
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010. J

5. év

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Július - Aug

vfolyam 59 

 

gusztus  

- 60. szám

 



 

2010. N
42.Orsz
17. Nem
Kapcsol
A rossz 
A Goreo
Vodou v
A Haiti 
15. éves
Noé Bár
Viccek .
Világna
Mit kös
Érzéki u
Komáro
Minden
240 éve
„KELI”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

		
Nyár ............
zágos Vasut
mzetközi Eg
lat teremtés
választás ..

o sziget ......
vagy Vudu 
szó jelentés

s a Hegyalja
rkája ..........
..................

apok ...........
szönhetek az
utazás ........
om: Monost
nkinek, aki m
es Miskolco
” kongresszu

..................
tas Baráti Es
gészségügyi
s az Eszpera
..................
..................
..................
se ...............
ai Alkotók T
..................
..................
..................
z Eszperant
..................
tori Erőd – I
már elég rég
n a Vasgyár
us - Beregd

..................
szperantó T
i Eszperantó
anto Világsz
..................
..................
..................
..................
Társulása ...
..................
..................
..................
ónak? ........
..................
Időutazás ...
góta fiatal ...
r .................

daróc /Magy

2

...................
Találkozó-Pé
ó Kongressz
zövetség Év
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
yarország / ..

...................
écs, 2010.0
zus-2010. 0
vkönyve seg
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................

...................
7.02-04. .....
7. 03-08. ....

gítségével ...
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

 

........... 3 

........... 3 

........... 5 

......... 10 

......... 11 

......... 12 

......... 13 

......... 13 

......... 13 

......... 16 

......... 16 

......... 17 

......... 17 

......... 20 

......... 20 

......... 20 

......... 21 

......... 27 



 

 

Több év
hangvét
az erdő
városi f
kirándu
helyeke
két utób
voltunk
megérde

42.O
 
A misko
pécsi es
voltak 
Románi
kedves 

A fo

ve már, hog
telű; Barany
őn, mezőn j
forgatagból

ulásokként. E
en. Mi most 
bbin mi a 

k. Miért épp
emlik, hogy

Országos 

olci Pásztor
szperantisták

résztvevők
iából a Nem
fiatal hölgy

otón Rodica

gy Tüskés T
ya megyét b
járást javas
. De javasl
Eszperantis
a kínálatbó
Pásztor há

pen ezeket
y bemutassu

Vasutas B

r házaspárra
kkal együtt 

k Ausztriáb
mzetközi V
y Rodica To

a Todor és a

2

"Hinni a
hogy eg

Hinni a vá
Ha kell

(S

Tibor író, új
bemutató kö
slom, minte
latom nem 
ta rendezvé

ól kiválaszto
ázaspár, a 
t választottu
uk olvasóink

Baráti Es

al és az össz
ezen a talá

ból, Cseho
Vasutas Eszp

dor (Brassó

az osztrák M
Lás

3

2010. Nyá

a szépet, leh
gyszer valór
ágyban, aka
l, hát bízni h

 
Szabó Lőrin

 

jságíró: Ny
önyvét olva
egy kikapcs
azt jelenti,

ények egész
ottunk két k
„Király La
uk? Azért, 
knak. Rajta

szperantó

zejövetel si
álkozón össz
országból. 
perantó Szö

óból) tisztelt

Martin Stupp
zlóné /Misk

ár 

hetetlent,  
ra válik.  

aratunkban. 
halálig."  

nc) 

yár, erdő, ka
astam. Most
solódásként
, hogy más
z évben törté
külföldi kirá
ajos” Eszpe

mert mind
! Kirándulja

 Találkoz

ikerét segítő
zesen 60 fő 
Romániábó

övetség újo
te meg jelen

ping úr látha
kolc/ 

 

akukk című 
t ő rá emlék
t a zajos, e
s utak nem 
énnek, szeb
ándulást és k
erantó-Bará
degyik kirá
anak most v

zó-Pécs, 2

ő Szűcs Istv
vett részt. A

ól is a m
onnan megv
nlétével társ

ató  – Fényk

ű jó humorú
kezem, amik
egész éven 

választható
bbnél szebb,
két belföldit
áti Kör tagj
ándulás kül
velünk! 

Pásztor L

2010.07.02

ván és Moró
A jelenlévő
magyarokon
választott e
saságunkat.

képezte: Pá

 

ú, kedves 
kor én is 

át tartó 
ók nyári 
, érdekes 
t. Ezen a 
jai jelen 
lönleges, 

Lászlóné 

 

2-04. 

