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La aktuala erupcio de la korona viruso
Mesaĝo de Duncan Charters, prezidanto de UEA, al ĉinaj esperantistoj

Karaj ĉinaj esperantistoj,
Dum daŭro de via tradicia printempa festo, Universala Esperanto-Asocio
kun 65 fakaj asocioj, inkluzive de la Universala Medicina EsperantoAsocio (UMEA), kaj membroj el 130 landoj sekvas zorgeme la situacion
de la epidemio de pneŭmonio kaŭzita de la nova korona viruso en via
lando, kaj precipe deziras la sanon de la ĉinaj membroj kaj la esperantistoj
en Wuhan. Ni simpatias la malsanulojn infektitajn de la viruso kaj
kondolencas pri la mortintoj kaj ties familianoj.
Ni atentas, ke viaj registaroj de la centra ĝis la lokaj, kaj ĉiuj popoloj solidarece, kuraĝe, serioze kaj racie batalas kontraŭ la epidemio. Ni ankaŭ
rimarkis la klopodojn de la ĉina registaro por preventi kaj regi la disvolviĝon de la epidemio. Ni kredas, ke pro viaj fortostreĉoj kaj sinceraj,
kompatemaj motivoj vi kapablos finfine plene ekstermi la viruson kaj
sukcesos sanigi la infektitojn en ne tre longa tempo.
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Al vi kaj al ĉiuj ĉinaj popoloj, precipe al la esperantistoj en Wuhan, ni kore
deziras kuraĝon, sanon, feliĉon kaj sukceson en la batalo kontraŭ la nova
koronaviruso en la musa jaro, kaj kore sopiras renkontiĝi kun vi en
diversaj esperantaj okazoj de la tuta mondo.
La viruso estas senlandlima. Preventado de la rego de epidemioj estas nia
komuna batalo por la tuta homaro. Ni ankaŭ esperas, ke la tutmondaj Esperanto-amikoj sentime prenos paŝojn por plifortigi sian mem-protektadon.
Ni fidas, ke per la komunaj klopodoj de la internacia komunumo, la epidemio estos venkita.
Ni ĉiam estas kun vi kaj sincere salutas vin
Nome de la Estraro kaj membraro de Universala Esperanto-Asocio
Duncan Charters

Oni en semajno finkonstruis novan hospitalon kun 1600 litoj ĉe la suda bordo de Jangzio,
kaj alia kun 1000 litoj ĉe la norda venos en uzo postmorgaŭ ...
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Kopenhago
Konversacia Esperanto-Klubo kunvenas en sia nova sidejo, Carit Etlars
Vej 6, 1814 Frederiksberg C, en la kelo,
ĝenerale du fojojn monate – la unuan kaj trian lundojn.
Se estas problemoj eniri la domon, telefonu al 20 27 08 39 aŭ 60 70 79 69.
(Carit Etlars Vej estas flanka strato de Frederiksberg allé. Se vi venas per la
nova metroo, eliru ĉe la stacio Frederiksberg Allé kaj iru dekstren.)
17. februaro je la 19a horo
Sekreta filmo pri sekreta lingvo en sekreta vilaĝo.
Kio ne estas sekreto estas la fakto ke la filmo povas esti bazo por diskutoj
kaj komentoj.
2. marto je la 19a horo
Babila vespero/ Kunportu objekton kaj parolu pri ĝi.
16. marto je la 19a horo:
ĜENERALA KUNVENO DE KEK
Provizora tagordo (proponoj al la Ĝenerala Kunveno devas esti enmanigita
al la estraro antau la 2-a de marto):
1. Elekto de kunvengvidanto
2. Elekto de protokolanto
3. Raporto de la prezidanto
4. Kalkulaĵo
5. Proponoj
6. La estonta laboro
7. Kotizo
8. Elekto de prezidanto
9. Elekto de ceteraj estraranoj (estas elektataj Finn kaj Ana)
10. Elekto de anstataŭantoj
11. Elekto de revizoroj kaj anstataŭanto
12. Eventualaĵoj
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30. marto je la 19a horo
Politikaj sistemoj en Britio kaj en Danio – ĉu samas aŭ malsamas? Betty
prelegos laŭ la temo kaj atendos viajn komentojn kaj demandojn.
20. aprilo je la 19a horo
Kie, kial, kiam kaj kiel mi fariĝis esperantisto. Diversaj personoj rakontas.
4. majo je la 19a horo
Claude Piron vespero.
18. majo je la 19a horo
Tio estas mia (esperanta) vivo. Persono ankoraŭ ne elektita.
8. junio je la 19a horo
Ni parolos pri niaj planoj por la somero – ĉu en Esperantujo au ne.

