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Aprilo, majo, junio 

             
 

Gravaj tagoj, Mondo tagoj 

 
Je la 31-a de Marto kaj la 1-a de Aprilo, Pasko-feston festis ankaŭ la Hungaroj kaj plenkore 

ĝojis pri la nova, brazildevena papo Francisko, kiu prenis ĉi nomon elektita al papo. Ni bedaŭris, 

ke en lia parolo krom la lingvoj de Eŭropaj grandaj nacioj, li ne salutis la kristanan mondon 

ankaŭ alilingve, kiel tiu ĉiulingva saluto (inter ili ankaŭ la esperantlingva) de la tutmonda 

kristanaro jam tradicia estis. Lian parolon ĉeestis ankaŭ geesperantistoj el la mondo tenante 

tabulon ESPERANTO. La Televido Itala eternigis sur fotoj ankaŭ ilian ĉeeston. Pri la papo: 

http://eo.wikipedia.org/wiki/Papo_Francisko Jen, elsendoj de Radio Vatikana, enarkivigitaj ĉe: 

http://www.radio-vatikana-esperanto.org 

 

5. Aprilo 2013: Internacia Tago de Romaoj en vilaĝo Bódvalenke 

„Tagon de Kulturo de Romaoj” s-ro József Daróczi Choli nomis la „Sankta festo de la 

ciganaro”, festata ĉiujare je unua semajnfino en Aprilo. La rememoron unufoje oni okazigis 

dum Aprilo de 1993, kun kunagoj de famaj Romaaj artistoj en Budapeŝto, en ĉefdomo de la 

Hungara Asocio de Verkistoj. Same okazis ankaŭ nun, sed nun en Bódvalenke. Pri Bódvalenke. 

vi povas legi ĉe  http://eo.wikipedia.org/wiki/Bódvalenke 

11. Aprilo: Tago de la Hungara Poezio: Je memoroj de poeto Atilo JÓZSEF kaj je nia nacia 

poeto Ŝándor PETŐFI naskiĝinta en 1823 kaj heroe mortinta en 1849. 

18. Aprilo: Internacia Tago de Artobjektoj, Historiaj Monumentoj. Laŭ ptopono de 

Unesko oni deklaris la 18an de Aprilo la Tago de Internacia Artobjektoj. Unue oni festis ĝin en 

1984. Tiutage ni atentigas ĉefe al tiuj historiaj monumentoj kaj artobjektoj, kiuj estas 

danĝerigitaj. Hungario aliĝis al la kontrakto jam en jaro de ties proklamo. Artobjektoj de mia 

urbo Miskolc estas videblaj ĉe: http://hu.wikipedia.org/wiki/Miskolc_műemlékei 

Unua dimanĉo de Majo: Tago de Patrinoj: la festo estiĝis komence de la 20. jarcento en 

Usono. La Tagon de Patrinoj, oni rekonis unue en la ŝtato Okcidenta-Virginio en 1910.Tie la 

festo estiĝis ĝenerala festo sed ne ripoztago. En ties naskolando oni festas ĝin dum la dua 

dimanĉo de Majo. En Eŭropo oni festis unue en 1917 en Svislando, en Hungario en 1925 

Niatage la tagon de Patrinoj, ni rigardas kiel estimdonon. En mia urbo Miskolc estas statuo de 

patrino kun filo, trovebla antaŭ la konstruaĵo de Polikliniko de Fervojistoj. La skulptaĵo estas 

skulptita de Stefano Halmágyi. La junpatrino malleviĝinta al unugenuo, timante, gardeme 

brakumas ŝian infanon. La skulptaĵo temas pri la amo kaj riĉigas Miŝkolcon ekde 1965. 

La unua dimanĉo de Majo estas Mondotago ankaŭ de la Rido: dum 1998 en Hindujo oni 

tenis unue, la Mondo-tagon pri Rido oni atentigas per tiu tago al grava, san-konserva rolo de la 

rido, Interesaĵo, ke la infanoj ridas potage 400 foje, la plenkreskuloj nur 20 foje. 

07. Majo: Mondotago de Melanomo: En Hungario la gvida mortokaŭo inter 25-30 jaruloj 

estas la Melanomo. Pri melanomo eblas legi ĉe http://eo.wikipedia.org/wiki/Melanomo 

Majo: Tago de Birdoj kaj Arboj 

http://eo.wikipedia.org/wiki/Papo_Francisko
http://www.radio-vatikana-esperanto.org/
http://eo.wikipedia.org/wiki/Bódvalenke
http://hu.wikipedia.org/wiki/Miskolc_műemlékei
http://eo.wikipedia.org/wiki/Melanomo
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La 19-an de Majo en 1902 en Parizo la Eŭropaj ŝtatoj ligis kontrakton je gardo de birdoj utilaj 

en la agrokulturo. En 1902 Stefano Chernel ornitologo organizis en Hungarujo unue la tagon 

de Birdoj kaj arboj, kiun skribordonis la 1-a leĝartikolo en la 1906. jaro. Ties festotago estas 

varia. En 2013 en Hungarujo, birdo de la jaro estas: Eŭropa abelmanĝulo. Tiu birdo estas unu 

el la plej kolorpompaj birdoj de mia patrujo. Ĝia longeco estas 25-29 cm, la enverguro de 

flugiloj estas 36-40cm. Ĝi ŝatas pli varmajn klimatajn regionojn, sur kulturitaj surfacoj, paŝtejoj,  

kun arbedoj, arbogrupoj buntitaj vivlokoj kie ĝi aperas, Ĝia loko por kovi estas speciala, ĉar en 

la riverbordaj leŭs-muroj, ĝi estas kolonie nestanta specio (ofte kunnestas ĝi kun riverbordaj 

hirundoj). Ĝi nutras sin ĉefe per pligrandstaturaj flugantaj insektoj, kaj kiel ĉi specioj ĝenerale, 

ĝi apartenas inter la plej frue forflugantaj kaj la plej malfrue alvenantaj. La vintron ĝi pasigas 

en Afriko. Koncerne ĝian kovan manieron kaj nutradon, ĝiajn idojn minacas multaj damaĝoj. 

Inter ilin apartenas la natura erozio de la riverbordaj leŭs-muroj kaj la enkreskaĵiĝo, 

senpermesataj sablominadoj, kaj la difektadoj de birdokolonioj estantaj en proksimeco de 

abelbredadejoj pro okazoj de kaptakiroj de abeloj birdoflanke en malvarmaj veteroj. (Kompilita 

kaj esperantigita laŭ la hungarlingva teksto: http://www.mme.hu./napi-

madarvedelem/kapcsolat.html)  

 

Eŭropa _abelmanĝulo  

Kvankam en mia lando la birdo de la jaro 2013a estas Eŭropa _abelmanĝulo, Hungaroj tre ŝatas 

ankaŭ la birdon Najtingalon, pri kio vi povas plie legi ĉe   

http://eo.wikipedia.org/wiki/Najtingalo_(birdo) Ni Hungaroj havis kantisto-aktorinon (1850-

1926), kiun oni nomis: „najtingalo de hungara popolo”. 

    
 

Bildo de http://eo.wikipedia.org/wiki/Lujza_Blaha 

 

15. Majo: Internacia Tago de la Familio: en 1994 UN deklaris ĝin festotago de Familioj. 

Hungarujo aliĝis al la interkonsento. Bedaŭrinde la granda parto de la junularo vivas amante 

unu la alian ne en geedzeco, nur en vivkunula kontakto kune kun siaj infanoj. Ilian kontakton 

nia ŝtato ne rekonas. 

 

24. Majo: Tago de Eŭropaj Naciaj Parkoj: Oni festas ĝin ekde 1999, kontraŭ tio, ke ĝi 

fondiĝis en 1973.kaj respondecas pli ol 400 defenditaj teritorioj en 34 landoj. Oni festas ĉi tagon 

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


 

 
5 

je ties memoro, ke en 1999 fondiĝis la unuaj Eŭropaj naciaj parkoj laŭ la programo en Svedujo. 

retpaĝo: www.greenfo.hu 

 

La lasta dimanĉo de Majo: estas Memorfesto de Hungaraj Herooj 

La Parlamento de Hungara Respubliko deklaris la Lastan dimanĉon de Majo de ĉiu jaro al 

Memorfesto de la Hungaraj Herooj, laŭ la 2001. jara LXIII-a (63.) leĝo, kiel signon de neniam 

pasanta dankemo de la hungara popolo, je saĝiĝoj de la nun kaj enestonte vivantoj la herooj. 

    
Miskolc: Monumento sur Placo de Herooj - Bildo de: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Belváros_(Miskolc)#H.C5.91s.C3.B6k_tere kaj de 

http://miskolc.varosom.hu/latnivalok/szobrok/Miskolc-varos-elesett-hoseinek-

emlekmuve.html 

 

En Miskolc inter ĝiaj 34 tombejoj ekzistas ankaŭ Tombejo de Herooj kaj Tomboĝardeno de 

Soldatoj – ambaŭ fermitaj – sed prizorgitaj posedaĵoj de Urba Konsilio de Miskolc, sed pri ili 

bildojn mi ne trovis. 

4. Junio: En Hungarujo; Tago de la Nacia Kunaparteno 

Pri ĉi tiu memortago – je memoro de la subskribo de packontrakto de Trianon (Francujo) ekde 

la lernojaro 2010/2011a en ĉiu hungara publika instruadejo devigata estas rememoron teni.Ĉi 

tiun la Parlamento enleĝigis la 31-a de Majo de la jaro 2010a. 

23. Junio estas kontraŭ Spam-a Mondotago laŭ propono de Yahoo. 

27. Junio: Tago de la Limgardistaro:  

Laŭ la landa registaro ekde 1997 oni festas ĝin je nomtago de la hungara reĝo Sankta László. 

 

Kompilis, kompletigis kaj esperantigis Adri s-ino Pásztor 

 

 

Kial, kiel utilas la volatilaj oleoj? 

 
Ĉiam pli da homoj rekonas gravecon de la naturaj kuracmanieroj, kaj inter ili de la aromterapio. 

Suferante pro flankefikoj de la artefarite pretigitaj medikamentoj kaj kosmetikaĵoj kaj pro la 

ĉiam pli multekostiĝanta kuracista provizo, multaj homoj turnas sin al la nature efikaj 

kuracmanieroj prezentataj de la tradicio. La aromoterapio denove vivas nun sian florepokon, 

ja, por prevento kaj ankaŭ kaze de akutaj kaj longdaŭraj malsaniĝoj estas aplikebla. Tre varias 

la forkonsuma ebleco de la volatilaj oleoj. pere de ilia apliko multaj malsanoj estas mildigeblaj. 

