Vietnamban taposóaknára lépve 

vesztette életét. http://www.unesco.hu/kultura/unesco-befogadta-magyar 

/11/ Az Európai Unió döntése értelmében 2013-ban Franciaország és Szlovákia adja 

Európa két kulturális fővárosát. Ezt a szerepet tehát Marseille és Kassa (Koŝice) tölti be 

2013-ban. 

Kassa Európa kulturális fővárosa  a kulturális esemény megnyitóján 2013. január 20-án 

Kassán magyar tánc csoportok szerepeltek is szerepeltek. az ünnepség fénypontjaként Kassa 

óvárosában a Márai szobornál felavatták a Márai Sándor teret, ahol a tavalyi testvérvárosi 

látogatásunkkor jártunk eszperantista barátaink kíséretében..  Márai Sándorról olvashatnak a 

Szabad Enciklopédia cikkében: http://hu.wikipedia.org/wiki/Márai_Sándor  

 

 

 

 

 

 

Idézetek Márai Sándortól 

 

http://richpoi.com/cikkek/hazai/megnyilik-a-magyarorszagi-osvilagi-pompeji.html
http://www.unesco.hu/kultura/unesco-befogadta-magyar
http://hu.wikipedia.org/wiki/Márai_Sándor
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„Tanulj szerénységet, örülj a szépségnek, s ne várj tőle mást, mint amit adhat. Az élet melegét 

keresd másutt … a szépség hideg láng, nem lehet mellette melegedni.” 

„… Fáradt vagy élni? Igen, egy nap majd úgy érzed túlságos feladatokra vállalkoztál, amikor 

embernek születtél e földre. de ez … „a túl”, ez a „sok” adott rangot és értelmet életednek. 

Mi lehetsz más, mint fáradt? Ez volt a dolgod, hogy élj és elfáradjál! 

„ Az ember semmi más, mint egyszerű alkatrésze a világnak. …” 

Az igazi élmény egy ember számára elsősorban, önmaga megismerése. Önmagunk 

megismerése a legnagyobb utazás…. Jellemünk megismerésével meg kell ismernünk testünk 

természetét is. ….” 

 
Kassa - Márai tér a szoborral 

 

/12/ Szkita kincsek kiállítása /www.fonixinfo.hu +http://www.fonixinfo.hu/emberek-

aranyban-cikk 

 

Emberek Aranyban - Őseinket felhozád - címmel szkíta aranykincsek reprodukcióit bemutató 

kiállítás Debrecenben nyílt meg, a Kölcsey Központban. 

 

„Debrecenben a kiállítás, európai körútja során a második állomás. Egy páratlan időutazás 

Debrecenből a Szkíta Birodalomba, a közös kazah-magyar őstörténet helyszínére, egy olyan 

néphez, akik ellen a kínaiak a Nagy falat emelték.” – írja a www.fonixinfo.hu ismertetője. 

Helyszín: Debrecen, Kölcsey Központ, Bényi Árpád terem. Időpont: jan. 22-márc.3-ig…. A 

két restaurátor Osztrov Krim által vezetett restaurátor műhelynek érdeme, hogy a 2500-2600 

éve a földben pihenő tárgyakat újra csodálható értékekké tudják varázsolni. Így például a 

bőrből, fából, csontból készült, valamint az ezüst, és arany tárgyakat is. 

http://www.fonixinfo.hu/emberek-aranyban-cikk” 

 

„Kósa Lajos, a város polgármestere az emberi kultúrtörténet páratlan értékei közé sorolta a 

bemutatott szkíta kincseket. Kiemelte, hogy a másolatok teljesen megegyeznek azokkal az 

eredeti ereklyékkel, amelyeket - mint mondta: érthető módon - nem engednek ki 

Kazahsztánból. A szkíta fejedelmi halomsírok mélyéről előkerült kincsek reprodukciói a 

legendás Osztrov Krim restaurátor műhelynek és Krim Altinbekov restaurátor-specialistának 

köszönhetően tekinthetők meg Debrecenben... 

Kósa Lajos utalt arra, hogy a magyarság őstörténetével foglalkozó iskolák szóba sem állnak 

egymással, de amennyire mi bizonytalanok vagyunk származásunkat tekintve, "a keleti népek 

http://www.fonixinfo.hu/
http://www.fonixinfo.hu/
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annyira biztosak benne, hogy mi is onnan származunk". 