Aarhus
La Esperanto-klubo de Aarhus regule kunvenas la lastan vendredon de ĉiu
monato je 19.30 en Carl Blochs Gade 28, 1-a etaĝo, ĉambro 1.6. Por pliaj
informoj, telefonu al 21 69 02 08 aŭ 41 24 40 64.
28.02.2020: Kion vi atendas de la nova jaro 2020? Paroliga rondo.
27.03.2020: Mia prelegos pri AKSO (Administra Komuna Sistemo
Organiza) kaj la novaj retaj evoluoj en TEJO kaj UEA.
24.04.2020: Grethe rakontos pri sia 40-jara jubileo ĉe la biblioteko en
Viborg.
29.05.2020: Tobias gvidos tra la mondo de heraldiko.
Krom la supre menciitaj temoj ni ekzercas esperanton per lerniloj kaj per
ludoj.
06.06.2020: Somera ekskurso.
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Junulara Forumo en Pekino
Inter la 29-a de novembro kaj la 1-a de decembro 2019, la novaj studentoj
de la fakultato pri Esperanto de Zaozhuang-a Universitato alvenis en
Pekino kaj partoprenis Junularan Forumon de Esperanto.

La forumo okazis en la redakcio de El Popola Ĉinio (EPĈ) kaj Pekina
Lingva kaj Kultura Universitato (PLKU). Vendrede (la 29-an) en kunvenejo de EPĈ, sinjoro Chen Haosu, eksa prezidanto kaj honora konsiliano
de Ĉina Esperanto-Ligo (ĈEL) diris, ke junuloj estas espero de la lando kaj
Esperanto-movado, li esperas, ke pere de la studvizito en Pekino la novaj
studentoj povos ekkoni rimarkindajn okazaĵojn de Esperanto-movado en
Ĉinio.
Krome Chen Haosu diris, ke la faktoroj, kiuj influas ĉinajn esperantistojn,
estas la interna intereso pri Esperanto, la soifo pri Esperanto-lernado kaj la
forta deziro servi la homojn per Esperanto-laboro kaj antaŭenigi mondan
progreson. Chen Haosu diris ankaŭ, ke la vojo de Esperanto estas
malfacila, sed ĝi ja estas vojo al sukceso. Al junuloj ne mankas kuraĝo kaj
entuziasmo, sed mankas sperto kaj praktikado. Per studado, komunikado
kaj praktikado junuloj finfine venkos la malfacilaĵojn kaj marŝos al la brila
estonteco.
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Rememoroj pri la Berlina Muro
Orienta Berlino en 1987
La jaro 1987 estis 100-jariĝo de la publikigo de Esperanto, kaj memore al
gi, okazis grandskala Universala Kongreso de Esperanto en Varsovio,
Pollando. En ĝi partoprenis 6000 homoj, la rekorda nombro en la historio
de Esperanto. La nombro estis tiel granda, ke la grandega salono en la
Kultura Palaco ne povis ricevi tiom da homoj, do la malfermo okazis
dufoje, antaŭtagmeze kaj posttagmeze. Tiu ĉi kongreso estis la unua UK,
en kiu mi partoprenis. Esperanto-klubo en mia urbo organizis karavanon al
la kongreso, kaj post la UK ni direktis nin al malgranda vilago nomata
Marbach en Orienta Germanio. Mia celo estis la tombo de Doi Eiiĉi, filo
de fama versisto Doi Bansui, en la vilaĝo. Eiiĉi estis fervora esperantisto
kaj korespondis kun iu esperantista lernejestro (mi jam forgesis lian
nomon) en la vilaĝo. Malfelice li mortis junaĝe, kaj lia cindro estis metita
en la tombon konstruitan en la vilaĝo laŭ lia testamento. Ni renkontiĝis
kun la vilaĝaj esperantistoj kaj vizitis lian tombon. Kaj post tiu vizito ni
celis Orientan Berlinon.
Post la dua mondmilito Germanio estis dividita en du, nome en Okcidentan
Germanion regatan de kapitalismaj landoj, Usono, Francio kaj Britio, kaj
en Orientan Germanion regatan de socialisma lando Sovetio. Ankaŭ Berlino, kiu situis en Orienta Germanio, estis dividita en du partojn, do Okcidenta Berlino farigis kvazaŭ insuleto en Orienta Germanio. Multaj loĝantoj
en Orienta Germanio ne ŝatis vivi sub Sovetio, do pli kaj pli multaj fuĝis al
Okcidenta Berlino. Por bari la vojon al ili, Orienta Germanio konstruis
muron cirkaŭ Okcidenta Berlino. Ankaŭ post tio homoj provis fugi ĉiamaniere en Okcidentan Berlinon, kaj multaj malsukcesis kaj, onidire, pli ol
100 homoj estis mortigitaj dum tiuj fuĝadoj.
Ni, esperantistoj el mia urbo, iris vidi la muron ĉe Pordego Brandenburg.
La muro estis 160 kilometrojn longa, do oni povus vidi la muron ĉie, sed
kiel turisma loko la muro ĉe Pordego Brandenburg estis la plej populara.
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Tamen en 1987 ni ne povis proksimiĝi al gi. Ni, turistoj, staris laŭ bariloj
30 aŭ 50 metrojn for de ĝi, kaj vidis la muron situantan pli fore. Ni simple
rigardis la Pordegon kaj la muron de fore. Tio estis la fino. Tio estis mia
unua vizito al la muro. Tiu ĉi vizito estis historia, car en tiu ĉi jaro okazis
la falo de Berlina Muro.

