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Mikola Klára Emlékére
Szabó Imre
Sajnálattal tudatjuk,
hogy 2010. február 8-án,
életének 47. évében elhunyt a MESZ elnökségének tagja Mikola Klára.
Mikola Klára
1963-2010
Klárit 2008. november
15-én választotta meg a
közgyűlés elnökségi
tagnak. Sok éven keresztül vizsgáztatott, tanított és aktív részese volt a magyarországi eszperantó életnek.
Gitárjátékával és éneklésével mindenkit lenyűgözött.
Aki ismerte őt, tudja, hogy kedves, mindenkivel megértő személyiség volt. Tudjuk, hogy az élet velejárója a
halál is, de amikor egy fiatal, közeli hozzátartozónkat
ragad el a halál, nem értjük és nehezen tudjuk elfogadni.
Tovább élsz a szívünkben. Nyugodj Békében!
Gyásszal és fájdalommal,
A MESZ vezetősége

Mikola Klári -- ott, messze!
Nem lehet már,
nem lehet már,
nem lehet már
elküldeni ezt a levelet.
Nincsen címzett
odaát sohamár.

A tartalomból:

Mikola Klára Emlékére
MESZ Irodaavató
Nemzetközi Ifjúsági Tábor

Nem csöng a telefon.
Túlparti csönddé lettél
a hulló hópelyhek között,
a hulló levelek között.
a hulló tavaszban,
a hulló napsütésben.

MESZ Web Áruház
Pécs Emléktábla

Évszak, bármi jöhet - te messze.
testetlen valaha,
a mindennapi beszélgetésekből
is kicsúszol,
fogysz és fogysz egyre
az emlékezetből is.

Megemlékezés
A gyászvirágok lehervadnak,
2010. március 04-én 16 órai kezdettel, a Nemzetek Há- mint az utolsó halotti lepel,
zában tartottunk megemlékezést Kláriról.
csontod sem maradt,
szél vagy meg eső,
Levegő Munkacsoport
Mikola Klára 1992-től kezdte szerkeszteni Lukács And- meg füst vagy meg...
rással együtt a Levegő Munkacsoport havi hírlevelét, meg merő semmi.
ami hamarosan havi folyóirattá alakult át. Hamarosan ő Nem lehet így elmenni!
lett a Lélegzet főszerkesztője és egészen 2004 márciusá- Hosszú hajad,
ig töltötte be ezt a munkakört. Ezen idő alatt a Lélegzet kislányos félénkséged,
komoly tekintélyre tett szert Magyarországon a környe- a hangod, a dal,
zetvédelem iránt érdeklődők körében. Minden számában talán igen, talán még
szakmailag alapos, ugyanakkor közérthető, olvasmá- viszacsillantja arcod.
nyos írásokat tett közzé a hazai és nemzetközi környeJárj békével
zetvédelem alakulásáról, eseményeiről, híreiről. Mikola
az úton,
Klára a szerkesztésen kívül saját maga is minden száma messzevivőn,
ba írt cikket, készített interjúkat. Ezek az írások általáa semmibe vivőn,
ban még ma is időszerűek, és mind megtalálhatók a
ahol most lakozol.
www.lelegzet.hu honlapon.
Nem tudok több
levelet írni neked.
Állok,
Elhunyt Dr. Szondy Jánosné
Szomorúan tudatjuk, hogy ismét elment az élők sorából földnek-arccal
várok,
egy igen lelkes eszperantista társunk.
míg teljesen
2010. február 22-én , 85 éves korában elhunyt
Dr. Szondy Jánosné, Ilonka néni, nyugdíjas tanítónő, aki Kiperegsz
szememből,
több mint 40 évig volt eszperantista.
fülemből,
Az egykori nagykállói "Eterna" Eszperantó Csoport
lelkes irányítója, vezetője volt hosszú éveken át, majd a agyamból,
a lelkemből.
nyíregyházi "Verda Stelo" Eszperantó Társaságnak.
Emlékét kegyelettel megőrizzük!

Fontos közlemények:

♦ A MESZ negyedévente hírlevelet ad ki .
♦ A MESZ új irodájának
címe: 1088 Budapest,
Bródy S. u. 38. fsz/3.
Ügyfélfogadás: minden
szerdán 16-19 óráig.
♦ 2010 –től Budapesti
helyszínnel elkezdi az
Eszperantó nyelv oktatását a MESZ.
♦ A MESZ Web Áruházat indított.
♦ Nemzetközi Ifjúsági
Nyelvi Tábor Jászberényben.
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Felhívás
Tisztelt eszperantista barátaink!
Mint közismert, 2010 évben Pécs Európa Kulturális Fővárosa, ahol sok kulturális eseményre és
rendezvényre kerül sor ebből az alkalomból.
Egyik bennünket érintő esemény a magyar eszperantisták emlékfalának felavatása. Az emlékfalon Zámenhof, a nemzetközi nyelv kezdeményezőjének emléktáblája mellett kiemelkedő
magyarországi eszperantisták emléktáblái kerülnek elhelyezésre. Mi, vasutas eszperantisták úgy
gondoljuk, hogy a hazai mozgalmi életben elfoglalt helye, és kiemelkedő szerepe alapján Dr.
Bácskai István is érdemes arra, hogy emlékét
ezen a falon tábla hirdesse.
Az emléktábla elkészítésének és elhelyezésének
tervezett költsége mintegy 50ezer Ft. Ezt az
összeget adományozás útján látjuk előteremthetőnek, ezért gyűjtést szervezünk tagságunk és
azon adományozók körében, akik a vasutas
mozgalom e kiemelkedő alakja, Dr. Bácskai
István iránti tiszteletből az emléktábla elkészítéséhez jó szívvel hozzájárulnak.
Az adományok gyűjtését az MVEE közgyűlésén, 2010. január 30-án indítjuk, és az adományokat 2010 május 31-ig fogadjuk. Az adományok gyűjtését és kezelését a Vasutas Eszperantisták Miskolci Egyesülete vállalta el. Az adományokat átutalással, vagy piros postai utalványon kérjük eljuttatni az egyesület címére:
Vasutas Eszperantisták Miskolci Egyesülete
3529, Miskolc, Műhely u. 14
Bankszámla szám: 11734004 - 20008914