ó Alfonz 
ők között 
n kívül. 
elnöke, a 
 . 

sztor 



 

Az első 
Pécs ré
tekintett

A máso
Sopiana
láthatók
annak a
mecsetb
megkos
István e
Gyula, 
eszperan
kialakító
Lajos” 
koszorú

A képen
Fénykép

Tatáról 
Ferencr
emléktá
során P
majd Gu
tábla elk

Harmad
Hasszan
hangula
eszperan

napon a c
égi városré
tük meg. 

odik napon
ae 4. század
k az egykor 
altemplomá
ben. Délutá
szorúzása. A
emléktábláj
dr. Kalocsa
ntista vezet
óiról és a 
Eszperantó

úját és üdvöz

n az Eszpera
pezte Sutka

Faragó Év
ről. Ők a 
ábláknál. A 
Phersy Feren
ulyás István
készítéséhez

dik napon 
n egykori d
atú összejöv
ntisták szer

soport egyi
szébe. Miv

n az ókere
di ókereszté
itt élt lakos

át. Ezután e
án történt a
Az árnyas, 
án kívül lá
ay Kálmán,
tők emléktá
táblákat ké
 Baráti Kö
zőlte a meg

antó Parkba
a István /Kel

va és csop
tatai eszpe
koszorúzás
nc ismertett
n IFEF aleln
z. A Pásztor

városnézés
dzsámiját, a
vetel progr

rvezték. 

ik része kir
vel mi kés

esztény sírk
ény közöss
sság temető
eszperantó 
az Eszperan

szépen go
áthatók még
, Pechan A
áblájával eg
észítő G. N
ör tagja elhe
gjelenteket. 

an a koszorú
lebia/ 

ortja kis m
erantisták 
s után kötetl
te a Magya
nök oklevel
r házaspár i

s történt, a
a Posta pal
ramjait dr. 

4

rándulást te
sőn érkeztü

kamrák me
sége által ép
őjében. Késő

nyelvű sze
ntó parkban
ondozott Es
g Zamenho

Alfonz, és P
gyütt. Gulyá
Nagy Róber
elyezte a v
 

úzási ünnep

műsorral em
nevében h
len beszélge
arországi V
leket adott á
is kapott ily

amely során
lotát és a M

Halász Jó

ett Palkonyá
ünk, mi a 

eglátogatásá
pített sírépí
őbb felkere
ent misén v
n Dr. Bács
zperantó P

of Lázár La
Pallós István
ás István el
rtről. Pászto
vasutasok k

pségen részt

mlékezett m
helyezték e
etés követk

Vasutas Eszp
át azoknak, 
yen emlékok

n megtekin
Munkácsy T
ózsef (Misk

ára, a másik
felújított b

ára került 
ítmények, k
stük a pécs
vettünk rés
kay István 
ark Emlék-
ajos, dr. Bá
nné emléktá
ismerőleg s
or László, 
oszorúja m

tvevők egy c

meg az idé
l kegyeleti
ezett egy ét
perantó - Sz
akik anyag

klevelet. 

ntettük a B
Trilógia kiá
kolc) és M

k pedig a T
belváros lá

sor. A róm
kápolnák sí
i székesegy
szt a Ghaz

emléktáblá
-falán Dr. 
álint Gábor
áblája is m
szólt az em
a miskolci 

mellett a Ba

 

csoportja lá

én elhúnyt 
i koszorúc
tteremben, m
zövetség m

gilag hozzájá

Barbakánt, 
állítást. A c
Moró Alfon

 

Tettyére; 
átnivalóit 

mai-kori 
írkamrák 
yházat és 
i Kasim 
ájának a 
Bácskay 

r, Baghy 
más pécsi 
mlék-park 

„Király 
aráti Kör 

átható – 

dr. Jáki 
skáit az 
melynek 

munkáját, 
árultak a 

Jakovali 
családias 
nz pécsi 



 

 

Köszönj

 
 
 

 

 
 

njük, jól 

Miskolcró

 

 
 

ól 

5

Pás

házaspá

sztor 

ár 

m
a „

201
Eur

főváro

 

éreztük 

magunkat 
„Kultúra 
10. évi 
ópai 

osában.” 

 
 

 
 



 

17. 

A Kong
Petőfi u
31. sz. 
Kenguru

 

 

 

Dr. Fere
kongres
szerkesz

Nemzetk

gresszus he
u 10-12, Sz
alatt. A sz
u Panzióban

enczy Imre 
sszus egyik 
ztője 

közi Egész

elyei voltak
zegeden a T
zállások rés
n voltak biz

A h

középen,az
előadója és

zségügyi E
Hódmező

k: SZTE M
Tudományeg
zben a Kon

ztosítva. 

A K

hódmezővás

z UMEA eln
s balra Pászt

6

Eszperant
ővásárhely

Mezőgazdasá
gyetemhez 
ngresszus s

Kenguru pan

 

sárhelyi kol

nöke, tőle b
tor László a

tó Kongre
y – Szeged 

ági Kar Ko
tartozó épü

színhelyén, 

nzió 

légium fald

alra: Dr. far
az Északma

esszus-201

ollégiuma, H
ületben: Sze
részben a 

dísze 

rm. Wlodzim
gyarországi

10. 07. 03

Hódmezővá
eged, Teme
hódmezővá

 

mierz Opok
i Hír interne

 

3-08. 