Nun jam pruvita fakto estas, ke la volatilaj oleoj baras plimultiĝojn de la bakterioj, virusoj, 

fungoj. Krome ili havas ankaŭ efikojn dolormalpliigan, antispasman, kontraŭinflaman, 

digestigan. Resume: ili fortigas la imunsistemon. Ili grave rolas ankaŭ en la beligado, ja ili 

vigligas la ĉel-kreiĝon kaj metabolo de la dermo. Kvietigas la senteman dermon kaj malpliigas 

la inflamojn. Ekzistas tiu volatila oleo kiu antispasmas pri muskoloj kaj malrigidigas ilin. Sed 

http://www.greenfo.hu/
http://hu.wikipedia.org/wiki/Belváros_(Miskolc)#H.C5.91s.C3.B6k_tere
http://miskolc.varosom.hu/latnivalok/szobrok/Miskolc-varos-elesett-hoseinek-emlekmuve.html
http://miskolc.varosom.hu/latnivalok/szobrok/Miskolc-varos-elesett-hoseinek-emlekmuve.html
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ĉi tiujn efikojn ni povas atendi nur de la volatilaj oleoj ekstraktitaj de akvovaporo aŭ pere de 

preno! 

Ili plibonigas nian bonfarton. 

bonodorigas, senodorigas, 

desinfektigas, 

kaze de malvarmumo tiuj oleoj solvas la mukon kaj plifaciligas la spiradon, 

neniigas la bakteriojn, 

purigas kaj flegas la haŭton. 

(La teksto estas kompilita laŭ: http://www.vitanatura.hu/az-illoolajok.html  

kaj esperantigita se Adrienne sinjorino Pásztor) 

 

       Ni funebras 

Ne forpasas, kiuj 

enkore vivas. 

Vane flugas for 

ombroj, 

sonĝoj, 

jaroj. 

 

 

 
Jozefo Cziboly 

 

Kun koro plenplena de malĝojo mi anoncas, ke József Cziboly forpasis, la 27-an de 

aprilo 2013-a. Li naskiĝis en 1936 en urbo Nagykanizsa. Profesio: diplomita inĝeniero 

pontokonstrufaka, diplomita laborprotektada fakinĝeniero. Liaj pliaj fakterenoj estis: 

konstruindustria efektivigo kaj ties teknologio kaj sekureco de ties iloj. (01.01.1992.) Li estis 

hungara justica specialisto. Liaj specialaj fakterenoj inter la konstruindustrio estis: subtera 

konstruado – konstruo-organizado – sekurecaj kaj sanprotektadaj planoj – kunordigo. 

Laborlokoj: 1960-1969 Hungaraj Ŝtatfervojoj; 1970-2004 FŐMTERV. A. S. Li emeritiĝis en 

2005, sed duon labortempe li plulaboris apud direktoro de konstruo de nova Metroo en 

Budapeŝto. Esperantiĝis en 1958. Membrecoj: junaĝe  HEJ, TEJO. Mezaĝe: HEA, UEA, 

IFEF. Nuntempe membro ĉe HFEA, Amika Rondo de Kálmán Kalocsay.  Ĉefaj movadaj 

agadoj: Li estis kunfondinta membro kaj unua sekretario de Hungara Esperantista Junularo, 

samtempe komitatano de TEJO (tiutempe). Kunlaboranto de la Hungara Radio, ĉiutagaj 

programoj por eksterlandanoj E-lingve (1960-aj jaroj).  Aktivaj helpadoj dum la E-kongresoj 

enlandaj, kongresoj de UEA kaj de IFEF. Li partoprenis preskaŭ ĉiujare iun E-kongreson 

(TEJO, UEA, IFEF). Ekde la unua de oktobro 2007-a, li estis lingva revizianto de la retrevuo 

Nordhungaria Informo kaj teknika redaktoro de la reta kaj papere eldonita revuo Hungara 

Fervojista Mondo.  Distingoj: Honorinsigno de HEA, Pro Esperanto.  

http://www.vitanatura.hu/az-illoolajok.html
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Literatura agado: Kongresa libro de 47-a Internacia Kongreso de IFEF en Pécs, Hungario. 

CZIBOLY, József (1936-) (red.) ,  PATAY, János (red.) Eldonita en: Pécs. Eldonejo: Loka 

Kongresa Komitato. Aperjaro 1995. Tiu ĉi libro troveblas ĉe Landa Fremedlingva Biblioteko 

(OIK) en Budapeŝto. 

Li estis elstara esperantisto, havis ampleksegan scion kaj grandan entuziasmon ĝis la lasta 

minuto por kaj pri Esperanto.  

Ni tre bedaŭras lian forpason. Ripozu pace. Ni gardos memoron pri li. La adiaŭa ceremonio 

okazis la 16an de majo 2013a, en la Kozma strata-tomboĝardeno en Rákoskeresztúr. Al 

familianoj kaj samaj socimembroj mi kondolencante deziras trankviliĝon pro forpaso de nia 

koramiko kaj kunlaboranto, estrarano de Fervojista Esperanto-Asocio. 

 

 
Dum la civila entombiga ceremonio, nian mortinton adiaŭis pere de funebraj paroloj: lia 

edzino, filo, estinta iama samklasa amiko, krome sinjoro István Gulyás parte de la fervojistaj 

geesperantistoj. Sinjorino Anna Bartek kantis tre-tre bele. Al la revuo NHI,  ŝi sendis 

informon pri la himno kantita de ŝi: 
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SE KANTO 

versoj de grafo Gaston Febus (1331-1391) 

muziko popole okcitana 

traduka adapto fare de Giorgio Silfer (2011) 

De sub la fenestro  

flugis najtingal',  

tutan nokton kantas  

kantas sen kial'.  

 

refreno  

Se kanto jen kanto:  

kantu por amik',  

kantu por la nia,  

por saluti lin (ŝin)... 

 

La fora montaro  

kuŝas en la sud',  

altas tre la baro  

kaŝas lin (ŝin) de l' vid'.  

 

refreno  

 

Giganta montaro  

ŝrumpos kiel nan',  

estos mi najbaro  

kun la man' ĉe l' man'.  

 

refreno  

 

En lando lontana  

brilas jam la sun':  

kaj birdet' soprana  

eksilentas nun.  

 

refreno 

SE kanto = Sonu la kanto al nia amiko, jen, la kanto al nia amiko. La ceremonion partoprenis 

geesperantistoj el Budapeŝto kaj el Miskolc por diri finan adiaŭon. Fotis: sinjoro János Nagy 

(ekonomia vicprezidanto de HEA)  

 

http://www.esperantio.net/index.php?id=1729
http://www.esperantio.net/index.php?id=1729
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Sinjorino Adrienne Pásztor, nome de membroj de EAR „Király Lajos”en Miskolc 

 

Evento post entombigo 

 
Post finiĝo de entombiga ceremonio pri nia kara amiko kaj samideano Jozefo Cziboly, 

sinjorinon Eva Farkas-Tatár kaj geedzojn Pásztor, invitis Johano Nagy (vicprezidanto de 

Hungaria Esperanto-Asocio) por prezenti la novan rezidejon de HEA. Ni povis rigardi ĉiun 

lokon uzeblan pere de esperantistoj en la Oficejdomo, ĉe la strato Thököly 58-60, OKISZ 

Irodaház, 2/209, kiun ĝis nun ni ne vizitis pro sanitaraj kaŭzoj. Nia invitanto bonkore kaj fiere 

montris la instalitajn modernajn meblojn kaj aliajn objektojn, la ejojn de ordigitaj dokumentaro 

kaj libraro. Tiu preskaŭ centra loka konstruaĵo vere impona loko estas por HEA por akcepti kaj 

en- kaj eksterlandajn gastojn, kaj aranĝi landajn kunvenojn por geesperantistoj en oficialaj 

aferoj. La rezidejo de HEA atingebla estas ĉiumerkrede. Ties atingebleco estas de stacidomo 

Keleti, pere de la aŭtobuso 7. numera (dua haltejo) 1146.Bp,Thököly u 58-60, rete: 

hungario@gmail.com aŭ ĉe retadreso de Johano Nagy <janos@naja.hu>. Retejo de HEA 

atendas vizitantojn, interesantojn: http://esperantohea.hu Ankaŭ telefone atingeblas:  

+36-70-932-7454 kaj +36/70-953-5179 Poŝtadreso de HEA: 1368.Bp, Pf:193 

Dankojn pro la invito: 

nianome s-ino Adrienne Pásztor el Miskolc 

 

mailto:hungario@gmail.com
mailto:janos@naja.hu
http://esperantohea.hu/


 

 
10 

2013… 

 

La Scienca kaj Publikokleriga Organizo de UNo (UNESKO) deklaris la jaron 2013an, al 

Internacia Jaro de la Hidrologia Kunagado laŭ http://hu.wikipedia.org/wiki/2013) 

2013. estas ankaŭ Jaro de Gulaŝo -  hungara manĝaĵo. Inter 10.05 kaj 02.06. 2013. en 

Budapeŝto en la Parko Millenáriŝ, okazos la tielnomata „Gourmet Festivalo”, la plej altnivela 

kaj plej varia gastronomia aranĝaĵo.  

 

Dum la faka tago de la aranĝaĵo povos renkonti unu la alian la plej elstaraj produktantoj de 

malgrandaj varoj; fromaĝojn pretigantoj kaj reprezentantoj de restoracioj. La artikolo kompilita 

estas el teksto de http://richpoi.com/cikkek/kultura/gourmet-fesztival-2013-a-gulyas-eve.html 

kaj esperantigita de Adri s-ino Pásztor)  

 

Enlanda kroniko 

La tute homo-granda skulptaĵo el porcelano de Herend estis inaŭgurita en urbo 

Veszprém 

 

Nia vivovojo ne finiĝas pere de fino de nia surtera agado. pro tio ne nur ĉi tie sur la Tero ni 

devas respondeci pri niaj agoj – diris Tibor Navracsics (navraĉiĉ) vic-ĉefministro -  

administracia kaj justicministro dum ĵaŭda inaŭguro en Veszprém de skulptaĵo de Jesuo - titolita 

„Ecce Homo”= Jen la Homo, - farita el porcelano de Herend.  Jen la homo, jen Jesuo, la homo, 

simbolo de ni ĉiuj, homo de ni ĉiuj, kiu suferis por ni ĉiuj. La skulptaĵo kiel arta kreaĵo estas 

nun parto de havaĵo, kion ni devas savi de ĉiuj difektigaj elementoj, de ĉiuj kiuj povas damaĝi 

ĝin kaj po tio, kion ĝi reprezentas. Porcelana skulptaĵo de metiartisto Ákoŝ Tamáŝ la „Ecce 

Homo” figuras Jesuon; pere de la skulptaĵo volis la kreantoj kontribui al plibeligo de publikaj 

placoj, kaj alvoki atenton je tio, ke ankaŭ en la ekonomia krizo ĉiu – laŭ propra ebleco – aliĝu 

al plibeligo de la publikaj placoj. Ĉi tiun entreprenis ekonomia socio: la Porcelanmanufakturo 

EAS (Ekskluziva Akcia Societo) de Herend, kiel sian socian rolon. La porcelana Jesuo-

skulptaĵo troveblas en Veszprém sur la monto Benedek ĉe suba flanko de la ĉefkatedralo - 

Mikelo Sankta. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/2013
http://richpoi.com/cikkek/kultura/gourmet-fesztival-2013-a-gulyas-eve.html
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(La teksto estas kompilita laŭ artikolo de - http://richpoi.com/cikkek/kultura/herendi-

porcelanos-jezus-szobrot-avattak-veszpremben.html (29. marto de 2013) - kaj esperantigita de 

Adri s-ino Pásztor) 

12.04.2013: Plimultiĝis la nombro de niaj memorlokoj 

La nombro de niaj naciaj memorlokoj plimultiĝis per du novaj lokoj. Ni havas nun dek du kune 

kun la Granda preĝejo kaj Kalvinana Kolegio de urbo Debrecen. Tie okazis en  1849 la 

sentronigo de Habsburga regant-dinastio. Pri la du novaj memorlokoj rememoris Lajoŝ Kóŝa 

urbestro de Debrecen. Li inaŭguris marmoran memorkolonon rememorante pri la evento.  