MESZ Irodaavatás
Február 17-én megtörtént az új iroda és székhely
felavatása. Jelen voltak elnökségi tagok, tiszteletbeli elnökök, volt elnökségi tag, tagszervezetek vezetőségi tagjai, a józsefvárosi újság szerkesztőségéből, együttműködő eszperantó klubtársak és vezetői. Kár, hogy minden meghívott
nem volt jelen, de így is nagyon jó családias
hangulatban történt az avatás.
A MESZ iroda
cím: 1088 Budapest, Bródy S. u. 38. fsz/3.
Ügyfélfogadás: minden szerdán 16-19 óráig.

Köszönjük, hogy adód 1%-val segítetted a Magyarországi Eszperantó
Szövetség működését, munkáját.
Szeretnénk, ha idén is megtisztelnél
bennünket a bizalmaddal és a jövedelem adód 1%-át nekünk ajánlanád fel.
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MESZ WEBÁRUHÁZ
Szeretnénk mindenkit informálni,
A tartalomból:
hogy a MESZ webáruháza megkezdte működését. Itt érhetitek el:
www.meszhea.superwebaruhaz.hu
Mikola Klára Emlékére
Folyamatosan töltjük fel áruval,
amit könnyedén megrendelhettek az
áruház segítségével.
MESZ Irodaavató
A MESZ vezetősége

Nemzetközi Ifjúsági Tábor

Ifjúsági Tábor
MESZ Webáruház
Pécs Emléktábla

MESZ Ifjúsági Nyelvi Tábort Szer- Fontos közlemévez Jászberényben.
nyek:
Bővebb információt a
www.ijl.atw.hu honlapon illetve a
♦ A MESZ negyedévente
06-70-450-1686 telefonon.
hírlevelet ad ki .
♦ A MESZ új irodájának
címe: 1088 Budapest,
Bródy S. u. 38. fsz/3.
Ügyfélfogadás: minden
szerdán 16-19 óráig.
♦ 2010 –től Budapesti
helyszínnel elkezdi az
Eszperantó nyelv oktatását a MESZ.
♦ A MESZ Web Áruházat
indított.
♦ Nemzetközi Ifjúsági
Nyelvi Tábor Jászberényben.
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Pécs - a „határtalan város”
Európa Kulturális Fővárosa
és az eszperantó
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A tartalomból:

Mikola Klára Emlékére
MESZ Irodaavató
Nemzetközi Ifjúsági Tábor
MESZ Web Áruház
Pécs Emléktábla
EKF Pécs 2010

A pécsi Eszperantó Parknak sikerült megújulnia. A parkot 1966-ban avatták a
22. Nemzetközi Eszperantó Ifjúsági Kongresszus alkalmából, 1000 fő jelenlétében.

A park része volt a Nagy kiállító tér - Múzeum utca projektnek, melynek keretében egy modern, europai uniós követelményeknek megfelelő játszóteret hozott
létre a menedzsment.
A Dél-Dunántúli Regionális Eszperantó Alapítvány, hogy a park ne veszítse el eszperantó
jellegét, létrehozott egy Eszperantó Emlékfalat, amelyen helyet kaptak Lazar Markovics
Zamenhof (Lazaro Ludoviko Zamenhof) - az
eszperantó nyelv kezdeményezője mellett,
olyan magyar eszperantó kiválóságok, akiknek még soha senki nem állított emléktáblát,
de természetesen olyanok is akiknek már létezik valamilyen formában emléktábla.

Fontos közlemények:

♦ A MESZ negyedévente
hírlevelet ad ki .
♦ A MESZ új irodájának
címe: 1088 Budapest, Bródy
S. u. 38. fsz/3.
Ügyfélfogadás: minden
szerdán 16-19 óráig.
♦ 2010 –től Budapesti helyszínnel elkezdi az Eszperantó nyelv oktatását a MESZ.
♦ A MESZ Web Áruházat
indított.

Az ünnepélyes parkavató:

2010. május 24 (pünkösd-hétfő)
Részletes program, meghívó a MESZ honlapján!!

♦ Nemzetközi Ifjúsági Nyelvi
Tábor Jászberényben.