ásárhely, 
esvári út 
ásárhelyi 

 

ka a 
etes lap 



 

Mi, a m
Barátain
majd D
kongres
Dr.Wlo
krakkói 
RT-től, 
Budape

1. T
g

2. M
G

3. Y

4. T

5. F

6. C

7. G

8. T

9. V

10. Y

11. G

12. K

13. Y

14. V

15. G

16. A

A kong
Csehors
melyek 
Katalin,
György

Megeml
rendezv

 

miskolci Pá
nk tájékozta
r. Ferenczy

sszust és kí
odzimierz O
 Jagelló eg
Beharóczk

esti Orvosi 

Tudományo
gondozó ren

Mária Kálv
Garai kerám

Yumeiho-b

Természete

Fizioterápia

Csigolyabet

Gyógyszeré

Terápiás gy

Városnézés

Yumeiho-sz

Georgo Han

Kirándulás 

Yumeiho-sz

Városnézés

Gyakorlati 

A 17. Nemz

gresszus 6
szágból, Ol

szövegeit 
, Dr. Moln
. Nyolc ren

lítendő, hog
vény számár

ásztor háza
attak arról, h
y Imre, az 
ívánt haszn
Opoka, az 

gyetemről, K
ky István, 
eszperantó

os előadások
ndszerről, é

vai-Szente V
miagyár meg

emutató a j

es gyógymó

a. 

tegségek gy

ész téma – k

yógymódok

s Szegeden. 

zekció: gya

ndzlik színm

Ópusztasze

zekcio – írá

s Hódmezőv

vizsga nem

zetközi Orv

63 résztvev
aszországbó
magyar, il
ár Lajos, d
dező segítet

gy Hódmező
ra, a helyszí

spár 2010. 
hogy Lázár
Egyetemes 

nos munkát 
Egyeteme

Knyúr Géz
a hódmező

ó szakcsopo

k történtek 
és a gyógynö

Varga, festőm
glátogatása

óga terápiár

dok – zenei

yógymódja.

kutatási ered

. 

korlatok, el

művének sz

erre, a történ

ásbeli vizsga

vásárhelyen

mzetközi vizs

vosi Eszpera

vője között
ól. Angol, m
ll. eszperan
dr. Farkas J
tte a főszerv

ővásárhely p
ínek biztosít

7

július 5-8
r János pol
 Orvosi Esz
a résztvev

es Orvosi E
za, a hódme
ővásárhelyi 
ort és a Ma

a tumorok e
övények sz

művész kiá
. 

ról. 

i terápia. 

 

dmények. 

lőkészítés a 

zinházi bemu

nelmi emlék

a és gyakorl

n. 

sgabizottság

antó Kongre

t voltak k
magyar és 

ntó nyelvre 
Julianna, Sz
vező: Farag

polgármeste
tása mellett

-ig vettünk
lgármester
zperantó Sz

vőknek. A k
Eszperanto 
ezővásárhel

Alfőldi Po
agyarország

elleni terápi
erepéről az 

állítása: a Ga

vizsgára. 

utója. 

khelyre. 

latok. 

g előtt. 

esszus zárás

külföldiek: 
eszperantó 
fordították

zabó Imre, 
gó Katalin m

ere jelentős
t. 

k részt ezen
úr üdvöző

zövetség eln
kongressztu
Szövetség 
yi DELFIN

orcelángyár 
gi Yumeiho

iákról, az or
orvosi teráp

arai vállalko

sa, Diplomá

Japánból, 
nyelven fo

k: Dr. Fere
Nagy Korn

munkáját. 

anyagi tám

n a kongre
őlte a megje
nöke nyitott
us védnökei

általános t
N Számítást
r vezérigazg
o - Egyesül

rvosi-társad
piában.  

ozás kerámi

ák átadása 

Lengyelor
olytak az elő
enczy Imre,
nélia és dr.

mogatást ad

 

esszuson. 
lenteket, 
ta meg a 
i voltak: 
titkára a 
technikai 
gatója, a 
et. 

dalmi 

iái és a 

rszágból, 
őadások, 
, Faragó 
Flendler 

dott a 



 

 

 

Far

Ópusztasz

ragó Katalin

zer- a Feszty

ar

halá

8

n szervező 

 

y-körkép cs

rató paraszt

ászkunyhó b

munka közb

sarnoka tata

ok 

belül 

ben 

arozás alatt 

 



 

 

 

A bíráló
Gyógyá

ók: Faragó K
ászat igazga

A Világ 

A Yume

Katalin, a le
atója, a vizsg

Magyarság

eiho módsz

engyel dr.fa
gázók és seg

9

 

ga emléklap 

zerű gyógym

 

arm.Wlodzim
gítőik látha

és hajléka -

masszőrök v

mierz Opok
tók a képek

- kiállítás 

vizsgáján 

ka az UMEA
ken vizsga k

 

A Shinoda 
közben. 

 



 

A kép

Gig
előadók
bemutat
tekinteté
vagyunk
Ferencz
zökkenő
kívánun

Kap
 
Az aláb
Egyetem
levelezé
cseréjév
megism
neve ism
említést
mint a m
eszpera
emlékh

 

 

 

 

en, az IMEK
Katalin

ászi munk
k kiválasztá
tás megszer
ében. Nagy
k, hogy fe
zy Imrének 
őmentes csa
nk további é

pcsolat ter

bb megnev
mes Eszper
éssel barátk
vel indítottu

mertessem őt
mert általam
t róla, a szig
mi emlékhe
antisták is 
helyén, az a

K résztvevő
n nadrágban

kát végzett
ása, az elszá
rvezése és 

yszerű teljes
elejthetetlen
az UMEA 

apatmunkáh
életükhöz is

remtés az 

vezett Wou
rtantó Szöv
kozni kezdtü
uk el. Egyet
t Önökkel. 
m, de most
get jelentős
elyeink a H

meglátog
frikai nép s

őinek egy ki
n és fehér bl

t a főrend
állásolás, az
az egész sz
sítmény vo

n élmények
elnökének, 

hoz. Köszön
: 