Orienta Berlino en decembro 1989
En printempo 1989 Asocio de laborista muzikamantaro (Roo-on) lanĉis la
planon, ke korusanoj de la 9-a simfonio de Beethoven en Japanio kantos la
himnon en Orienta Berlino. En Japanio komenciĝis la movado kanti la
himnon de la 9-a simfonio en 1972 kaj la movado progresis. Roo-on estis
la ĉefa motoro de tiu tut-japana movado, do ĝi organizis tiun karavanon.
Mi jam komencis kanti la himnon ekde 1973 en la koruso en mia urbo kaj
mi estis la korusestro. Ni, ĉirkaŭ 20 homoj el mia urbo, decidis partopreni
en la karavano. aŭtuno venis, kaj la situacio en orienta Eŭropo fariĝis pli
kaj pli kaosa: en multaj urboj okazis grandegaj manifestacioj, iuj landoj
permesis al siaj loĝantoj translokiĝon en okcidentajn landojn ktp. En
ĵurnaloj aperis ĉiun tagon tiuj novaĵoj. Mi tre timis. Ĉu ne okazos tumultoj
dum nia restado en Orienta Berilo? Ĉu ne okazos sangaj konfliktoj? Tamen
Roo-on ŝajne ne ŝanceligis, kaj nia karavano ne nuliĝis, nek prokrastiĝis,
kaj okazis laŭplane.
Nia vojaĝo okazis ekde la 27-a de decembro 1989 gis la 5-a de januaro
1990. La koncerto de la 9-a simfonio okazis trifoje la 30-an kaj la 31-an de
decembro en la salono de la Respublika Kultura Palaco de Berlino. Matene
la 30-an de decembro mi vizitis Pordegon Brandenburg. Malsame kiel en
1987, ni povis proksimigi al la muro, sed ankoraŭ tie staris du soldatoj gardantaj la muron kaj la pordegon inter la du urboj, sed de la alia flanko de la
muro aŭdiĝis bruo de rompado de la muro.
Matene la 31-an ni denove vizitis la muron, kaj, je mia surprizo, nenie estis
soldatoj, kaj patro kun filo ekrompis angulon de la muro. Mi petis pecon
de li. Ĝi estas la stono en la foto. Tiun tempon nenie estis aliaj homoj, do
tiu patro estis la unua en Orienta Berlino, kiu rompis la muron kaj en9

manigis la pecon, kaj mi estis la dua.
La surfaco de la peco estis flave farbita kaj ene estis feldspataj pecetoj,
tute malsame ol betonaĵo en Japanio.
Mi ankoraŭ konservas tiun pecon kaj
foje montras gin al miaj konatoj en tiu
ĉi jaro.
Estis vjetmano, kiu provis transiri la
muron. La muro estis 3 metrojn alta,
do malgranda vjetnamo ne povis mem grimpi. Mi ĉirkaŭrigardis, sed nenie
estis soldatoj, do ni helpis lin en grimpado supren. Tamen li ne bezonis
“riski” sin timaniere, ĉar en la vespero oni povis libere eniri en Okcidentan
Berlinon.
Post la lasta koncerto, eble je la 8-a aŭ
9-a horo vespere, mi akompanis kelkajn membrojn al Pordego Brandenburg, ĉar mi antaŭvidis, ke io grava
kaj historia okazos tie en la lasta tago
de la jaro 1989. Troviĝis multege da
homoj, kiuj celis la pordegon kaj ni tuj
perdis unu la alian. Multaj homoj trinkis vinon el botelo kaj freneziĝis pro
ĝojo, do sur la tero estis vitraj pecoj.
Mi proksimiĝis al la muro. Multaj
homoj jam estis sur ĝi kaj iliaj piedoj
pendis kiel vi vidas en la foto. Ankaŭ
mi helpate grimpis sur ĝin. La muro
estis 2 metrojn larĝa. Multege da homoj sidis sur ĝi. Antaŭ ni staris Pordego Brandenburg, sur kies pinto aŭ tegmento estis kelkaj homoj.
Mi decidis eniri en Okcidentan Berlinon. Mi saltis suben. La mura surfaco
de la alia flanko estis mizerege rompita kaj ĉizita. Mi pasis 500 metrojn
okcidenten, sed mi trovis nenion vizitindan kaj mi ekhavis iom da timo, do
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mi revenis, sed ĉi-foje mi ne bezonis grimpi sur la muron, ĉar jam malfermigis la pordo inter la du Berlinoj. Eble mi estis la unua kaj la lasta
japano, kiu transiris al Okcidenta Berlino trans la muro “kontraŭleĝe”. Mi
revenis al la hotelo je la 2-a horo matene, kaj dume sur la strato mi,
kantante la himnon, brakumis multajn homojn. Tie kaj ĉi tie plenis ĝojo
por libereco.