       
Foto de Adri Pásztor 

Pri la Granda Reformacia Preĝejo en urbo Debrecen, vidu ĉe: 

http://eo.wikipedia.org/wiki/Kalvinana_grandpreĝejo_(Debrecen) 

 

Nova servado en Termaakvo kaj Grotbanejo de Miŝkolc-Tapolca 

Ekde 1.04.2013. kvindek minutajn floson proponas la ripoziga kabino baptita „FloatSpa”. Dum  

la unuaj 5 minutoj per speciaj lumefektoj kaj mar-murmuron imitanta voĉefekto oni 

antaŭhelpas, ke la baniĝantoj - uzantaj liveradon - iĝu en tiel nomatan staton „zeta” (zeta estas 

la lasta litero de la greka alfabeto).Post tio ĉ. kvardek minutojn daŭra floso sekvos en la sala 

akvo. poste en la lastaj kvin minutoj lum- kaj voĉefektoj vekigas la maŝino la homon. (Artikolon 

el semajna gazeto MiNap 06.04.2013, esperantigis Adri s-ino Pásztor) 

Fotoekspozicio 

Fotografaĵojn kaj de ties kreantojn de la jarcento 21-a prezentas – inter ili laboraĵojn de: sinjoro 

Tomaso Dezső, sinjorino Anna Fabriciuŝ, sinjoroj Petro Korniŝŝ kaj Arion Gabrielo Kudász – 

la Hungara Nacia Galerio (HNG) en perioda ekspozicio komenciĝanta la 11an de majo titolita 

„Hungara Fotoarto en la nova jarmilo”. 

La virinoj pli malbonaj dormantoj estas ol la viroj 

La kaŭzo estas la devo, por esti konvena ĉiumaniere. 

Kiel estiĝis kaj neniiĝis la vulkanoj? 

Meze de aprilo malfermiĝis Vulkan-parko en Celldömölk, kio prezentas la naskiĝojn kaj 

neniiĝojn de vulkanoj. En la parko instruvojetoj prezentas la ĉi tiean antaŭ jarmilionan vulkanan 

agadon kaj la specialajn flaŭron kaj faŭnon de la regiono. Ĉi parko klopodas doni precizajn 

respondojn al la plej interesaj demandoj pri historio de nia planedo, tiel pri specialaj 

rigardpunktoj de agado pri aktiveco de la vulkanoj. (El artikolo de la tagĵurnalo Észak, 

03.04.2013, kompilis kaj esperantigis s-ino Adri Pásztor) 

Vivkunula kontakto 

Nia Nova Civila Kodo rekonas nur la geedziĝon, la vivkunulan kontakton ne. El la 92 miloj da 

infanoj naskiĝintaj en 2012, 34 000 naskiĝis el kunviva kontakto de la geamantoj. laŭ nia 

registaro ankaŭ la kunviva kontakto de ge-samseksanoj ne povas esti rekonata.(Tagĵurnalo 

ÉSZAK, 07.04.2013) 

Eksterordinara vetero 

http://richpoi.com/cikkek/kultura/herendi-porcelanos-jezus-szobrot-avattak-veszpremben.html
http://richpoi.com/cikkek/kultura/herendi-porcelanos-jezus-szobrot-avattak-veszpremben.html
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Ekde 112 jaroj ni hungaroj ne vidis tiom multe da precipitaĵoj ol ni havis  ĝis mezo de la 2013a 

aprilo. Sur la agrikulturaj terenoj malrapide printempiĝas, ĉar sur la inunditaj terenoj unu 

metrojn alte staras la riverakvo aŭ la kampaj akvoj. 

 

 

La edzo komplezas 

 
La edzo komplezas al la bopatrino. 

- Panjo, vi estas tiom bela, ke vi povus esti pentrista modelo ĉe ĉina pentristo. 

- Ho, kiom kara vi estas – modestadas la bopatrino -   kial ĵus ĉe ĉina pentristo? 

- Tiuj pentras ĉiam drakojn. 

 

Invitoj kaj Gratuloj 

 
28-30.06.2013 okazos la; 33a Esperanto Landkongreso en Łodzo en Pollando. Ĉiuj estas 

bonvenataj. Serĉu sekretarion de PEA s-ron Robert Kaminski pri programoj kaj aliĝiloj. Li 

estas atingebla ĉe: 

<rk-lodzo@poczta.wp.pl> 

„05-07. 2013. Hungara Fervojista Esperanto-Asocio aranĝas ĉi-jare sian amikan 

renkontiĝon  en urbo Vác, ĉe la pitoreska riverkurbiĝo de Danubo. La riĉan programon kaj 

aliĝilon vi povas elŝuti ĉe  http://hfea.uw.hu/index.html . Ankaŭ nefervojistoj estas bonkore 

atendataj. 

Geedzoj Baksza” 

„En augusto 2013, pinte de turisma sezono, ni organizos "Adriatikan feriadon" por 

esperantistoj en trankvila loko en Dalmatio (Kroatio). La feriantoj havos la eblecon viziti eĉ 

tri naciajn parkojn kaj ĝui la varman sudan maron! 

Bonvolu vidi pli detale: http://www.ipernity.com/blog/112008/419950 

Por ĉiuj specifaj demandoj ni staras je via dispono; Dokumenta Esperanto Centro: 
dec.kroatio@gmail.com  

Ĉiujn atendante Josip Pleadin” 

Ni gratulas kaj deziras multe da sukcesoj kaj al organizantoj, kaj partoprenantoj de la 

tri aranĝaĵoj, tre agrablan ĉeeston kaj kunagadon! Dankante la ricevitajn invitilojn. Plenkore: 

 

 Geedzoj Pásztor 

 

 

Ŝercoj 

 

Mono 

La pensiulo vekiĝas, ĉar aŭdas ŝteliston iri-veni en la loĝejo, li ekkrias. 

- Helpon! 

- Ne faru bruon! – silentigas lin la ŝtelisto. – ni bezonas nur monon. 

- Ho, tio estas alia afero – diras la pensiulo. – Tiokaze ni serĉu kune, ĉar ankaŭ mi bezonus 

monon….. 

http://hfea.uw.hu/index.html
http://www.ipernity.com/blog/112008/419950
mailto:dec.kroatio@gmail.com
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Sur aŭtobuso 

- Mi petas la biletojn, lubiletojn! – diras la kontrolisto. 

- Mi estas jam pli, ol sepdek jara. – diras la pasaĝero.  

- Ĉu vi povas atesti tion? 

- Memkompreneble. Se mi estus pli juna, tiam mi flankenpuŝus vin kaj forkurus. 

Sur la strato Váci 

Sankta Petro promenas sur la strato Váci. La homoj kolektiĝas ĉirkaŭ lin kaj miras. Petro 

paŝas al blindulo, metas manon sur okulojn de la blindulo kaj tiu komencas vidi. Poste Petro 

paŝas al surdulo, metas manon sur orelojn de la surdulo kaj tiu komencas aŭdi.  

Poste Petro paŝas al alia homo…..Tiu komencas terurante retiriĝi: 

- Ne tuŝu min, mi estas handikapita pensiulo! 

En forĝejo 

La turisto hazarde eniras en la forĝejon. La nova varma  huffero ĝuste tiam  pretiĝis. La 

turisto vidante tiun, demandis: 

- Ĉu mi povas rigardi ĉi tiun hufferon? 

- Memkompreneble. 

La turisto prenas tiun, sed en sama momento forĵetas, ĉar estas varmega. 

Efike de tio la forĝisto demandas la turiston: 

- Kio estas problemo? Ĉu ĝi estis varma? 

- Ho, ne, mi scias rigardi hufferon ege rapide! 

En gastodomo 

- Mia kara sinjoro, ni certigos al vi hejmajn cirkonstancojn – akceptis la gaston la 

posedanto de la gastejo. 

- Mi diras sincere, ke mi ne tion ĉi volis. Mi ŝatintus pasigi ĉi tiun semajnon trankvile kaj 

silente! 

La ĵaluza edzino 

La ĵaluza edzino trovas unun telefonnumeron en poŝo de mantelo de ŝia edzo. Ŝi diskas la 

numeron kaj ekŝrikis: 

- Mi scias ĉion! 

- Se vi scias jam ĉion, kial vi telefonis al la informejo? – aŭdiĝis la respondo. 

La hungarlingvajn ŝercojn esperantigis Ladislao Pásztor 
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Novaĵoj 

 
Tricent taksioj lumigis 

Lima. Tricent taksiŝoforo lumigis ascendan kurlenon de aviadilo en Peru por unu ambulanca 

flugmaŝino. La evento okazis ĉe la urbo Contamana, kies malgranda aerhaveno ne taŭgas noktaj 

suprenflugoj - kaj flugoj malsupren. La loka radio komunikis admonon al helpopeto, kaj 300 

taksioj rapidegis tuj al la flughaveno, inter duono da horo tie viciĝis ili formante spaliron pere 

de iliaj aŭtolampoj certigis la necesan lumigon sur la ascenda kurleno al la suprenflugo de la 

ambulanva flugmaŝino. Oni devis enhospitaligi tri malsanulojn estantaj en krizaj statoj, kaj 

alternativo de la flugvojo estus 18 horoj, kontraŭe la malsanuloj jam ne havis tempon por atendi 

tion. De la tri malsanuloj, oni sukcesis savi vivon de du, sed la tria jam mortis en la flugmaŝino. 