Eszperan

udji Kossi 
vetség évkö
ünk. Az ism
tértésével te
Írásai olvas
t egyetlen t
ége ellenére
olokauszt á
assák, leró
szenvedésé

10

isebb csopo
lúzban. A k

dező: Farag
z étkeztetés
zervezői te

olt részéről. 
kkel tért h

Faragó Ka
njük a megh

nto Világs

úr Afrikáb
önyvében t
meretséget 
eszem most 
smányosak 
térképemen
e. Pedig a s

áldozatairól.
óják tiszte

ének helye e

ortja látható
épet dr. Fer

gó Katalin
s, a kirándu
vékenység 
Nagyon jó

haza minde
atalinnak és 
hívást! Jó eg

szövetség

ból, a nev
találta meg
önéletrajzu
közzé önél
és méltók a

n és a Vikip
sziget emlék
. Ez a hely
eletüket a 
előtt.  

 

. A kép szél
renczy Imre

n a program
ulások, kiáll
során a mi

ól éreztük m
n résztvevő
az egész st

gészséget és

Pá

Évkönyv

vemet és e
. Írt nekem

unk és kultu
letrajzát és n
az elolvasás
pédiában se
khelyként m
igazán me
Rabszolga

lén látható F
e küldte. 

m összeállí
lítások, a sz
indenre oda
magunkat. B

vő. Gratulál
tábnak a na
s sok örömö

ásztorék Mi

ve segítség

e-mail címe
m és az in
urális érdek
néhány írás
sra. A Gore
em találtam

működik épp
egérdemli, 
aság áldoz

 

Faragó 

ítása, az 
zíndarab 
afigyelés 
Biztosak 
lunk dr. 

agyszerű, 
öt, sikert 

iskolcról 

 

gével 

emet az 
nternetes 
kességek 
sát, hogy 
eo sziget 

m semmi 
pen úgy, 
hogy az 

zatainak 



 

 
Személy
eszperan
eszperan
Menekü
németül
eszperan
megtalá
Világsz
Világsz
elküldöt

1) 

2) R

3) A

4) V

Kedves 

Címét a
üdvözle

Nagy ba

Woudji 

 

 

Megtere
Afrikáb
vadászo
fáradtsá
havat, ro

Ezután, 
választo
megmut
hideg m
de a 
köszönh
termővé

ynevem Ko
ntó nyelve
ntóból. Esz
ültként Szen
l beszélek
ntistákat fo

álni az érd
övetségnek
övetség) in
tteket és má

Süketek vit

Rossz válas

A szenegáli

Versek 

Adri Asszo

az Évkönyvb
etemet férjén

arátsággal:  

Kossi Szen

emtette Iste
ban helyeze
oknak, halb
ág nélkül be
ossz földet 

Isten elősz
ották, a fehé
tatta, hogy 

miatt éa min
könyvek t

hetően siker
é tudták tenn

ossi, családn
et 1987-ben
zperantó tan
negálban éle
k. Tetszene

gadni. Ha v
dekességeke

k (UEA), és
ngyenes ve
ás nagyon h

ája, 

sztás, 

i Goreo szig

ony! 

ben találtam
nek. 

negálból 

en Afrikát 
ett el minde
ban gazdag 
egyújthetnek
tett, de kön

zör a négere
ér emberek
a négerek 

ndig dolgoz
tudományo
rült komfor
ni. A négere

Ö

nevem Wou
n ismertem
nár vagyok
ek 2006 jún
e nekem 
valaki meg 
et. Dakarb
s a Pasport
endéglátó h
humoros tört

get története

m. Nagyon ö

A ro

- Fek

és a többb
ent, ami te

folyókat a
k és mindig 
yveket és b

eket kérdezt
knek meg ke

óriásit hib
niuk kellett
s tartalma
tos házakat
ek a hibájuk

Írta

11

Önéletraj

udji. Szeneg
m meg. 2
k és nagyon
niusa óta.  F
egy magy
szeretné lá

ban lakom.
ta Servonak
hálózatának
rténetet is. N

e  

örülök a kap

ossz válas

ketékről és f

bi világrész
etszhet a m
a halászok 

g meleg időj
bennük fogla

zte meg, hog
ellett eléged
áztak. Bizt
t, hogy kite
a csodálato
t építeni, me
kat belátva 

a: Woudji K

z 

gálban élő t
001-ben te
n aktív a t

Franciául, es
yarországi 
átogatni Sze
 Egyéni t
k, azaz a T

k. Már írta
Néhány cím

pcsolatfelvé

sztás 

fehérekről –

zt, majd a 
megalkotott 

számára, g
árást. A vil
alt tudást is

gy melyiket
dniük a vilá
os, hogy a 

ermeljék az 
os képessé
eleg ruháza
most sokat 

Kossi (Neve

togói eszper
ettem felső
urizmusban
szperantóul
látogatás. 

enegált, írjo
tagja vagy
TEJO (az E
am néhány 
: 