Berlina Muro en 1999
La 84-a UK okazis en Berlino en 1999. Certe la germanaj esperantistoj
invitis la UK-on, festonte la 10-jariĝon de la falo de Berlina Muro. Al
Berlino mi kunportis biciklon de Japanio, do mi povis libere bicikle promeni en la urbo. Mi iris al Pordego Brandenburg. Mi gapis. Tra la pordego
estis granda strato. Mi biciklis al la eksa Orienta Berlino kaj revenis. Tio
estis ĉio. Car mi spertis tiun kaoson kaj entuziasmon ĉe la pordego en
1990, la etoso en 1999 estis tro banala kaj neinteresa.
Nun rememorante tiujn 30 jarojn, mi sentas, ke tiamaniere historio
teksiĝas, kaj homoj mortas. Mi ne povos festi la 40-jariĝon de la falo de la
Berlina Muro, kaj miaj gefiloj, trovante tiun pecon de la muro, grumblos,
“Kio gi estas? Nia patro satis kolekti rubajojn. Ni forjetu!”, kaj la peco
miksiĝos kun tero en mia ĝardeno sen ia historia spuro.
Hori Jasuo

Informoj pri la Universala Kongreso
La Dua bulteno por Montrealo legeblas rete
Gazetara Komuniko de UEA informas, ke la Dua Bulteno jam aperis rete,
sekve eblas mendi loĝigon, ekskursojn k.s. La limdato por aliĝoj en la dua
periodo estas la 31-a de marto. Iru al: https://uea.org/kongresoj por informoj, mendiloj kaj utilaj ligoj. Eblas de tie preni la Duan Bultenon en
formato PDF.
La retejo mencias 748 aliĝintojn el 53 landoj.
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ILEI kongresos en Kebek-urbo
Por informoj pri la Kongreso de ILEI en Kebekurbo, iru al www.ilei.info.
Troveblas tie ligo al reta aliĝilo. La favorpreza aliĝperiodo daŭras ĝis la
31-a de marto. La kongreso okazos inter la 25-a de julio ĝis la 1-a de
aŭgusto, kun bunta programo kaj lingvokursoj en turisma kaj alloga
Kebekurbo. Plej bona okazo por progresi en la lingvouzo kaj prepari sin al
UK. Okazos komuna vojaĝo al Montrealo fine de la ILEI-Kongreso.

Alvoko por la 43-a Esperantologia Konferenco en Montrealo
La organizantoj alvokas ĉiujn fakulojn, sciencistojn kaj aliajn kongresanojn al partopreno en la Esperantologia Konferenco 2020, okazonta en
Montrealo, Kebekio, Kanado, kadre de la 105-a Universala Kongreso de
Esperanto. La ĉi-jara aranĝo pritraktos la temon: “Dulingvismo, plurlingvismo kaj la sociaj bezonoj je efika komunikado”.
Kanado estas oficiale dulingva, sed kiom multe en la realo? Usono ne estas
oficiale unulingva, sed estis dum multa tempo kaj nun la situacio ŝanĝiĝas. Ĉu jam la hispana estas dua lingvo en Usono? En pluraj aziaj, afrikaj kaj eûropaj regionoj, homoj kutime posedas tri-kvar lingvojn je nivelo
C-1, sed ĉu tio estas dezirinda kaj efikaj por la cetero de la homaro? Kiu
estas la rolo de dulingva edukado? Ĉu ekzistas realaj limoj rilate la aĝon
kiam homoj povas fariĝi du- aŭ multllingvaj? Ĉu, finfine, la Esperantomovado restu ĉampiono de universala dulingvismo laŭ la devizo: "Ĉiu
popolo kun sia lingvo kaj Esperanto por ĉiuj". Jen kelkaj el la demanoj
pritraktotaj, ni esperas ankoraŭ trovi pliajn interesajn tiurilatajn temojn.
Ni invitas ĉiujn fakulojn, aparte junulojn kaj unuafojajn partoprenantojn,
sendi proponojn, speciale pri la prezentoj per afiŝoj, kiel eble plej baldaŭ al
ek@kulturo.net. La limdato por la proponoj estas la 30-a de aprilo 2020.
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JARKUNVENO de DEA 2020
25-26-an de aprilo
en Danhostel Ishøj Strand
Ishøj Strandvej 13
2635 Ishøj

Programo
Sabate la 25-an de aprilo
14.00

Etapoj de la evoluo de Esperanto
Ilona Kutny

15.15

Kafopaŭzo

15.30

Esperantlingva bildo de la mondo
Ilona Kuntny

17.00

Promenado en la ĉirkaŭaĵo

18.00

Vespermanĝo. Trinkaĵoĵ aĉeteblas.

20.00

Distra vespero

Dimanĉe la 26-an de aprilo
09.30

Ĝenerala kunveno de DEA

11.00

Vortludoj

12.00

Lunĉo

Pri la preleganto
Ilona Koutny naskiĝis kaj edukiĝis en Hungario, ekde 1997 vivas
en Pollando. Diplomiĝis pri matematiko, franca filologio kaj
esperantologio, poste doktoriĝis pri lingvistiko en la Budapeŝta
Eötvös-Universitato (ELTE,HU) kaj habilitiĝis ĉe la Universitato
Adam Mickiewicz en Poznań (UAM, PL).
Ŝi instruis esperanton dum jardeko (1985-95) ĉe la Esperanto-fako
de ELTE. Longe ŝi okupiĝis pri komputa lingvistiko (ĉefe
parolsintezo). Nun ŝi estas profesoro en UAM, estras la Hungaran
Katedron (gvidas kurson pri hungara lingvistiko) kaj gvidas la
interanciajn postdiplomajn Interlingvistikajn studojn, kie ŝi
prelegadas pri internacia kaj kultura komunikado, esperanta
lingvistiko kaj instruado de Esperanto.
Pretigis kelkajn vortarojn (Hungara-Esperanta meza vortaro kun I.
Szerdahelyi, trilingvajn laŭtemajn etvortarojn). Membro de la
Akademio de Esperanto (1998-2016), profesoro de AIS. Detala
biografio kaj publikaĵlisto:
http://interl.amu.edu.pl/interlingvistiko/Ilona.html
kaj en Nia diligenta kolegaro.
Retadreso: ikountny@amu.edu.pl