(Tagĵurnalo ÉSZAK,10.04.213.) 

Oni kredis viro, la kriadantan kapron 

En Usono oni opiniis viro, la voĉojn de iu kapro. Ĝia mastro ligis la kapron al barilo kaj ĉar la 

bruto ne ĝojis pro tio, ĝi komencis  mizere meki. La kaproblekadon opiniis la policistoj al voĉoj 

de ia viro implikiĝinta en malagrablaĵon kaj ili ekiris por helpdoni, sed estis trovita nur la 

kapro.(ÉSZAK, 05.04.2013) 

Ĉu dum 30 tagoj al la planedo Marso? 

Oni komencis ellabori tian raketon, kiu dum 30 tagoj kapablos flugigi la homon al la planedo 

Marso. Pere de la nuna teknologio tiu flugo daŭras 4 jarojn. La evoluigon subtenas la amerika 

orbitesplora oficejo; NASA.  Per la nunaj raket-karburaĵoj preskaŭ senebla estas por la homaro 

flugi malproksimen de la Tero - diris John Slough gvidanto de esploroj okazantaj  ĉe 

Universitato de Washington. Lanovan raketotipon flugigus atomenergio, sed ne bazigita al 

nuklefuzio, se dal nukleofendiĝo. Tiam ties pleja rapidego estus po 320 miloj da kilometroj 

hore. La kosto de karburaĵoj sal la vojo al Mars same multe pli malmultekosta estus ol estas la 

nunaj spacveturadoj. Al funkcio de la novaj elementoj bezonata estas elektro, sed ĝi certigebla 

estus el sunpiloj kaze de iu 150 tuna spacveturilo.. 

Laŭ imagoj de la esploristoj, ili akiros tiun brulaĵon, energiofonton,  kiu fine kondukos al la 

sendanĝera specveturado. Ĉu povas esti, ke la solvo estos la jona transmisiilo? Nun tio ŝajnas 

esti  la plejofta elektra transmisiilo. En 1960 konstruis NASA unue jon-transmisiilon, sed ne 

uzis ĝin ĝis 2000, sed poste elprovis ĝin kiel ĉefan brulaĵon de la „Deep Space–1 por spaca 

apliko. Ekde 2003,  pluraj spacveturiloj aplikas ĝin, inter ili ankaŭ la SMART–1, kiu flugis al 

Luno. Sed menciinda esrtas ankaŭ la japana spacveturilo Hayabusa startinta al la malgranda 

planedo Itokawa.Nuntempe dum la interplaneda flugado la plej disvastiĝante uzata propulsa 

formo estas kemia transmisiilo kaj la iona transmisiilo. De NASA ĝis nun jam 12 homoj vizitis 

la Lunon, kaj multajn planedojn vizitis jam diversaj spacsondiloj. Inter ili estas kiuj plurfoje 

surflugis sur surfacon de Marso, aliaj flugis pli malproksimen, eĉ du baldaŭ forlasos nian 

Sunsistemon. Kvankam tiam ili ĉesos funkcii. 

(Laŭ la origina hungarlingva teksto - http://richpoi.com/cikkek/tudomany/harminc-nap-alatt-a-

marsra.html - s-ino Adrienne Pásztor faris eltiraĵojn, kompilaĵojn, propran  opinion almetis  kaj 

esperantigis.) 
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Verda Ludo 

 

„Ĵus estis lanĉita nova ludo-paĝo: la "Verda Ŝtelo"!  

En la interesa ludo el unuopaj literoj vi devas krei aŭ kombini Esperantajn vortojn - aŭ vi 

povas ŝteli ĝin de via partnero... :-) Vi povas ludi ĝin sola, kun hazarda partnero, aŭ kun viaj 

amikoj. Pri la reguloj legu la helpo-paĝon! 

Adreso de la ludeja retpaĝo: http://gemelo.org/  

Gratulon al la kreinto Neil Roberts!” 

Fonto: Novaĵservo kun selektitaj E-novaĵoj, RET-INFO : http://www.facebook.com/Ret.Info 

 

 

Jardatrevenoj en Hungario 

 

Antaŭ 240 jaroj naskiĝis la de mi tre  ŝatata hungara poeto Mihály Csokonai Vitéz. Pri li vi 

povas legi ĉe: http://eo.wikipedia.org/wiki/Mihály_Csokonai_Vitéz 

Antaŭ 200 jaroj naskiĝis kaj antaŭ 130 jaroj mortis la fama germana komponisto Richard 

Wagner, pri kiu vi poivas legi ĉe:  http://eo.wikipedia.org/wiki/Richard_Wagner 

Okaze de la grava datreveno, la Hungara Poŝto enkomercigis muzikantan poŝtmarkon. Kiun 

interesas tiu poŝtmarko, interesiĝu pri ĝi ĉe la Poŝtoficejoj. 

Ekde 1863, ekde 150 jaroj en mia patrujo oni enboteligas la kurac-akvon Hunyadi (hunjadi). 

Ties grandan salekhavon du gravaj generantaj elementoj donas: la amara-salo kaj la glauber-

salo, sed krom ili ĝi enhavas multajn makro- kaj mikroelementojn gravaj biologie. La amar-

salo: magnezisulfato, aŭ alie: salo kreanta de la magnezio kaj sulfata acido. La glauber-salo ne 

estas alia, ol: kristala natriosulfato, laŭ ĝia minerealogia nomo: mirabilit-o. Na2SO4 – 10H2O1, 

natrio-salo de sulfata acido enhavanta10 molekulojn da kristalakvo. Ĝi havas grandajn 

travideblajn kristalojn. Ankaŭ en la naturo ĝi estas trovebla, kiel vitroluma travidebla kristalo. 

Ĝi troveblas ankaŭ en grundakvoj kaj sur ebenaĵoj ĉe „ekfloriĝoj de sodiĝoj de grundo”. La tiel 

nomitan glaubersalon oni prinomis pri la germana kemikisto Johano Rudolf Glauber (1604-

1668)  La kuracakvon Hunyadi oni aplikas ĉiam laŭ kuracistraj proponoj: al rapida okazigo de 

fekado, ĉe diabeto, longdaŭra hepatomalsano, por kuraci statojn post galvezika inflamo, kontraŭ 

adipozo laŭ la kuracado, ĉe koro- kaj vejnosistemaj malsanoj, kaj inter ceteraj ankaŭ kiel 

trinkakvon. Laŭ la atentiga dokumento - gluita sur la kuracakvan botelon – estas legebla la 

enhavaĵoj de la akvo kaj la proponoj kiam apliki kaj la atentigo kiam ne permesatas uzi la 

kuracakvon. La kuracakvo enboteligitaj en 7 decilitraj boteloj aĉeteblaj estas en la hungaraj 

apotekoj. /Laŭ la kuracakvon koniganta surgluita hungarlingva teksto/  

Antaŭ 100 jarojn, la 1-an de Julio en 1913, estis ekirigita la unua Esperanto-lingvokurso 

en Miskolc. 

Antaŭ 56 jaroj, la 14-15,16-an de Majo en 1957, okazis en Miskolc, la 3-a Nordhungaria 

Renkontiĝo de Esperantistoj. 

Antaŭ 56 jarojn, la 13-an de Junio 1957-a, la Miŝkolc-urba esperantistaro levis 

memortabulon pri Esperanto okaze de ĝia 70. jara jubileo. 

Antaŭ 53 jaroj, la 14-15-an de Majo en 1960 estis aranĝita en Miskolc, la 3-a Nord-hungaria 

Renkontiĝo de Eperantistoj. Tiufoje okazis inaŭguroj de prinomoj de strato Zamenhof kaj 

Esperanto-fonto. Pri la evento, pli abunde vi povos legi en la 1980 jara 34. numero de la 

retrevuo Nordhungaria Informo, Informilo de la Esperanto-Amika Rondo „Király Lajos”. 

Antaŭ 8 jarojn, la 5-an de Majo en 2005, estis fondita la Esperanto-Amika Rondo „Király 

Lajos” en Miskolc. 

Antaŭ 5 jarojn, la 3,4, 5-an de Aprilo en 2008 okazis en Norda Hungarujo en Abaújszántó 

kaj Miskolc; la Hungar-Pola Renkonto de Esperantistoj. 

http://gemelo.org/
http://www.facebook.com/Ret.Info
http://eo.wikipedia.org/wiki/Mihály_Csokonai_Vitéz
http://eo.wikipedia.org/wiki/Richard_Wagner
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Pro la jubileoj, rememoraj florkronadoj okazis pere de geedzoj Pásztor, ĉe la memortabuloj 

ESPERANTO kaj pri Lazaro Ludoviko Zamenhof. 

 

Adrienne s-ino Pásztor 

 

 

Leterkesto 

Udmurtio 

“Karega amikino Adri! 

 … Vian verkon pri amo mi tralegis kun granda intereso. Ĝi estas tre interesa legaĵo. Al mi 

plaĉas viaj pensoj eldiritaj en tiu ĉi verko. Mi samopinias kun vi. Vi estas feliĉa, ĉar vi tralegis 

Kamasutra-n dum via juneco, do ĝustatempe, sed mi legis ĝin unuafoje en 90-j jaroj de 

pasinta jarcento. Kaj samtempe mi legis similan libreton en Esperanto, eldonitan en Hungario 

(kun 77 ilustraĵoj), kiun sendis al mi donace mia amiko el Budapesto, esperantisto Karlo Soos. 

.. Vian libron mi legas po unu rakonto ĉiutage. Al mi plaĉas tiu ĉi legaĵo. Dank’ al tiu legaĵo 

mi ekscias ne nur pri via vivo, sed eĉ pri historio de via popolo kaj lando. Tio ege interesas 

min. Mi legas dankante vin kore. 

Verŝajne vi vidis per TV festan parolon de papo Francisko, sed mi ricevis informon, per kiu 

mi povas legi la tekston de lia parolado kaj vidi fotojn. Jen estas la adreso: 

Mesaĝo de papo Francisko por la Pasko 2013 kaj fotaĵoj: 

http://www.ikue.org/pasko2013/pasko2013.htm  

Kore salutas vin kaj vian edzon Bronislav Chupin” 

Albanio 

 

„Saluton karaj, por tiuj kiuj havas intereson ekkonu iomete la Albanan mi enesperantigis 

kurseton aperinta sur reto. 

Laŭ la albana eminenta verkisto Ismail Kadare la lingvo Albana estas inter 5-6 ĉefaj lingvoj 

de Eŭropo kaj 12-13 lingvoj de la mondo...ne pro la nombro de ties parolantoj sed pro 

antikveco kaj originaleco. 

 Mi estus preta pluhelpi respondante al viaj eventualaj demandoj koncerne la temon, sed 

atingu min je mia retadreso. 