ételnek……

– 

fekete és a
embernek: 

gyümölcsök
ág többi rés
. 

t választják
ág többi rés
fehérek m
élelmet a te

éget adott 
tot készíten
tanulnak a f

e szerint: A 

rantista vag
őfokú nyel
n. 40 éves 
l, kissé ango

Szeretek 
on nekem és
yok az Esz
Eszperantó 

szöveget, 

… Adja át ősz

a fehér em
 rengeteg 
ket: melyek
szébe hideg

k. A feketék
szével. Nos

mindig szenv
erméketlen 

nekik, am
ni, és a földe
fehérektől. 

szegényem

 

gyok. Az 
lvvizsgát 
vagyok. 

olul is és 
külföldi 

s segítek 
zperantó 
Ifjusági 
a most 

zinte 

mbereket. 
állatot a 
ket nagy 
et, jeget, 

k Afrikát 
s, a jövő 
vedtek a 
földből, 

melynek 
et bőven 

mber fia)”  



 

 
A Dinis
a tenger
három k
sziget n
aŭtóval,
keskeny
épültek,
közül le
Rabszol

A nége
portugá
más eu
rabszolg
nagyon 

A hajós
London
gyermek
Afrikát,
dohányr
hogy ot
színteré
körutazá
rabszolg
Rabszol

Az első
tengerpa
második
hajóra s
negyedi
tengerre
van: fra
Ennek a

A Rabs
emlékez

 

 

 

 

 

s Dias portu
r közepén, k
kilométer. 
nagysága és
, sem motor
yek, járdáik
, az erkélye
egfontosabb
lgák Háza. 

erkereskedel
álok követke
urópaiak é
gakereskede
egyszerű. 

sok európai 
n, Amszterd
kjátékokkal
, hogy eze
ra, indigóra
tt azokat ma
ének. Máig 
ást. A szig
gakereskedő
lgaház. Fran

ő emelet szo
arthoz. Len
k: a fiatal f
szállni, rátá
ik része: az
e nyílott, ah
ancia nyelve
a szellemi je

szolgák-ház
ztet. 

ugál hajós ál
kis hajóval 
Külföldi ba
s szépsége.
rral, sem ke
k mellé szé
ek nagyon e
b múemléke

lmet az ara
eztek, akik 
érték el 
elem 350 év

országok n
dam, Hamb
l, alkohollal
eket rabszo
a, egzotikus 
agas áron e
fennmaradt
et nagyon 
ő épített i
nciaország s

olgált a veze
nt négy rés
férfiaké, a h
ámadt a főn
z őröké vol
hol a menet
en: (Porte d
elentősége a

za felejthet

A G

ltal 1444-be
látogatják. 
arátokkal já
. A történe

erékpárral kö
ép virágoka
erős vasból 
ek: a Történ

abok kezdt
Afrika nyu

Afrikát: n
vig tartott. 

nagy kikötő
burg  stb 
l, cipőkkel, 
olgákra cse

termékekre
eladják. A G
tak a rabsz
fontos gócp
tt házat. A
segítségéve

etők részére
szre van os
harmadik: b
nökökre, né
lt. A házna
trendszerint

du voyage sa
a latogatóka

etlen szimb

12

Goreo szi

en felfedeze
A dakari ki
ártam ott. 

ete most ig
özlekedni. A
at ültettek. 
vannak. Te
nelmi Múze

ték el. Után
ugati partvi
németek, h
Ezt hároms

őiből, mint p
érkeztek. 
fejfedőkkel

eréljék. Am
e cserélték …
Goreo szige
zolgaházak 
pontja a ke
A legrégeb
el restauráltá

e és az áru 
sztva. Az e
börtön volt. 
éhányszor s
ak két ajtój
ti hajók vár
ans retour) 
at, főleg a n

bólum, mel

iget 

ett Goreo sz
ikötő és a s
Odaérve na

gen békés. N
Az utak nin

A házak 
elve van tur
eum, az els

nuk a 15. 
idékét fogla
hollandok, 
szög formáb

például. Bo
A közleke
l, tükrökkel

merikába ér
… Ameriká
etet választo
és e házakn

ereskedelmi
bbi a holla
ák 1990-ben

raktározásá
első rész: a
Távozásko

sűlyosan me
a van. Az 

rakoztak. En
Csak odaút

négereket ké

ly az afrika

ziget Dakart
ziget között
agyon meg
Nem lehet 

ncsennek asz
téglából, G
isztikai látn
ső szenegáli

században 
alták el. A 

franciák, 
ban végezté

ordeaux, Na
dő hajók 
, fésűkkel m

rve ezeket: 
ából Európáb
ották a rabs
nak a megl
i utak keres
andok által
n. 