Ĝenerala kunveno de Dana Esperanto-Asocio 2020
Provizora tagordo, dimanĉe la 26-an de aprilo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Elekto de kunvena gvidanto
Elekto de protokolanto
Jara raporto
Jara kalkulaĵo de 2019
Laborplano de DEA 2020
Envenintaj proponoj
Elekto de prezidanto
Elekto de estraranoj kaj anstataŭantoj
Elekto de revizoroj kaj anstataŭanto
Eventualaĵoj

Oni rajtas partopreni en la ĝeneralkunvenoj dimanĉe senpage.
Praktikaj informoj: Piedire de la S-stacidomo de Ishøj.
Buse: numero 301.
Aŭtomobile: senpaga granda parkejo.
DEA kore invitas ĉiujn membrojn – aparte bonvenigas gastojn el niaj
najbaraj landoj.
Mendoj kaj prezoj: nur manĝoj
Manĝoj kaj tranoktado en 1- lita ĉambro
”
”
en 2.-lita ĉambro

799 kr.
1.400 kr.
1.105 kr.

Via aliĝo ekvalidos nur per antaŭpago de la sumo antaŭ la 1-a de
aprilo 2020, al konto reg. 8411, konto 4188386, ĉe Fælleskassen.
La restado inkluzivas: Sabate: postagmezan kafon, vespermanĝon kaj
kafon. Dimanĉe: matenmanĝon kaj lunĉon, dum la tuta periodo:
fruktojn, kafon/teon en la restoracio.

Plie pri Montrealo
La prezoj de loĝado en la kongresa hotelo estas 67 eŭroj
(kvar personoj, dulita ĉambro), 83 eŭroj (tri personoj,
dulita ĉambro), 107 eŭroj por dupersona ĉambro kaj 215
eŭroj en unupersona ĉambro. Haveblas ankaŭ ĉambroj de
nivelo “Club”, kun luksa matenmanĝa kaj vespermanĝa
bufedo sur la 37-a etaĝo kun belega vidaĵo de la urbo.
“Divido de dulita ĉambro inter 3-4 homoj estas certe bonega kaj ne tro
kosta opcio, aparte bona por paroj kaj familioj”, diras Ĵenja Amis, la LKKsekretario. Notu, ke eĉ se vi ne loĝos en la kongresa hotelo, vi tamen
povos aĉeti matenmanĝon en Sheraton, por pasigi eĉ pli da tempo en
Esperantujo (25 eŭroj por bufeda opcio kaj 13 eŭroj por la skatola opcio).
La bankedo (68 eŭroj) inkluzivas diversajn lokajn specialaĵojn, kiel la
fama fromaĝo de la urbo Oka, originale produktita de la trapistaj monaĥoj.
La dua plej rekomendinda loĝopcio, post la kongresejo mem, estas junulargastejo “La résidence des Sœurs-Grises” (ankaŭ “The Grey Nuns’ Residence”). “Tiu ĉi belega konstruaĵo antaŭe estis monaĥinejo de la Grizaj
Fratinoj (Sœurs Grises) kaj nun estas unu el la plej popularaj junulargastejoj de Universitato Concordia. Konstruita en 1871 kaj plene renovigita en 2007, ĉiuj el ĝiaj pli ol 500 ĉambroj tute pleniĝas somere, dum
la festivala periodo, do mi rekomendas mendi vian ĉambron sufiĉe rapide
por havi lokon”, konsilas Normando Fleury, prezidanto de la LKK. La
junulargastejo havas grandegan korton kaj plurajn komunajn ĉambrojn por
vesperaj aŭ noktaj programeroj. La kosto de unupersona ĉambro estas 55
eŭroj, de lito en dupersona ĉambro, 42 eŭroj.
La Montreala LKK lanĉis tute novan ideon: aldone al la kutimaj antaŭ- kaj
postkongresoj, oni havos ankaŭ malpli kostan (junularan) version de la
antaŭ- kaj postkongresoj. “La junularaj longaj ekskursoj uzos la reton de la
junularaj gastejoj kaj havos pli da elekteblaj eroj (liberaj manĝoj, piedaj
promenoj kun esperantista gvidanto anstataŭ kun profesiulo ktp.)”, diras
Suzano Roy, la kunordiganto de ekskursoj. Do, anstataŭ ĉ. 1200 eŭroj por
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la kutimaj ekskursoj, la junularaj ekskursoj kostos malpli ol 600 eŭrojn:
jen belega maniero konatiĝi kun Kanado malplikoste kaj malplilukse, sed
samenhave! La antaŭ- kaj postkongresoj estas tre kompletigaj: unu iras en
la koron de Franca Kanado (inkluzive de la juvela ĉefurbo de Kebekio:
Kebeko) kaj la alia iras al Ontario kaj inkluzivas Otavon (la kanadan ĉefurbon), Toronton (la plej grandan urbon en Kanado) kaj jes, kompreneble,
la Niagarajn Akvofalojn! Multaj bonegaj tuttagaj kaj duontagaj ekskursoj
estos haveblaj, en la prezogamo de 7 eŭroj (piediraj ekskursoj) ĝis 43 eŭroj
(kun manĝo en aŭtentika kebekia sukerkabano) por duontagaj kaj 38-87
eŭroj por tuttagaj ekskursoj.
Ĉiuj informoj (aliĝilo, mendilo, Dua Bulteno) troviĝas ĉe
https://uea.org/kongresoj. Atentu, ke la plej favorpreza aliĝperiodo por
2020 finiĝas la 31-an de marto. Bonvenon al Kanado!
[gaz kom 846]