Bonvolu legi ankaŭ pri Lingvotaga mesaĝo 2013 de Probal Dasgupta 

http://probaleo.blogspot.in/2013/02/lingvotaga-mesago-2013.html 

Albanio  

El Bultena artikolo „Ni dankas” de Esperantistaj Albanoj:  

Antaŭ nelonge, sinjorino Adrienne Foldi Pasztor, el Hungario, donacis sian libron “Danco de 

Feinoj”. La libro entenas en siaj 176 paĝoj rememoraĵoj, eseoj, teatraĵoj. Ni dankas ŝin elkore. 

Same, s-ino Julia Sigmond donacis sian libron DIALOGO, kien ŝi entenis ankaŭ la albanan 

tradukon. Ni dankas ŝin elkore - Rita Permeti - Buletini Nr.106. - Elkore via amiko; Bardhyl 

Selimi< bselimi@gmail.com> 

 

 

http://www.ikue.org/pasko2013/pasko2013.htm
http://probaleo.blogspot.in/2013/02/lingvotaga-mesago-2013.html
mailto:bselimi@gmail.com
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Slovakio-Martin 

„Saluton al vi Adri, kaj al legantoj de NHI! 

Mi sendas al vi aktualan oferton de Esperantaj libroj kaj diskoj de mia eldonejo. 

Por vi, viaj geklubanoj, la libroservo, legantoj de NHI... Mi metis ĝin al la retejo de edukado 

net. La ligilo: 8844_1367585772.pdf (Triona rabato por ĉiu libro kaj disko, eĉ se mendota 

unuekzemplere.) 

Agrablan printempon! 

Amike, 

Stano Marček” 

El Rio, Brazilo 

„Estimataj! 

Ĉu vi emas vojaĝi kaj uzi E-on en viaj vojaĝoj? Ne perdu la ŝancon: vizitu la ttt-ejon de 

PASPORTA SERVO de TEJO!!! http://www.pasportaservo.org/ 

Alklaku sube kaj konu iom pri la E-eldonejo IMPETO: http://impeto.trovu.com/pri 

Alklaku sube kaj spektu la mallongdauran filmon NOVA faritan de Fabjo Montejro: 

http://esperantaretradio.blogspot.com.br/2013/05/nova-filmo-de-fabio-monteiro.html 

Ĉe la suba retadreso estas disponebla Esperantilo - programo por redaktado de tekstoj kun 

specialaj esperantaj funkcioj, ortografia kaj gramatika korektiloj kaj maŝina tradukado  

http://www.esperantilo.org/ 

Elsendoj de Radio Vatikana, enarkivigitaj ĉe: http://www.radio-vatikana-esperanto.org 

Atentu elsendon de la Retradio: http://esperantaretradio.blogspot.co.at 

Informis: Aloísio Sartorato, Rio, Brazilo” 

Bona Volo - Brazilo 

 

Reago al esperantlingva libro donaco de Adri Földi s-ino Pásztor al verkisto Paiva Netto en 

Brazilo 

„Kara kaj estimata samideana amikino Adrienne 

Koran Saluton el Brazilo! 

 Kun granda ĝojo mi Vin sciigas, ke la verkisto Paiva Netto en sia artikolo aperinta en ĉi tiu 

semajno, „Ekumenismo de koroj kaj Esperanto”, komentas la recenzon fare de Vi pri sia 

libro, kaj Vin dankas pro via bela kaj afabla donaco sendita al li. Mi klarigas, ke ĉi 

tiu artikolo, samkiel la aliaj, aperas en centoj da gazetoj, revuoj kaj retpaĝoj en Brazilo kaj en 

la mondo. La E-versio estas legebla per la jena ligilo: 

http://www.paivanetto.com.br/index.php/esp/artigo?cm=96968&cs=100 

Dezirante al Vi Ĝojon, Pacon kaj Sanon, el centra sidejo de Legio de Bona Volo (LBV) en 

San-Paŭlo, fratamike brakumas Vin Maria Aparecida www.bonavolo.com    

www.tbv.com.br/esperanto http://www.paivanetto.com.br/index.php/esp” 

„Tre kara amikino Adrienne 

  
Mi sciigas, ke la artikolo “Ekumenismo de Koroj kaj Esperanto” verkita de la direktoro-

prezidanto de Legio de Bona Volo (LBV), la ĵurnalisto, radipreleganto kaj verkisto José de 

Paiva Netto, aperis en Jornal de Brasília (Ĵurnalo de Braziljo), de la ĉefurbo de Brazilo, en la 

Portalo Bona Volo kaj en retejo paivanetto.com. Ĝi ankaŭ resonadis en la tuta Reto Bona Volo 

pri Komunikado (konsistita el dekoj da radistacio kaj TV, kies dissendo atingas la tutan brazilan 

teritorion), kaj estis plusendita al centoj da gazetoj, revuoj, retejoj kaj blogoj de Brazilo kaj 

alilandoj, kie la artikoloj de la verkisto Paiva Netto aperas. Jen sube la transkribo de 

kelkaj ligiloj por via scio. 

  

http://edukado.net/upload/forumo/8844_1367585772.pdf
http://pasportaservo.org/
http://impeto.trovu.com/pri
http://esperantaretradio.blogspot.com.br/2013/05/nova-filmo-de-fabio-monteiro.html
http://www.esperantilo.org/
http://www.radio-vatikana-esperanto.org/
http://www.paivanetto.com.br/index.php/esp/artigo?cm=96968&cs=100
http://www.bonavolo.com/
http://www.tbv.com.br/esperanto
http://www.paivanetto.com.br/index.php/esp
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Altesitme, bondezire kaj brakume, 

Maria Aparecida,www.bonavolo.com 

 

Jornal de Brasília 

http://www.jornaldebrasilia.com.br/edicaodigital/pages/20130402-jornal/pdf/20.pdf 
Boa Vontade.com 

http://www.boavontade.com/interno.php?cm=96951&ci=1 

  
Maxpressnet.com 

http://www.maxpressnet.com.br/Conteudo/1,572592,Ecumenismo_dos_coracoes_e_Esperanto_-
_Por_Paiva_Netto_,572592,13.htm 
 

/Mi ne lasis ĉi tie ĉiom el la ricevitaj gazeto-adresoj, por ne enuigi la legantojn. Adri Pásztor / 
 

Bona Espero - Brazilo 

 

„Kara amikino Adri, 

  

en tagĵurnalo de Brasilia aperis, evidente en la portugala, artikolo pri LBV kiu citas vian 

nomon kaj montras vian foton el via libro Danco de Feinoj. 

Ni ege ĝojas pri tiu via persona sukceso en  fora lando kiel Brazilo!” 

  

Gratulojn kaj amikajn brakumojn, 

Ursula Grattapaglia” 

 

 

 

HEA – Hungarujo 

 

„Kara Adri! 

Ni legis la artikolon de Paiva Netto. Verdire li dankis vin, kaj ankau rni! Gratulon al vi ankaŭ 

niaflanke! 

Via Imre Szabó saluton.imre@gmail.com” 

 

„Verda Stelo”Esperanto Klubo en urbo Eger, Hungarujo 

„Saluton gekaruloj! 

Bonvolu ekkoni kaj opinii nian planon pri la libro de Adri Pásztor. Ni kiel esperanto klubo, 

havas eblecon por prezenti la libron "La Suno, Luno kaj la Steloj”" dum la librosemajno.  

Ni faros la libroprezentadon la 11 an de junio, je la 17a horo en nia klubejo, en la Bartakovics 

Kulturdomo en Eger. La organizo opkazos kune kun la Kulturdomo (EKMK kiel institucio). 

Kompreneble ni bonvole vidus ĉeestojn ankaŭ de aliuloj. 

Bonan sanon dezirante nianome mi salutas vin: BARTA, Zoltán - Verda Stelo Eszperantó 

Klub, Eger http://verdastelo.taviroda.com - Esperanto estas nia dua lingvo! 

Kelebia – Hungarujo 

„Kara Adri, 

mi informas vin, ke dum la ĵus okazinta Kongreso de IFEF en Francujo, estis menciita nomo 

de nia kara amiko kaj samideano Jozefo Cziboly. Kun 1 minuta silenta staro ni rememoris lin 

kaj ankaŭ la ceterajn samideanojn grandnombre forpasintajn ekde la lasta IFEF Kongreso… 

Amike 

István Sutka”   

http://www.bonavolo.com/
http://www.jornaldebrasilia.com.br/edicaodigital/pages/20130402-jornal/pdf/20.pdf
http://www.boavontade.com/interno.php?cm=96951&ci=1
http://www.maxpressnet.com.br/Conteudo/1,572592,Ecumenismo_dos_coracoes_e_Esperanto_-_Por_Paiva_Netto_,572592,13.htm
http://www.maxpressnet.com.br/Conteudo/1,572592,Ecumenismo_dos_coracoes_e_Esperanto_-_Por_Paiva_Netto_,572592,13.htm
mailto:saluton.imre@gmail.com
http://verdastelo.taviroda.com/


 

 
19 

UEA - Rotterdam 

„Kara Samideanino,  

Kun granda doloro mi ricevis vian sciigon pri la forpaso de s-ro Jozefo Cziboly, fervora kaj 

sindediĉa esperantisto, kiu multe kaj rezultodone laboris por nia afero.  

Mi kore dankas vin, ke vi peris al UEA tiun funebran informon. Kiam meritplenaj 

esperantistoj forpasas, al ni restas la tasko ankoraŭ pli sindoneme daŭrigi ilian laboron.  

Samideane,  

Osmo Buller” 

UEA agado en 2013 - Proponataj simboloj por la jaro 2013 

http://uea.org/vikio/Proponataj_simboloj_por_la_jaro_2013 

 

Sendinto Germain Pirlot 

Lábatlan, Hungarujo 

„Gekaraj! 

Ĉu vi havas hejmtaskon krei frazojn? Alŝutu ilin kaj hungare kaj esperante ĉi tien: 

http://tatoeba.org/hun/sentences/add 

Samideane Aleksandro Horváth 

 

Neatendita rosmara vizito en Brazilo 

„Saluton! 

   

Je la 16-a de marto 2013, sabate, posttagmeze, okazis interesa allogo en mia loĝurbo  Banurbo 

Kamboriuo. Rosmaro eliris el la maro je proksimume 17:20 kaj trairis la piedirant-strion de 

Atlantika Avenuo, apud la plaĝo. Oni diris, ke eble ĝi eliris la akvon por ripozi.  Ĉar iuj 

homoj ĵetis akvon sur ĝin, la besto iom post iom revenis al la maro kaj eniris en la akvon 

denove. Laŭ biologino tie ĉeestanta la rosmaro havas inter 2 kaj 3 metroj kaj pezas cirkaŭ 500 

kilogramoj.  