ára. A ház e
a fiatal gye
or néhány ra
eg is sebes
első a főbe
nnek a kapu
t kapu, vagy
észteti csodá

ai népek sze

tól nyugatra
tti távolság 
glepett benn

oda vagy 
zfaltozva és

Gyarmati  s
nivalókkal, 
li mecset és

a spanyolo
15-18.száz
dánok…st

ék. A mech

antes,  La R
értéktelen 

megrakodva
alkoholra;

ába fordultak
szolgakeres
látogatására
szteződésén
l 1776-ban

egészen köz
ermekek és
abszolga ne

sítették őket
ejárat, a má
unak speciá
y Istenhozz
álkozásra.  

envedéseire

 

a fekszik 
legalább 

nünket a 
ott sem 

s nagyon 
stílusban 
amelyek 
s főleg a 

ok, és a 
adokban 
tb.  A 
hanizmus 

Rochelle, 
árukkal: 

a érték el 
; rumra, 
k vissza, 
kedelem 
a tettünk 
nek. Sok 
n épített 

zel van a 
s nők, a 
em akart 
t. A ház 
ásodik a 
ális neve 
ád kapu. 

e 



 

 
A név e
arra a hi
kötődő 
dolgot j
leszárm
kontinen
rabszolg
szertartá
földön. 
gazdag 

 

 
Valójáb
részének
„HAITI
(Benin)

 
 
 
 
 
 

 
A

követőe
alkotótá
„szándé
az Alap
fejezeté
tevéken
népszer
lehetősé
kezdemé
alkotóm
értékein

eredete az  A
itre alapul, 
saját lelke. 
elent. Afrik

mazottaiknak
nsen elterje
gaivadékok 
ásokba. A V
Amerika tö
és érdekes p

ban Benin é
k lakossága
I” szó szim
, így Haiti a

 (Woudj

A Hegyalja
en, a marokn
ársunk: Újfa
éknyilatkoza
pító okiratta
ének első p
nysége, felad
rűsítése, az 
éget biztosí
ényezni az

műhelyek lét
nek ápolásá

Animizmus 
mely szerin
A Vodou fo

kai rabszolg
k ezeket az a
edtek, elsőso

igyekeztek
Vudu-fesztiv
öbb országáb
programma

és Togo rab
a nyelvén a

mbóluma ann
a Goreo szig

dji Kossi esz

15. év

ai Alkotók T
nyi „máské

falusy Tóth 
atot” követő

al megegyez
pontjában (
datai: a mag
új értékek l
ítani az alk
z irodalmi
trehozását. 
t, átörökítés

Vod

vallásból sz
nt a világon 
ogalma Tog

gák vitték be
afrikai ered
orban az US
k bevezetni a
válokon cer
ban évente r

al. 

A Hai

bszolgái ala
az: utazni s
nak a földn
geti rabszol

zperantó nye

ves a Hegy

Társulása e
nt gondolko
Endre kön
ően került s
zően: szeren
6. pont) a 
gyar irodalo
létrehozásán
kotó művés
i műfajok, 
Az egyesüle
sét, a társad

13

ou vagy V

zármazik. A
minden tár

go és Benin 
e a Vodu-ka

detű kulturál
SA-ban, Bra
a vudut kato
remóniákon
rendeznek V

iti szó jele

apították H
szót jelenti
nek, hídja: 
lgaházak fők

 

elvű írását m

yaljai Alk

egy az 1995
odó” alkotó

nyvbemutató
or az Egyes
ncsi székhel

következő
om és más a
nak segítése
szeknek. Ell
 a könyv
et kiemelt c
dalom fejlőd

Vudu 

Az animizmu
gynak van h
déli része l

at az USA-b
lis elemeket
aziliában, K
olikus istent

n a hivők tán
Vudu-fesztr

entése 

aitit. A HA
. A -Ti - j
az utazni –
kapuja. A c

Szen

magyarra fo

kotók Tár

5 augusztusá
ók álmait be
óján, Szolno
sület bíróság
llyel. Az al
őképpen olv
alkotó művé
e. Mind szó
látni a tag
vkiadás an
céljának tek
désének szo

us egy vallá
hozzá kötőd
akóinak nye

ba. Azok a r
t, melyek az

Kubában, Ha
tiszteletekb
ncolva trans
riválokat va

AI- szótag T
elentése: n

– visszajönn
sak odaút k

negálban élő

ordította: Pá

rsulása 

ában, Egerb
eváltva, 199
okon alakul
gi bejegyzé
apítók célja
vasható: „A
észeti tevéke

óban, mint í
gok szakmai
nyagi, erkö
kinti a magy
olgálatát.” 

ási forma, m
dő, vagy nem
elvén titokz
rabszolgák á
z egész ame
aitin… A 
be  és 
szba esnek a
agy ceremón

Togo és Be
nincs vissza
ni nem kép

kapuja.  

Woud

ő togói eszp

ásztorné Föl

ben tartott Í
95. decembe
ult meg 10 
ésére (1996.
ai az alapsz
Az egyesül
kenység tám
írásban meg
i érdekképv
ölcsi támo
yar kultúra

 

mely 
m 
zatos 
átadták 
erikai 

a 
niákat 

enin déli 
atérés. A 
peseknek 

dji Kossi 

erantista 

ldi Adri)  

Írótábort 
er 15-én, 
fővel. A 
 április), 
abály II. 
et célja, 
ogatása, 
gjelenési 
viseletét, 
ogatását, 
 nemzeti 



 

A
különleg
hivatáss
a saját m
Nevüke
némelyi
számíth
fogott t
költői h
Parnass
szivárvá
meg, ah
lélek-da

 
földrajz
alatti vi
látószög
bátor, b
szavaik 
ahhoz a
gáncsos

–
inkább é
írótábor
közéleti
vendéga
polgárai
jelentke
szerzem
Mihály 
alapszab
megfele
Dunántú
Budape
alkotókö