Eventoj en Greziljono dum 2020
Marto 14–20: Granda printempa purigado.
Aprilo 10–14: Kongreso de SAT-Amikaro.
Aprilo 17–25: PRINTEMPaS, intensivaj kursoj kunfinotaj per internaciaj
KER-ekzamenoj – vidu apartan priskribon ĉi-sube.
Aprilo 30 – majo 04: Korusa renkonto de Interkant kun Zdravka Bojĉeva;
LandArt, Arto kaj Naturo en Greziljono kun Nathalie Dubrulle;
Migrada semajno (en Esperanto) kun Olivier Buisson.
Junio 06–14: BEMI-semajno de esperantlingvaj biciklistoj.
Julio 06–16: Maratona Esperanto-kurso dum 10 tagoj kun Ilona Koutny
kaj Jean-Luc Kristos; Interŝanĝoj de scioj kaj faroj (franclingve).
Julio 13–17: Internacia Esperanto-Konferenco post OSIEK « Naturo,
Medio, Klimato, Scienco, Arto »
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Julio 17–20: Festivalo NATURIST’ (kun Esperanto-kurso) organizata
de FFN.
Julio 20–24: Verda Naturisma Semajno organizata de Greziljono (kun
Esperanto-kurso).
Aŭgusto 02–09: La Verdaj Skoltoj tendumas, skoltumas, lignokonstruas.
Aŭgusto 10–17: FESTOrevenas, mojosa junulara renkontiĝo kun elstara
Esperanta muzik-programo, kune organizata de Verdaj Skoltoj kaj
Vinilkosmo.
Aŭgusto 17–27: Festa Semajno por infanoj kaj familioj kun Nicky, JeanLuc, Larisa…
Dume la kastelo estas rekonstruata por alirebligi ĝin por rulseĝoj, pro kio
oni petas donacojn: http://gresillon.org/donaco.

Pri PRINTEMPaS
Jannick Huet Schumann kore invitas vin al la 10-a studperiodo
PRINTEMPaS de la 18-a ĝis la 25-a de aprilo 2020.
Sub la gvidado de kvar junaj, kompetentaj kaj spertaj instruistoj ( Przemek
Wierzbowski, Szilva Szabolcs, Christophe Chazarein, Marion Quenut), la
partoprenontoj el diversaj landoj ekzercos sin en parolkapablo.
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Ekster la kursoj, ili ĝuos simpatian kaj internacian etoson en trankvila
natura kadro . La kastelo troviĝas en bela ĉirkaŭaĵo, en la regiono de
Anĵuo, kie ne mankas ekskurso-lokoj kaj vidindaĵoj. La manĝoj estas
variaj kaj bongustaj, preparitaj de nia profesia kuiristo. Nun, danke al la
freŝdataj renovig-laboroj, nia kastelo povas akcepti 60 personojn – kaj eĉ
pli da gastoj en la kampadejo.
La 25-an de aprilo, post sep tagoj da intensa praktikado, ni proponas
ekzamenon en unu el la niveloj B1, B2 aŭ C1. Tiel povos la kandidatoj
mezuri siajn progresojn, kaj ricevi lingvo-atestilon konforman al la normoj
de la Eŭropa Konsilio (KER).
PRINTEMPAS estas la perfekta loko por “malbloki” tiujn, kiuj bezonas
okazojn praktiki Esperanton, kaj akiri pli fluan kaj ĝustan parolkapablon.
La tre pozitivaj opinioj , kiujn esprimis multaj partoprenintoj de la pasintaj
PRINTEMPAS tion atestas (vidu rete en gresillon.org/opinio).
Bonvenon en la franca Esperanto-kastelo Gresillon!
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Grava Unesko-atingo en Ĉinio
Okazis en Pekino ceremonio de subskribado pri kuneldonado de
Esperanta versio de Unesko-Kuriero
La 7-an de januaro 2020 en la domo de Ĉina Internacia Eldona Grupo
(ĈIEG) okazis ceremonio de subskribado pri kuneldonado de Esperanta
versio de Unesko-Kuriero. La ceremonion ĉeestis gvidantoj kaj reprezentantoj de ĈIEG, El Popola Ĉinio kaj Unesko-Kuriero.