     
 

 

La rosmaron fotis: Liette Lela< evy.esperanto@gmail.com>” 

 

UK la 100-a 

La nordfranca urbo Lillo (Lille) gastigos la 100-an Universalan Kongreson de Esperanto en 

2015. La Estraro de UEA decidis pri la loko de la jubilea UK en la lasta tago de sia kunveno, 

kiu okazis de la 22-a ĝis la 24-a de marto en Roterdamo. Inviton pri la okazigo de la 100-a 

UK en Lillo faris Unuiĝo Franca por Esperanto, UFE. 

Lillo estas la ĉefurbo de la regiono, en kiu situas ankaŭ Bulonjo-ĉe-Maro. La urbo de la unua 

UK tamen ne havas la necesajn kondiĉojn por konsiderinde pli granda kaj ankaŭ laŭ sia 

programo alispeca evento ol tiu en 1905, dum la kongresejo Lille Grand Palais en la regiona 

ĉefurbo fariĝis populara ejo de plej diversaj grandaj kongresoj, foiroj kaj aliaj eventoj. Tamen, 

dum la 100-a UK okazos tuttaga ekskurso al la proksima Bulonjo-ĉe-Maro. 

Universala Kongreso de Esperanto estas unu de la plej longedaŭraj kongresaj tradicioj en la 

mondo. Kvankam tiu tradicio komenciĝis en 1905 kaj do estos jam 110-jara en 2015, la 

http://uea.org/vikio/Proponataj_simboloj_por_la_jaro_2013
http://tatoeba.org/hun/sentences/add
mailto:evy.esperanto@gmail.com
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jubilea UK en Lillo portos la numeron 100, ĉar dum la Unua kaj Dua Mondmilitoj UK ne 

povis okazi. La 100-an datrevenon de la unua UK oni festis per la 90-a UK en la litova 

ĉefurbo Vilno en 2005. 

Laŭ [www.facebook.com/Universala.Esperanto.Asocio] Ret-Info 

 

Estonio  

 „Saluton! 

Nun mi havas en mia loĝejo grandan malordon, ĉar la tuta libraro de la Viljandi-a E-klubo 

estas en mia loĝejo kaj mi ordigas la tutan stokon por transdoni al Literatura Muzeo. Ne plu 

ekzistas E-klubo en Viljandi. En bonaj jaroj kolektiĝis por ĉiusemajnaj klubvesperoj 15-25 

esperantistoj. Eĉ en Tartu E-kunvenoj (1 vespero monate) iĝis etaj nur 4-5 partoprenantoj. 

Dum soveta periodo E-movado estis nura ebleco por kontaktiĝi kun eksterlando kaj protesti 

kontraŭ la deviga rusa lingvo. Ekde tiam ĉie ĉesis kaj E-lingvaj gazetoj ĵurnaloj, kaj 

radioelsendoj… Nur E-fanatikuloj, aktivuloj estas, aŭ estos baldaŭe en ĉielo laŭ meritoj.”  

Venda LÕIV 

Italio 

Malsame al kutimo de siaj antaŭuloj en la dimanĉo de Pasko en 2013 la papo Francisko ne 

faris mult-lingvajn bondezirojn. Dum la publika mesaĝparolo la placon Sankta Petro en 

Vatikano plenigis 250.000 personoj, inter ili ankaŭ esperantista teamo, kiu jam la 24-an fojon 

tenis grandan, okulfrapan panelon el 9 literoj, formanta la vorton "Esperanto". La Esperanto-

panelo estis montrita du foje, dum pluraj sekundoj dum la tutmonda televida elsendo! 

Teksto de la paska mesaĝo de la papo Francisko kaj fotaĵoj pri la esperantista ĉeesto estas 

videblaj en la retpaĝo:  

http://www.ikue.org/pasko2013/pasko2013.htm  Laŭ inf. de Carlo Sarandrea (2013.03.31) 

Grezilljono, Francujo 

„Estimata redaktoro! 

Mi petas vin publikigi la suban informon en la sekva numero de via periodaĵo La franca 

Esperanto-kastelo Greziljono invitas vin al interesaj semajnoj: somera programo (semajnoj 

turisma, artamatora, alternativa, infana, teatra), aŭtuna feriado oktobrofine kaj al jarfina 

festego kun novjara festeno. 

Vidu detalojn rete en www.gresillon.org/somero aŭ vidu la aktualan programon de franca E-

kastelo Greziljono rete en gresillon.org/agendogresillon.org/agendo nova logbildo 

http://gresillon.org/IMG/jpg/logbildoPS56k.jpg 

Kontaktu nin telefone al +33-2.41.89.10.34 aŭ retletere al kastelo@gresillon.org 

 Serbio 

„Karaj Geamikoj 

Mi volonte sendas al Vi informilon pri "6-a kongreso de serbiaj esperantistoj" se vi deziras 

partopreni, kaj atendas Vin en Niš. 

Restas amike Via 

Nebojša Stanković, prezidanto de FES "Mile Veličković"-Niš 

nebo-d@EUnet.rs” 

Antaŭdankas Bert Schumann por Greziljono  -  bert.schumann@gmail.com 

Esperanto-Radio Ĉina 

La rezulto pri la aktivado"Printempe de 2013, ni kune rakontu Amon" 

„Karaj amikoj, 

antaŭ kelkaj tagoj, ni jam sendis donacojn al premitoj, kiuj partoprenis en nia aktivado 

"Printempe de 2013, ni kune rakontu Amon".  

http://www.ikue.org/pasko2013/pasko2013.htm
http://www.gresillon.org/somero
http://gresillon.org/agendo
http://gresillon.org/agendo
http://gresillon.org/IMG/jpg/logbildoPS56k.jpg
mailto:kastelo@gresillon.org
mailto:nebo-d@EUnet.rs
mailto:bert.schumann@gmail.com
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Jen estas la retadreso: http://esperanto.cri.cn/581/2013/03/12/Zt170s147251.htm 

amo@cri.com.cn” 

Gratulo 

Al la premiitoj, ni deziras pliajn multe da sukcesoj!Nome de la EAR „”Király Lajos” 

Geedzoj Pásztor 

Piroska Csorba 

La „urbo 28-a” 

- Esperantigis László Pásztor - 

Komence de la jarcento 20-a la vojaĝantoj - sur la fervojlinio inter Debrecen kaj Budapeŝto- 

povis renkontiĝi ofte kun iu maljuna sinjoro, kiu skribis ĉiuspecajn sekretajn ekvaciojn kaj 

ciferojn en la kvadratumitan kajeron metitan sur genuojn. Unu inter aliaj la konstantaj 

vojaĝantoj nomis lin „profesoro”, ĉar vere estis konvinkinte, ke iam li povis esti instruisto de 

matematiko. La profesoro estis maljunulo ne edziĝinta kaj dum siaj emeritaj jaroj, krom la 

okuipiĝo kun ciferoj li vojaĝi ŝatis la plej volonte. La konstantaj vojaĝantoj dum la longa 

veturado paroladis, oni povas diri, ke ili iĝis geamikoj kaj rakontis unu al alia siajn ĝojojn kaj 

malĝojojn. Ili paroladis pri laboro, familio kaj aferoj de la mondo. La profesoro estis ne tre 

parolema, nur kelkfoje interparolis mallonge kaj denove okupiĝis pri la matematiko. Liaj 

kunvojaĝantoj ŝerce instigis, ke ne nur pri la ciferoj li okupiĝu, sed finfine edziĝu. La profesoro 

ne koleris pro la ŝerco, ankaŭ ne perceptis la ŝercadon, plurfoje ege serioze klarigis, ke nur tiam 

li edziĝos, se ektrovos la perfektan virinon.  

- Ho, vi restos ĝisosta maljunulo por eterno! – mansignis iu edziĝinta homo skeptike.  La 

alia alparolis, ke la perfekta virino similas al eterne movanto, nome nur ekzistas el teorio.  

Tiutempe la „Trajno Inter Grandurboj” ankoraŭ ne trafikis kaj la vojaĝdaŭro kostis duon tagon 

inter Debrecen kaj Budapeŝto, kaj dume la vagonaro devis ripozi en Miskolc, kie oni ŝanĝis 

lokomotivon. De la poeta talento benita, versojn ŝatanta relvoja gardisto bone aŭdeble kriis al 

la vojaĝantoj konstantaj kaj nurokazaj.  

- Miŝ – ko-olc, du – dek – ok! 

En la mallonga eta epigramo la „dudekok” tion signifis, ke la lokomotivŝanĝo daŭros dudekok 

minutojn. Dum tiu tempo la vojaĝantoj  povis iom movigi membrojn por iomtempa elvagoniĝoi, 

ili iris al la restoracio por drinki glasojn da pruno-brando, vino, aŭ biero. Sed dum tiu ĉi tempo 

oni povis ankaŭ manĝi ion. Kompreneble la pli lasta nur malofte okazis, ĉar ricevebla estis nur 

kuirita kolbaso kun mustardo kaj rostita hepato kun kuirita terpomo. La hepato estis malfacile 

maĉebla, la terpomo estis tro sala kaj malseka, pri la tablotukoj ŝajnis esti iam neĝblankaj. Sed 

la dudekok minutoj havis specialan ĉarmon en la restoracio, kiun tiu povis koni nur tiu, kiu ofte 

vizitis la neimiteblan etosan mondon de la restoracioj.  

En la restoracion la profesoro ĝenerale iris kun pasaĝeroj vojaĝantaj kun li kune en la sama 

kupeo, sed ĉiam li mendis nur mineralakvon kaj ankaŭ ĉe la tablo li daŭrigis la skribadon de 

ekvacioj kaj arojn da enigmaj ciferoj. Tio ĉi okazis ankaŭ tiam, kiam en la restoracio nova 

kelnerino laboris, kiu estis harnoda, brunharara, eksterordinare belega, juna virino. Oni devas 

konstati, ke unu bone elektita dungito estas pli valora, ol kiu ajn reklamo! Mezuro de la 

konsumado dum la dudekok minutoj subite pligrandiĝis, la viroj mendis drinkaĵojn unu post 

alia por rigardi ofte la belan figuron havantan hominon kaj ĉiuj volis paroladi kun ŝi. Oni 

http://esperanto.cri.cn/581/2013/03/12/Zt170s147251.htm
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laŭregule demandis ŝin: kiom da horo estas?  Kioma tago estas hodiaŭ? Kio estas la hodiaŭa 

menuo?  Kiom jaraĝa estas la belulino?  

La kelnerino ordigis falbalojn sur ŝia antaŭtuko kaj komunikis ridetante, ke ŝi estas dudekok 

jara, ŝi estas jam ne edzino, sed eksedzino. Nu, la gastoj ekhavante tiun ĉi informon, vigle 

komencis alamindumi la liberan belulinon, ĉar ŝajne, eksedzino estas facile konkerebla. Nu, 

kompreneble la viro ankaŭ tiam provas amindumi, se li ne volas aŭ povas fari kroman. 