(
és Képv
anyagila
törekvés

E
szellem
/2003/. 
lírai és 
kiadván
években
más has
első he
egyesül
Művész
nagyobb

A Hegyalja
gesen érz
szerűen, nap
maguk és k

et és írásmű
ik alkotás 

hatna… Leg
tollat, írja v
hírnév képz
zus csúcsá
ány-dalai rö
hol azok az
alok többletj
„ A Hegya

zi értelmű. A
ilágból, a s
gét is jelkép
bátortalan, 

is részei a
a mondathoz
skodás ellen
– Hisszük, 
és egyre töb
rokból; az é
i lap Irod
alkotók írás
i, a Szerenc

eztünk. Az
ményeiből, 

/alapító e
bályban rög
elően, nemc
úlon keresz
sten, Ózd
özösségekh
(Szerencsés
viselőtestüle
ag és erkö
seit.) 
Első, máso

misége „ihlet
Az Égtájak
prózai írá

nyunk lapjai
n válik a H.
sonló egyes
lyen kell e
eteket, a M

zkör, Budap
b nyilváno

ai Alkotók
zékeny an
pi rendszere
közvetlen kö
űveiket emi

esztétikai 
gtöbbjük teh
verseit, essz
zeletbeli szá
ára repíthet
övidebb-hos
z emberek h
jelentéssel b

aljai Alkotó
A porból, a
szélek, dűlő
pezi a név e
elbicsakló, 

az országbe
z, amely a 

n és embersé
hiszem, ho

bben ismern
évente (ma m
dalmi mellé
sait első alk
csi Hírek ol
z elmúlt 1
alkotásaibó
elnök/, 200
gzített szem
csak az Egy
ztül (Pécs, 

don, Debre
hez tartozó t
snek vallhat
ete, túl a he
ölcsileg is 

odik és h
tte”: Itt járu
k (2007) c. 
ások mellet
it (New Yor
A.T. ország
sületekkel v
említenünk 
MAIT, a m
pesti Tűzed
sság előtt, 

k Társulása
ntennájú e
ességgel, an
örnyezetük,
iatt nem so
módszerek

hát nem a za
zéit, elbeszé
árnyas lová
tné őket. C
sszabb vajú
hallják meg
bírnak…  
k Társulása

az utcazajbó
ők, társadal
első szava: a

olykor m
eli progress
ma társada
égünk őrzés
ogy részei 
nek bennün
már rendsze
ékletének 
kalommal 1
vasói. 1996
14-15 év 

ól kaptak íz
03 óta Dr

mpontoknak 
yesület tagja

Komló, O
ecenen át
tollforgató B
tjuk magun
elyi orgánum

támogatta 

armadik an
unk köztete
antológiánk
tt három k
rk, Thaiföld
gosan is  ism
való kapcso
a kazincba

mezőköves
dzők baráti 

egy pályáz

14

a tagjai oly
emberek, 
nyagi vagy e
 illetve egy

okan ismeri
kkel vizsgá
ajos siker v
éléseit, nov
át: Pegazust
Csak arra 
údást követ
g legelsőso

a nevének e
ól, a hétköz
lmi bozótos
a «Hegy« al

mankón járó
szió nagy e

almában azé
sére szólít…
vagyunk az

nket: a legkü
eresen) meg
oldalairól 

1996. márci
6-ban össze

alatt több
zelítőt, me
r. Gaál E
megfelelőe

ai kaptak le
Oroszlán, V
, a zemp
Barátaink. 
nkat, mert S
m oldalain 
(támogatja

ntológiánk 
ek /1997/, Ú
k már túlmu
kontinensrő
d, Párizs, Er
mert nonpro
olatfelvételn
arcikai SZI
di MAME
alkotógárd

zaton megn

yan fény 
művészlelk
erkölcsi has

y igen szűk 
k, ismerhet

álódva is k
agy pénzbe

velláit. Nem
t, amely az
vágynak, h

tően megszü
rban, akikn

első szava n
napokból, a
sok, sikátor
latti világ k

ó, bicegő, d
egészének, 
ért fontos, m

…”  
z országbel
ülönbözőbb
gjelenő anto
és az int
ius hónapba
sen négy al

b mint 22
lyet a szer

Ernő /regná
en állítottak

ehetőséget a
Veszprém, 
pléni térsé

Szerencs vá
való bemut

a) az Egye

címválasz
Úttalan utak
utat a hagy
ől jövő útir
rdély /Csáng
ofit kulturál
nek, közös p
IRT, a bud

E és a sáto
dáit. Első je
nyert lehet

felé törekv
kek közös
szon remény
olvasói réte

tik meg, m
komoly sik
en mérhető h

m „szőrén” k
ztán a halha
hogy lelkü
ülessenek, 

nek íródott, 

nem csupán
a „magasab
rok, alvége

képviseletét.
de gyakran
az ő hangj

mert az eldu

li progressz
országos-, 

ológiáinkból
ernetről. A
an olvashat
lkalommal n
20 alkotó 
rkesztők – 
áló elnök/ 
k össze. Enn
a „megmuta
Pápa, Lábo
égtől a V