Du Zhanyuan (la dekstra) intervidiĝas kun Ian Denison

Antaǔ la ceremonio, Du Zhanyuan, prezidanto de ĈIEG, intervidiĝis kun
Ian Denison, ĉefo pri eldonado kaj diskonigo de Unesko. Du diris, ke la
subskribado pri la kunlaboro estas bona startpunkto. Surbaze de la Kuriero,
plimultiĝos la kulturaj kunlaboroj inter ĈIEG kaj Unesko en pli vastaj
kampoj. Denison diris, ke la tago estas historia momento, ĉar la subskribado de Esperanta Unesko-Kuriero havigas al la gazeto hejmon en
Ĉinio. Li esperas, ke ambaǔ flankoj povos akiri pli da fruktoj dum kunlaborado.
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En sia salutparolo Fang Zhenghui, vicprezidanto de ĈIEG, diskonigis la
brilan historion de EPĈ en eldonado de Esperantaj libroj kaj gazetoj kaj
esperas, ke la Esperanta Unesko-Kuriero, kune kun la versioj en aliaj
lingvoj, faros kontribuon por disvastigi la konceptojn de Unesko kaj akceli
prosperon de la homara civilizacio kaj la pacon kaj progreson de la mondo.
En sia parolo Denison diris, ke la eldonado de Esperanta versio de
Unesko-Kuriero akordiĝas al la tasko de Unesko akceli la diversecon de
kulturoj kaj lingvoj kaj konformas al la celo kuraĝigi disvastigon de Esperanto en la mondo. Tio estas ĝojiga kaj signifoplena por Unesko kaj
esperantisto-legantoj.
Duncan Charters, prezidanto de UEA, sendis gratulan mesaĝon al la ceremonio. En la nomo de UEA li esprimis sian dankon al El Popola Ĉinio pro
ĝia subteno al Unesko-Kuriero, kaj atendas plimultigon de kunlaboroj inter
UEA kaj ĉinaj esperantistoj.

Chen Ji parolas.

Chen Ji, direktoro de la Esperanto-sekcio de EPĈ, diris ke EPĈ kunlaboros
kun la teamo de UEA por plenumi la tradukadon de Unesko-Kuriero. La
Esperanto-sekcio kaj la redakcio de Unesko-Kuriero, kune kun esperantistoj el dek kelkaj landoj, plenumos la tradukadon kaj eldonadon de la
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gazeto laǔ la postuloj de Unesko. Tiel la gazeto kun koncepto “krei pacon
per kulturo” povos esti plue diskonigita, kaj la kulturo kaj idealo de
Esperanto estos pli vaste konataj.

Du Zhanyuan kaj Denison levas la vualon de la nomtabulo.

Chen Shi, estro de EPĈ, kaj Denison subskribis la interkonsenton pri la
kuneldonado. Du Zhanyuan kaj Denison kune senvualigis la nomtabulon
de Esperanto-redakcio de Unesko-Kuriero.
En novembro de 2019 EPĈ ricevis interkonsenton de Unesko pri kuneldono de Unesko-Kuriero, kaj Unesko proponas al EPĈ okazigi oficialan
lanĉ-cermonion por la gazeto reference al aliaj ĝiaj versioj. Post tiu ceremonio EPĈ kunlaboros kun UEA-teamo por traduki la unuan numeron de
Unesko-Kuriero. Se vi volontas partopreni la laboron, bonvolu sendi vian
sinprezenton al 13693326472@163.com. Viaj partoprenoj estas bonvenaj!
Xie Ruifeng [espero.com]
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SES 2020

Somera Esperanto-Studado (SES) estas somera Esperanto-renkontiĝo
organizata de E@I ekde la jaro 2007. La celo estas krei ĉiujaran semajnan
someran internacian lernejon de Esperanto por kaj komencantoj kaj progresintoj. La aranĝo celas ĉiujn, kiuj aŭ volas eklerni, aŭ plibonigi sian
Esperanton. SES estas pli longa ol kutimaj Esperanto-aranĝoj kaj daŭras 8
tagojn.
SES 2020 okazos de la 18-a ĝis 26-a de julio 2020.
SES 2020 okazos en la historia ĉeĥa urbo Kroměříž, situanta en la orienta
parto de la lando, 60 km de Brno. Ĝi estos jam la 14-a SES, sed la 2-a, kiu
okazas ekster Slovakio.
La programo konsistos el kelkaj partoj:
• Antaŭtagmeze: instruado pri Esperanto, kurso pri literaturo;
• Posttagmeze: ekskursoj, prelegoj, manlaboroj, sportoj, laborgrupoj
ktp.;
• Vespere: nacia kaj internacia vesperoj, koncertoj, diskoteko …
Esperanto-instruadon gvidos spertaj Esperanto-instruistoj en 6 grupoj, laŭ
la lingvo-nivelo.