Kompreneble neniu forgesu, ke la porokazaj kavaliroj havis nur dudekok minutojn por 

amindumi… 

La belulino-temaj foje petolaj, alifoje pikantaj esprimoj tiel flugadis el ĉiuj direktoj ĉirkaŭ la 

eksedzino inter la malnovaj muroj de la restoracio, kiel la muŝoj - ebriiĝintaj pro ŝaumo-restaĵoj 

de biera glaso, aŭ de sangoruĝaj gutoj perlumantaj flanke de vinkruĉo - komencis senracian 

rapidegan flugadon. Ĉi tio ne estis surpriza. Lía surprizizo tio estis, kiam la Profesoro aŭdinte 

jaraĝon de la bela kelnerino, ĉesigis la skribadon de la matematikaj hieroglifoj, demetis la 

plumon kaj tiel konsterniĝante gapis al la eksedzino bela, kvazaŭ ŝi estus la reenkarniĝo de iu 

fama praepoka matematikisto – ekzemple de la fama Pitagoro. Kiam li jam gapis sufiĉe, diris: 

- Perfektas! 

La kunvojaĝantoj apenaŭ povis ekparoli, tiome nekredebla estis, ke la Profesoro interesiĝis pri 

iu homino, - ja dum la veturadoj ĉiam li interesiĝis nur pri la matematiko, aliajn temojn li  ne 

atentis.  

Ankaŭ la bela kelnerino ekatentis, ekaŭdis la mallongan, sed  lakonan komplimenton, ĉar la 

Profesoro akcentinte ripetis tiun: 

- Perfektas! 

Eraras homo kredante, ke la virinojn la troparolemaj kavaliroj plie fascinas, kiuj la virinajn 

korojn ĉirkaŭas kun amindumaj frazoj… Ĉiuj bonvolemaj virinoj scias, ke ĉi tiuj troornamitaj 

amindumaj frazoj kovras enhavon de vera dirindaĵo. Vera virino plie ŝatas la lakonan, 

mallongan deklaron. Tiu diro „perfektas” pli multe diras al ŝi, ol alia diro. Ĉi tiu vorto estas la 

plej bela komplimento, ĉar tio estas la vereco. –  Ĉi tiujn ŝi sentis kaj tuj paŝadis ĉarme al tablo 

de la Profesoro kaj ordigante iom la faldojn sur ŝia antaŭtuko, ŝi ekdemandis: kion ŝi povas 

porti al li.  

- Ĉu vi vere estas  dudekok jaraĝa?  - la Profesoro pridemandante rigardis la 

kelnerinon super liaj okulvitroj.  

- Jes – respondis la kelnerino, sekva semajne, la 6-an de junio mi estos dudekok jara.  

La Profesoro eksaltis, kiel kiu gajnis la ĉefpremion de loterio kaj levante montran fingron de 

sia dekstra mano li silabumis: 

- Du-dek-ok! La-se-san de ju-ni-o! 

Poste plurfoje ekkriis kun plezura ekstazo:  

- Perfektas! Perfektas! Per-fek-tas! 

La kelnerino honteme ekskuzis sin: 

- Ho! Ve! Bonvolu ne diri ĉi tion, ĉar mi embarasiĝas! 

Sed la Profesoro denove kaj denove ripetis, dume sur sia vizaĝo estis feliĉa rideto.  

- Perfektas! Vi estas perfekta vivulino! Vi estas perfekta virino! 

Ne eblas scii, kio estus okazonta poste, se la relvoja gardisto ne estus kriinta en la restoracion, 

ke pasis la dudekok minutoj, kaj la vagonaro tuj ekiros. En la kupeo la vojaĝantoj paroladis  pri 
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la okazintaĵo en la restoracio. Ĉiuj troviĝis ĉirkaŭ la Profesoro, kiu premis al sia koro la 

kvadratumitan kajeron kaj ripetadis la fascinan vorton: 

- Perfektas! 

- Mi devas diri, ke vere ĉarma vivulo! – diris iu konstanta vojaĝanto. 

- Belaspekta estas! – aldiris la alia. – Ĉu ŝi estas perfekta?! – Kial vi pensas tion,  

kara sinjoro Profesoro?  

La Profesoro estis ie en Sonĝolando kaj de tie respondis fascinante:  

- Mi ne pensas, sed scias. Estas perfekta cifero. Trioble estas perfekta.  

- Ĉu ŝia buŝo? Ĉu estas perfekta ŝia buŝo?  - diris iu maldiskreta bubo. – Mi povus 

 diri plie ŝian figuron. 

- Ne ŝia buŝo. La cifero! – korektis tion la Profesoro. 

En la kupeo la vojaĝantoj rigardis buŝon de la Profesoro: Lia buŝo similis al iu maldika linio 

sub lia nazo, disigante tiun de la mentono, kiel la frakcio-linio disigas numeratoron kaj la 

denominatoron unu de alia. 

- Ho, ve, vi eatas maltalentuloj! – mansignis la Profesoro. 

Kaj kvazaŭ li estus parolon, sian inaŭguran prelegon diranta en la Akademio, li komencis 

longan pritraktadon pri esenco de perfektaj ciferoj al la vojaĝantoj porokazaj kaj konstantaj. 

Vera vereco estas, ke li povis klarigi ege bone, ĉar ĉe haltejo „Supera Kőbánya” jam ĉiuj sciis, 

ke en la entjeroteorio tiuj ciferoj estas perfektaj, kiuj egalas per sumo de siaj dividantoj, escepte 

de siaj ciferoj, sed inkluzive la ciferon „1”. La Profesoro tuj ilustris laŭ sia kajero la diritajn: 

Jen:  6 estas dividebla per 1, 2, 3 kaj 1+2+3 = 6.  

Kaj same perfekta cifero estas 28, kies dividantoj estas 1,2,4,7,14 kaj 1+2+4+7+14 =28.  

La improvizita matematik-horo havis tuj grandan sukceson, ĉar ĉiuj klopodis serĉi ankoraŭ 

saman perfektan ciferon. Sed la Profesoro komunikis ridetante, ke ne lacigas sin, ĉar oni longe 

devus pensadi por trovi samajn ciferojn, nome la sekva perfekta cifero estas tiome malproksima 

de la cifero 28, kiel Makó de Jerusalemo. Nome ĉi tiu cifero estas  496 kaj poste la numero 

8128. La menciitajn kvar ciferojn jam la praepokaj Grekoj konis.  

- Nun jam ankaŭ ni konas tiujn!  - aldiris kontante iu civitano el Nyiregyhaza, kiu 

metis sian poŝtranĉilon post bongusta manĝado de lardo, en sian poŝon.  

Nu, pro tio vi diris al la kelnerino, ke estas perfekta!  - konstatis iu konstanta vojaĝanto. 

- Ankaŭ trioble estas perfekta! – fortigis la diron la Profesoro.  – Unue tial, ĉar ŝi 

 estas 28 jaraĝa, duafoje tial, ĉar ŝi naskiĝis en la 6-a. monato, en junio,  kaj triafoje tial, ĉar ŝi 

naskiĝis la 6-an.  

- Nu, tiam el ĝi estos edzeco! – notis iu.  

- Ĉu ed-ze-co?! La Profesoro kalkulis la literojn laŭ la fingroj. – Hm! -  la vorto 

 „edzeco” havas 6 literojn… 

- Ĉu vi ne diris tion, ke nur tiokaze edziĝas, se ektrovas la perfektan virinon? – 

Ĉirkaŭrigardis iu alparolanto.  
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La aliaj ekscitinte kapjesis kaj petis la Profesoron emfaze, ke ne forgesu por inviti ilin, okaze 

de tiu ĉi fama okazintaĵo.  

Nek si mem volis  kredi, sed  la svato vere okazis sekva semajne la 6-an de junio, kiam la 

vagonaro alvenis al la fervoja stacio Tiszai kaj la relgardisto kantante kriis sin:  

- Miŝ-ko-oc, du-dek-ok! 

En la restoracio multe da vojaĝantoj kolektiĝis, la gekelneroj apenaŭ kapablis porti la hepaton, 

salan terpomon, ŝaŭmantajn malvarmajn bierojn, la blankajn kaj ruĝajn vinojn – kompreneble 

tiujn nur post drinkado de la hejmfarita brando. La Profesoron servis mem la belulino de la 

restoracio, ŝi portadis la manĝaĵojn kaj drinkaĵojn kaj ŝi kondutis tiel,  kvazaŭ ne vidus la 

grandiozan rozbukedon, kiun la Profesoro premadis sub la  tablo per ŝvitanta mankavo. 

 Kiam jam ĉie pretigitaj estis la tabloj por manĝi la Profesoro ekstaris por komuniki sian 

decidon pri la bela kelnerino, en kies manoj pro la emociiĝo tremetis la malplena pleto. Ĉar se 

ŝiaj ceteraj partoj estis jam petitaj ofte,  sed ŝia mano estas nur nun unua foje en ŝia vivo. Ŝian 

unuan edzon nome ŝi mem pene portis  al la matrikulisto kiam li estis en malforta stato  pro 

ebrieco. 

- Lasu … -  ekparolis la Profesoro, kiu konsterniĝis pro tio, ke li konas eĉ la 

nomon ne de  lia estonta edzino. Feliĉe, la kelnerino servopete helpis: 

- Mi estas Magduŝ 

- Mag-duŝ … Ankaŭ ĉi tiu vorto havas ses literojn! – ekkriis la Profesoro ekstaze, 

poste daŭrigis: - Kara Magduŝ! 6, 28, 6, 6 … estas grandioza ĝojo por mi, ke mi ektrovis en Vi 

la… dudekok…..la perfektan virinon! Hodiaŭ la 6-an de sesa monato vi estas ĝuste 28. 

jaraĝa….Vi estas la plej perfekta estaĵo sur ĉi tiu tero…..mi estas emociinta…… 

Gastaro de la restoracio kun retenata spiro atentis la Profesoron, kiu fine diris: 

- Vi estas la perfekta virino… estu mia edzino! 

Magduŝ kapjesis kaj post unu momento ĵetis sin al kolo de la Profesoro, kiu ne sciis, kion li 

premu plie ĉu la rozbukedon, aŭ lian freŝbakitan fianĉinon.  

La relgardisto ĵus ĉi momente paŝis en la restoracion por anonci forpason de la dudekok 

minutoj, ĉar la lokomotivŝanĝo finiĝis. Li ekvidante la intiman scenon, li nur gapis pro la 

okazintaĵoj kaj tute forgesis sian direndaĵon. Li vidis tion, kiel la perfekta virina buŝo kaj buŝo 

de la Profesoro simila al frakciolinio tuŝas unu la alian. Post la kiso kaj brakumo deligiĝante ŝi 

demandis:  

- Kie ni loĝos? – ĉar la virinoj estas jam tiaj: ili estas romantikaj sed  havas ankaŭ 

 grandan senson al realeco.  