áros minden
tatkozás ing
esület rövid

tását is a 
kon /1998/, 
ományos an
rajzok, bes
góföld/). Az
lis egyesüle
programokn

dapesti és r
oraljaújhely
elentősebb b
őség volt a

vő, szépre 
ssége, aki
yében írnak
eg gyönyör

még ha közü
kerre, elism
haszon rem
kívánják m
atatlanságot

üknek féltv
és oda szü
akik szám

n és nem els
bban” műve
ek közelébő
. S igazuk v
n szárnyakk
juk is hozz
urvulás, az 

ziónak, hog
regionális-
l, a Szerenc

A H.A.T. 
tták Szeren
nyolc (A/3)

kb. ezern
kezdetben
– minden

nnek a szem
atkozásra”, h
od és így 
Viharsarok

nkori Polgár
gyenes lehe
d- és hoss

a fenti gon
Nyitott kap
ntológia ke

számolók s
z 1996-200
etté, köszön
nak. Ezek k
regionális A
yi ZAKO, 
bemutatkoz
a budapest

 

és jóra 
k nem 

k, hanem 
rűségére. 
ülük egy 

mertségre 
ményében 
megülni a 

t jelentő 
e őrzött 

ülessenek 
mára eme 

sősorban 
lt kertek 
ől szólás 
van: az ő 
kal ékes 
záadódik 
önzés, a 

gy egyre 
 és helyi 

csi Hírek 
és más 
cs város 
) oldalon 
négyszáz 

Lindák 
nkor az 

mléletnek 
hanem a 
tovább) 

ig más 

rmestere 
etőségén, 
szú távú 

ndolatok 
puk előtt 
eretein; a 
zínesítik 
1 közötti 

nhetően a 
között is 
AKIOSZ 

Cserhát 
zásunk a 
ti Banán 



 

klubban
rendeze
Expo és
pályáza
kiírásáv
hozzá r
még a 
„visszak
Dubicsá
alapítvá
Tarcali 
alkotók 
Egyesül
rendező
T., Újfa
és így to

M
tartjuk m
beszéli 
helyzete
meg a 
pénztárn
dolgozó

A
Szerenc
minden 
esemény
képen, 
rendezv
Szerenc
vállalko
Dévai N
arra, h
irodalom
szünetéb
tárgyjut
tombola
előkészü
bizonyít
„kulturá
külsőség
szellemh

D
elsikkad
megelől
inkább 
„kelend
mondom
az elke
kecsegte

n /1996. no
ett országos 
s más rend

atokat írtun
val, díjazásá
rövid- és ho

megyehatá
költöztünk”
ány, öt éve 
ány által 20

antológia c
válogatott

let felkarolt
ő elsőkötete
alusy Tóth E
ovább. ) 
Ma már ha
meg évi ren
meg az elő

eket nem sz
3 tagú elnö
nokát. Tag
óknak évi 25
Az eddig e
csen, 2001. 

túlzás nél
y volt. Háro
a vártnál 

vény, mint 
cs Város Ö
ozó pénz- é
Nagy Kamil
hogy az a
mpártoló k
ben megta
talom találta
ajegy felm
ületekről, 
tja, hogy n
ális főváros
gek között 

mhez kétség 
Dolgozatom
d e részletk
legezni mag

állítják be
dőbbek”, vá
m: a Hegyal
erülhetetlen 
et gondtalan

ov.): De (tö
konferenci

dezvénysoro
nk ki tagja
ával kívánt
osszabb táv
áron túl: M

” Borsod-A
pedig Tarc

010-ben kiír
címmel kív
t írásműve
ta, támogatt
s alkotókna

E.,  R. Ková

agyományos
ndes Közgy
őző évi mu
zámítva: 5 
ökséget, a 3
sági díjunk
500 forintot
ltelt több m
dec. 16-17

lkül mondh
om hónap m
is sokkal f
azt a két 

Önkormány
és tárgybeli
lla és Mary
a közel 2
közönség j
artott tomb
a meg szere

mutatója átv
és megtart

nem kis köl
a”. A HAT
lett megün
sem férhete

m címében 
kérdés fele
guknak a b
e magukat
gykeltőbbek
ljai Alkotók

„gyermek
n és felhőtle

öbbek melle
ián a Parlam
ozatokon is 
ainknak és 
tuk színesít

vú terveink 
Monorierdő

Abaúj-Zemp
cal községe
rt pályázatr

vánjuk bem
eit, képzőm
ta és bemut

ak. (Lindák 
ács E., Bari 

san a költés
yűlésünket, 
unkát, s tűz

évente ker
3 tagból ál
k 1996-tól 
t kell megfiz
mint 14 évb
7-én megta
hatjuk –, a
megfeszített
fényesebbre
főszervező 

yzata és In
i adománya

y Zsuzsi ová
00, az or
ól érezve 
bolasorsolá
encsés gazd
vehetett. A
tott rendez
ltői túlzássa

T 10 éves sz
nnepelve, de
ett.  

a 15, aza
ett. Nem a 
betöltött 15
t idősebbne
k lesznek a

k Társulása 
betegségeke
en jövővel, 

15

ett) képvise
mentben /19

(Miskolc, 
minden m

teni tevéken
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tújításra. A 
lő bizottság
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