Kósa Lajos szerint a kiállítás "egy darab a múltból, elképzelhető, hogy a mi múltunknak is 

köze van hozzá, de mindenképpen az emberiség nagy kincse, amivel a kazah nép tiszteleg a 

magyar kultúra napja előtt". (2013 január 22, kedd - 11:42 | szerző: mti)  

http://richpoi.com/cikkek/kultura/szkita-kincseket-bemutato-kiallitas-nyilt-

debrecenben.html 

      
 

A képeket küldte a www.fonixinfo.hu- tól Szabó Zsolt szabo@fonixinfo.hu 

 

  
 

A képeket küldte a www.fonixinfo.hu- tól Szabó Zsolt <szabo@fonixinfo.hu> 

/13/ Pásztorné Földi Adrienne szerzőtől az OIK-nak ajándékozott magyar és eszperantó 

nyelvű, 2012. december 21-én megjelent könyvei az Országos Idegennyelvű Könyvtár 

/Budapest, Molnár u.11. sz/ -nál iktatást nyertek. A két könyv: helyben is olvasható, 

kölcsönözhető is, és könyvtárközi kölcsönzéssel is elérhető. A két könyv: A Nap, Hold és a 

Csillagok - című, és a Danco de Feinoj. Raktári jelzetük: 134005 és 134006  Keressék és 

gyönyörködjenek a kötetekben. 

/14/ Március 8 Nőnap, március 15 nemzeti ünnepünk évfrordulója.  

/15/ Március 22-e a Víz Világnapja. A világ népességének szaporodása, a klímaváltozás és 

a nagymértékű globalizáció következtében a vízhiány egyre több helyen vet fel megoldandó 

kérdéseket életmódunk sürgős megváltoztatása érdekében – olvashatjuk egyre gyakrabban a 

leg különbözőbb nyelveken a világsajtók termékeiben. 

Összeállította Pásztorné Adrienne 

 

 

Viccek 

 

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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Állatorvosnál 

 

/1/ Az állatorvos megkéri az asszisztensét, hogy adjon be hashajtót a Rárónak. Elmagyarázza, 

mi a teendő: 

 - Dugjon be egy csövet a ló szájába, tegye be a tablettát a csőbe, és fújjon bele jó erősen, így 

a gyógyszer a ló nyelőcsövébe kerül.  

 Fél óra múlva kérdi az asszisztenst: 

 - Na, hat már a hashajtó? 

 - Igen, de sajnos a ló fújt először. 

/2/ Pincsi kutya ül a gazdája ölében. 

 Az cirógatja, becézgetia kutyust, mire megszólal a vele szemben ülő férfi: 

 - Szívesen lennék a kutyus helyében! 

 - Nem hinném! 

 - Miért? 

 - Az állatorvoshoz viszem, levágatni a farkát.... 

 

Pályaválasztás 

 

 - Mi szeretnél lenni, öcsi? - kérdezik a srácot a pályaválasztási tanácsadáson. 

 - Télen medve, nyáron pedagógus. 

 

Katonai teherautó 

 

 Egy katonai teherautó elakad a sárban. Egy perccel rá megjelenik egy tiszti Jeep négy tiszttel. 

A tisztek kitolják a teherautót a sárból, majd az egyik megkérdezi a sofőrt: 

 - Mit szállít maga? 

 - Ezredes úrnak alázatosan jelentem, harminchat újoncot. 

/Küldő: Szabadi Tibor/ 

 

Híres emberek arany mondásai 

„ A szerencse nem más, mint a felkészültség találkozása a lehetőséggel.”  

Darell Royal 

„Sohasem vagyunk sebezhetőbbek, mint amikor bízunk valakiben, paradox módon, ha nem 

tudunk bízni, akkor nem találhatunk sem szeretetet, sem boldogságot.” 

Walter Adamson 

„ A jó sors szerzi, a balsors próbára teszi a barátokat.” 

Seneca 

Nem az teszi a gazdagságodat, amit birtokolsz! Ha meg vagy elégedve azzal, amid van, - ez 

a gazdagság.” 
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Mark Twain 

„Az embert nem a születés, a földi rang avatja nemessé, hanem a szellem és a jellem.” 

Goethe 

„Soha nem tudhatod előre, hogy milyen eredménye lesz cselekedetednek, de ha nem 

cselekszel, eredményed sem lesz.” 

Mahatma Gandhi 

Híres emberek arany mondásait összegyüjtötte Pásztor Lászlóné 

 

Húsvétra 

 

Ősi  ima 

BENNÜNK VAN ORSZÁGOD. 

ELŐTTÜNK SZENT NEVED, 

TÖRVÉNY AKARATOD. 

  

MINDEN NAPUNK GONDJÁT, 

MAGADON VISELED. 

BŰNEINKET, MINT MÁSNAK, 

NEKÜNK ELENGEDED. 

  

 

TE KEZED  VEZET 

KÍSÉRTÉSEKEN ÁT, S 

LEFEJTED RÓLUNK 
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GONOSZ JÁRMÁT. 

  

TIÉD A NAGYVILÁG 

ÖSSZES HATALMA, ÜDVE, 

MINDÖRÖKTŐL KEZDVE, 

LEGYEN MINDÖRÖKRE  

 

(Forrás az internet) 
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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 

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