- Kie? – demandis la Profesoro kronike emociiĝinte. – Kie ni povus loĝi, do, en 

 Miskolc, en la perfekta 28-a urbo?! 

La relgardisto aŭdante la perfektan ciferon, subite memoris celon de lia veno. Li iĝis denove 

relgardisto kaj li volis diri: „Ek, Miskolc, forpasis la dudekok minutoj!” - sed jam li malfruis. 

La vagonaro jam ekiris de la stacidomo Tiszai al Budapeŝto. La vojaĝantoj restis en Miskolc, 

kaj ekvojaĝis al Budapeŝto nur, kun, la trajno sekva. Sed ili ne bedaŭris la malfruon. La 

Profesoro ne iris kun ili al Budapeŝto, sed restis ĉe la virino perfekta en Miskolc.  

 Ekde tiam la travojaĝantoj nomas Miŝkolcon „la urbo 28-a” kaj „la urbo perfekta.”   
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Ĉu Eva aŭ Pandora estis, la unua? 

 
Dum longa tempo, certe dum feliĉa ora epoko, vivis sur la tero nur viroj, virinoj ne ekzistis. 

zeus kreis virinojn pli poste, kiam ekkoleriĝis kontraŭ Prometeo, kiu zorgis tro multe pri homoj. 

Ne sufiĉis ŝteli fajron por homoj, li aranĝis ankaŭ, ke el ĉiu oferata bruto devis havi pli bonan 

parton homoj kaj pli malbonan dioj. Li buĉis grandan virbovon kaj kaŝis bonajn manĝindajn 

partojn en haŭton, por ke la trompo ne malkaŝiĝu, li kovris ĉion per bova internaĵo. Apude li 

amasigis lerte ĉiujn ostojn kaj kovris ilin per brilanta grastavolo. Tiam li lasis, ke Zeuso elektu. 

Zeuso ekprenis tuj blankan grason kaj ekkoleriĝis vidante lerte kaŝitajn ostojn. Sed li estis 

elektinta kaj devis kontentiĝi. Ek de tio oferante por Dioj oni bruligas nur grason kaj ostojn. 

Homoj prenas la pli bonan viandon por si mem.  

Sed la patro e homoj kaj dioj ne estis tiatipa estaĵo, kiu tiel simple akceptus fraŭdadon. Li ĵuris 

venĝon, komence por la homaro kaj poste por ilia amiko Zeuso kreis por homoj grandan 

malicaĵon. Videble ĝi estis modesta, beleta, ĉarma fraŭlino, al kiu ĉiuj dioj donacis ion -

.arĝentan kitelon, miride belan ŝtelitan vualon , brilantan florkronon kaj kronon el oro-, tiel ĝi 

brilis malkaŝe pro la belecego. Pro la donacoj oni nomis ŝin Pandora. (donaco de ĉiuj. ) Kiam 

la bela malicaĵo estis preta, portis Zeuso ĝin antaŭ publikon kaj dioj kaj homoj admiris belecon 

de la fraŭlino. De ŝi, la unua ino-Pandora devenas virina genero, kio estas plago por viroj kaj 

laŭ sia naturo strebas ĉiam kaŭzi malbonon por ili. 

Alia historio rakontas, ke superfluado de la malfeliĉaj akcidentoj ne devenis de ŝia malbona 

karaktero, sed nur de ŝia scivolemo. Dioj donacis por ŝi keston, kien ĉiu estis metinta ian  

malbonaĵon kaj malpermesis malfermi ĝin. Tiam dioj sendis Pandoran al Epimeteo, kiu ĝoje 

akceptis ŝin malgraŭ la verto de lia frato Prometeo, ke de Zeua ne akceptu ion ajn. Epimeteo 

akceptis Pandoran kaj nur sekve, kiam tiu danĝera estaĵo, virimo apartenis al li, li ekkomprenis, 

kiel vere la frato estis avertinta lin. Pandora same kiel ĉiuj virinoj estis ekstreme scivolema. Ŝi 

simple d e v i s ekscii, kio kaŝiĝas en la kesto. En unu bela tago ŝi levetis kovrilon de la kesto – 

kaj tuj elflugis nekalkulebla kvanto da plagoj, malĝojoj kaj malfeliĉoj por la homaro. 

Ektimiĝinta Pandora fermis tuj la kovrilon, sed estis jam malfrue. Tamen troviĝis en la kesto 

ankaŭ unu bona aĵo- espero. Tio estis sola bona aĵo, kiun la kesto enhavis, kaj ĝi restis ĝis la 

hodiaŭa tago la nura konsolanto por homo en malfeliĉpj. Tiel lernis mortemuloj kompreni, ke 

ne eblas fraŭdi kaj trompi Zeuson.  

Homoj punitak per donaco de virino por ili turnis Zeuso sian atenton kontraŭ la ĉefa pekulo. – 

Prometeo. Nova reganto de dioj ordonis kapti Prometeon, konduki lin en Kaŭkazan montaron 

kaj niti per nerompeblaj ĉenoj al roko.  

/Originalo -  MYTHOLOGI ( 3. ĉapitro: „Kiamaniere kreiĝis la mondo kaj la homaro.) by Edith 

Hamilton   -    skribita en 1940./ Eston-lingvigis Hardi Tiidus, Esperantigis Venda LÕIV/       

 

 

Dankon 

 

Ni dankas la regule senditajn numerojn de la francuja gazeto Anĝeva Folio. Ni tre ĝuas ĝin. 

Vidu vi mem la laste ricevitan numeron: 

http://www.esperanto-angers.fr/spip/IMG/pdf/Folio_26.pdf 

Adri Pásztor 
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Gratulo 

 
Laŭ  ricevita informo, „la 19-an de januaro 2013 en Varsovio okazis la Eksterordinara 

Kongreso de delegitoj de la Pola Esperanto-Asocio. Dum la kongreso akceptita estis nova 

Statuo kaj novaj aŭtoritatoj de PEA….  La Kongreso nomumis novajn aŭtoritatojn de la 

Asocio por la 3 jara periodo: 

La Ĉefa Estraro estas: 

Stanislaw Mandrak – prezidanto 

Barbara Pietrzak – vicprezidanto 

Robert Kaminski – sekretario 

Anna Mozer – kasdisto 

Teruo matsurmoto – informado, eksteraj kontaktoj 

Anna Maria Koniecpolska-Bień – junularaj aferoj 

Pawel Fischer-Kotoeski – laborregularoj 

Łukasz Zebrowski – laborregularoj 

Revizia Komisiono 

Aleksander Zdechlik pretzidanto 

Mira Mazur – me4mbro 

Elžbieta Kemblowska – membro. 

La Kongreso decidis, ke fine de junmio en Lodzo okazos Kongreso de Polaj Esperantistoj… 

Aliĝi al Kongreso, skribu al  rk-lodzo@poczta.wp.pl...” 

Nome de la EAR „Király Lajos” mi petas la novan estraron por akcepti niajn gratulojn: s-ino 

  

Adri Pásztor 

 

Vizitu la Hungaran Retan Bibliotekon! 

 
https://sites.google.com/site/verkojenesperanto/deponejo/du%20salikoj.html?

attredirects=0&d=1 

 

Oficiala lingvo estos denove la lingvo Esperanto 

 
           Estimataj kaj  karaj  Geamikoj, 

           Certe  Vi jam estas informita pri la okazontaj  en Bulgario   Seminarioj, sed aldone  mi 

denove sendas  al Vi la Informilon pri la Simpozio  « Apliko de Esperanto en la profesia agado 

« AEPA-2013/Karlovo 29.06-03.07.2013/kaj la religia seminario « La  Religio kaj la homaro 

« kun Festivalo de  religa kanto/01-05.07. Karlovo/ 

         Kun ĝojo mi deziras  sciigi Vin ,ke jam estas intereso  partopreni reprezentantoj flanke   

de la oficialaj instancoj  en nia lando, ankaŭ eminentaj bulgaraj kaj eksterlandaj fakuloj /iuj ec^ 

ne estas esperantistoj, sed kun la certigita rekta  traduko nacia lingvo - Esperanto - nacia lngvo, 

deziras  mem  kompreni pri la eblecoj Esperanto estiĝi kontaktlingvo inter la fakularo tutmonde 

/ 

        Mi uzas  la okazon denove inviti  Vin kaj  Viajn  gekonatulojn/ec^ kiuj  ne estas 

esperantistoj/partopreni la Seminariojn.Via persona partopreno kaj partopreno de  Viaj 

gekolegoj kontribuos por la sukceso  de la Simpozio plenumi  sian bazan celon : praktika apliko 

de  Esperanto en la vivo ,sociaj kaj profesiaj kontaktoj . ... Oficiala lingvo denove estos 

Esperanto, sed laborlingvoj  ankaŭ estos  bulgara kaj la lingvoj de la scienculoj kaj fakuloj el 

diversaj landoj, kiuj ne estas esperantistoj sed partoprenos la seminarion kaj dezirus per 

Esperanto fari kontaktojn kun gekolegoj-fakuloj... 

https://sites.google.com/site/verkojenesperanto/deponejo/du%20salikoj.html?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/verkojenesperanto/deponejo/du%20salikoj.html?attredirects=0&d=1
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                    Se Vi pro okupateco aŭ aliaj kialoj ne  havos eblecon partopreni la tutan 

Simpozion, Vi povus partopreni parte: la Inaŭguron aŭ dum tagoj de la fakkunvenoj kunligotaj 

kun Viaj profesiaj interesoj. La Solena  Inaŭguro okazos  je la 29-a de junio/10,30 h/en la Solena  

Halo de la Urbodomo Karlovo. La inaŭguron partoprenos  krom la  partoprenontoj la 

Seminarion ,ankaŭ  la  Urbestro, reprezentantoj de oficialaj instancoj, universitatoj, fakaj 

sciencaj organizaĵoj en Bulgario, loĝantaro de Karlovo,TV.Radio ,gazetaro. 

         Kun plej koraj salutoj  bondezirante  sukcesojn en Via E-agado por prospero de la 

internacia E- movado kaj atendante  Vin en Karlovo 

         Restas amike Via 

                         Prof. Bojidar Leonov 

                         PREZIDANTO  de  BE 

Almeto: Kiu ŝatus partopreni tiun simpozion, skribu al la organizanta sinjoro Prof. Bojidar 

Leonov< leonov@rozabg.com> 

Multe da sukcesoj ! 

Adri Pásztor 
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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 
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