Somera Esperanto-Programado
Ĉi-jare okazos paralele kun instruado kodummaratono (hackathon) en
Esperantujo, Somera Esperanto-Programado (SEP). Pli da informoj
troveblas en la retejo de SEP: http://sep.ikso.net/
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Itala kongreso en Asizo
La 87-a Itala Kongreso de Esperanto okazos en Asizo inter la 22-a kaj 28-a
de aŭgusto 2020. Ĝia oficiala temo estas: Sankta Francisko kaj la prediko
al la birdoj: komunikado inter malsamuloj kiel vojo al paco.
Ekzistas pluraj modernaj komunikiloj, sed ĉu ankorau gravas interpersona
komunikado? Venu al Asizo (Assisi) kie Duncan Charters, prezidanto de
UEA, gvidos kvartagan seminarion kiu pritraktos: Komunikado: interpersona, informa, transkultura, konfliktsolva.
Alian interesan temon proponas, per dua seminario, Renato Corsetti, eksa
prezidanto de UEA, kiu pritraktos la temon : “Sankta Francisko kaj la
lupo: paco kaj milito en la nuna mondo”
La Itala kongreso estas unu el la plej ambiciaj naciaj Esperanto-kongresoj,
pri kio oni rapide konvinkiĝas se oni vizitos ĝian retejon kaj rigardos la
programon. Aliĝi kaj trovi pliajn informojn pri la kongreso eblas ĉe
http://kongreso.esperanto.it.
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Sukcesa Zamehofa tago en Kroatio
Kroata Esperanto-Ligo okaze de la 160-naskiĝtago de Zamenhof havis
maloftan donacon: la tradicio de Esperanto estas deklarita nemateria
kultura heredaĵo de Respubliko Kroatio.
Dum la festo oni prezentis video-materialojn pri la plej grandaj atingoj de
esperantistoj en Kroatio dum la lastaj 111 jaroj. Enkonduke koncertos
kantisto Neven Mrzlecki. La festo okazis la 16-an de decembro 2019 en
Pola kultura asocio Mikolaj Kopernik en Zagrebo (por informi polojn en
Kroatio ke ili ĉi-jare havas la 5-an jubileon ekde kiam Esperanto fariĝis
protektita heredaĵo en Pollando). La kroata televido filmis la 16-an de
decembro por la programo „Bonan matenon, Kroatio“ elsendon pri
Esperanto kun Spomenka Stimec.
Enkonduke al la ĉi-jara Zamenhof-tago unu buso da ekskursintoj direktiĝis
al Vieno la 14-an de Decembro. Kelkaj el la vojaĝantoj ĉeestis la aŭstran
Zamenhof-tagon ĉe la Pola instituto en Vieno.
Spomenka Štimec

Aktiveco en Afriko
(El raporto de Stefan Mcfill).
La 7-a Afrika Kongreso de Esperanto okazis en Buĵumburo, la ĉefurbo de
Burundo, inter la 21-a kaj la 27-a de decembro 2019. Ĝi altiris 166 aliĝintojn el 14 landoj. Fine alvenis 135 partoprenintoj el 9 landoj: Burundo, DR
Kongo, Tanzanio, Kamerunio, Madagaskaro, Togolando, Sviso, Belgio kaj
Italio. Kadre de la kongreso okazis la 61-a Seminario pri Aktivula Maturigo (AMO). Okazis sesio de lingvaj ekzamenoj laŭ la ILEI/UEA sistemo.
Okazis provlecionoj kadre de Eo-Instruista Trejnado.
Jen pecoj el raporto de loka organizinto. ‘La Afrika Kongreso de Esperanto
estis bona okazo renkontiĝi kun geesperantistoj el diversaj partoj de la
mondo, kaj tio ebligis al la partoprenintoj interŝanĝi spertojn.’ Al la parto26

prenintoj li skribis: ‘Estis vere granda ĝojo por ni esti kun vi, via partopreno en la kongreso estis valora kaj dankinda, ni lernis multon de
vi. La movado de Esperanto en Burundo ĉiam memoros vian gravan
viziton en nia lando, ni ne forgesos vian kontribuon, vi vere grave valoris
dum via restado en Burundo okaze de la 7a AKE. Estis plezuro por ni kune
kongresumi’.
Pluiras la raporto: ‘La kongreso enhavis multajn programerojn, en kiuj ni
profitis lerni, sperti de unu la alia tra la programeraj interŝanĝoj. Ni
diskutis, ni babilis, ni amikiĝis kaj konis unu la aliajn. La 25-an de decembro estis tuttaga ekskurso, ni vojaĝis kaj vizitis diversajn lokojn, interalie
la centron de Esperanto en Burundo. La ekskurso realiĝis en bela etoso
kun kantoj, fotadoj, ĝojo, …
Kelkaj samideanoj planis partopreni la 7-an AKE kun ni, sed ne povis pro
diversaj kialoj. Kelkaj el ili sendis al ni salutmesaĝojn el diversaj partoj de
la mondo. Ni kun ĝojo ricevis la mesaĝojn amikajn kaj varmajn. Ni amas
vin kaj same bondeziras al vi sukceson. Mi esperas ke iam, ni havos okazon plie renkonti unu la aliajn en movadaj eventoj.
Samideane,
Gilbert Ndihokubwayo. Bujumbura.’
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Kopenhago ne estas Zagrebo,
kaj Esperanto ne estas
deklarita kultura heredaĵo en
Danio. Tio tamen ne malhelpas
nin festi la Zamenhoftagon
ĉiujare. Ĉi-maldekstre la
prezidanto de KEK Bent
Jensenius gvidas la kantadon
kaj ĉi-sube Betty Chatterjee,
kun gitara akompano de Hans
Christian Frank.

Kelkajn semajnojn ĉe la jarŝanĝo
2019-2020 pasigis en
Kopenhago Orlando Raola,
kemiisto kaj membro de la
Akademio de Esperanto kaj
estrarano de UEA. Jen li manĝas
kun KEK-anoj en restoracio
RizRaz.

