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Malcertaj tempoj
Ĉi tiu numero de Esperanto en Danio estas iom
haste redaktita.  Ni mem tute forgesis pri la lim-
dato  ĝis  la  lasta  momento  –  ni  pardonpetas!
Pasintfoje  en  la  lasta  numero antaŭ la  Ĝenerala
Kunveno ni prezentis la jarraporton kaj la kalku-
laĵon. Ĉi-foje ĝi anstataŭe aperos en nia hejmpaĝo
iom poste (feliĉe la statuto permesas tion). Cetere,
se vi aliĝis al la Skandinavia Kongreso surŝipa, ĉu

vi memoris akiri bileton por la Munch-muzeo en Oslo?

La lastatempaj eventoj en Ukrainio multe streĉis nian unuecon. Estas tre
diversaj  opinioj  pri  la  eventoj  mem – kaj  pri  la  rezolucioj  kiujn UEA,
TEJO kaj SAT publikigis tiuokaze. DEA ne vere kuraĝas diri ion ajn (ni
estas  sufiĉe  kuraĝaj  por  konfesi  tion!),  sed  nia  prezidanto  Peter  Wraae
informis al Ruĝa Kruco ke se estos esperantisto inter la rifuĝantoj el Ukra-
inio, ni estas pretaj helpi.

Sendube la plej saĝa kion oni povas fari en malnormala situacio estas agi
kiom  eble  normale.  Oni  povas  esperi  ke  la  milito  elĉerpiĝos  jam  ĉi-
monate, aŭ oni povas timi ke ĝi estos la fino de la mondo. Necesas insisti
pri  dialogo  inter  la  konfliktantoj,  necesas  helpi  al  la  viktimoj.  Kio  ajn
okazos, kiu ajn pravas, iam la normalo revenos, kvankam eble en iom alia
formo (prefere plibonigita, sed tio ne estas garantiebla).

Eĉ se la landaj novaĵoj en ĉi tiu numero estas same mortotemaj kiel la
gazetaj  novaĵoj  de  la  ekstera  mondo,  ĉe  ni  almenaŭ  temas  pri  naturaj
mortoj. Kaj en Afriko, kie la militoj de jardekoj estas plene kompareblaj
kun la aktuala en Ukrainio, estas ĉiam pli da Esperanta aktiveco. Ĝi estas
ĉiam pli grava aspekto de la normaleco tie. Ĉu tio ne devus esti instigo al
ni fari same? Kuraĝe antaŭen!

Jens S. Larsen
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Niaj mortintoj
La 6-an de februaro nia kara membro Arne Caspar Mortensen  bedaŭ-
rinde forpasis. Dum lia longdaŭra membreco li estis ĉiam ege aktiva en
pluraj kampoj de nia agado, kiel: dum pluraj jaroj instruanto de Esperanto,
de la jaro 2008 estrarano de KEK kaj de DEA, estro de la libroservo de
DEA, ĉefdelegito kaj peranto de UEA, kasisto de La Fonduso Esperanto-
Domo. Ĉiam bonhumora kaj preta helpi kiam ajn bezonate. Lia forpaso
estas grava perdo por nia movado. 

Bent Jensenius kaj Ileana Schrøder

La 20-an de februaro forpasis  Birthe Trærup, aktiva esperantistino dum
multaj jaroj. Ŝi interalie publikigis tradukojn de H.C. Andersen (Bildlibro
sen libroj, Danco de la derviŝoj). En sia profesia vivo ŝi estis muziketno-
logo, aparte interesita pri albana popolmuziko.

La 3-an de aprilo forpasis  Klaus Leith, tre aktiva en Eŭropa Esperanto-
Unio, pro diversaj komplikaĵoj post operacio. La vicprezidanto de UEA,
Fernando Maia diris tiuokaze: “Klaus pro sia laboro estas tia samideano,
kiu plene meritas la titolon de Esperantisto de la Jaro. Esperinde niaj kole-
goj povu ion pensi ‘in memoriam’ por honori tion, kion li heredigas al ni.
Kuraĝon al ni, al Eŭropo, al Germanio. Mi estas kun vi, kondolence, kaj
kun nia kolego Klaus mense kaj kore.”

Claude Nourmont naskiĝis en la franca urbo Rouen la 23-an de oktobro
1945 kaj mortis la 25-an de februaro 2022. Ŝi esperantiĝis en 1963. Ekde
tiam  ŝi  aktivis  movade,  vizitis  Esperanto-renkontiĝojn,  organizis  kaj
laboregis por Esperanto. Inter 1975 ĝis 1977 ŝi estis prezidanto de TEJO.
Ŝi estis Komitatano de UEA ekde 1986 ĝis 2022 kaj Vicprezidanto de UEA
inter  2004  ĝis  2013.  Ŝi  estis  redaktoro  ĉe  Monato,  ĉefredaktoro  de  Le
Monde de l’Espéranto (2003-2022) kaj konstanta prizorganto de Kleriga
Lundo dum la UK.

[gazkom 1024]
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Tara Gregers (Frederiksbergo, 
Kopenhago) vendas 

Hergé: Tinĉjo – La templo de l’ 
suno, 2015, 50 dkr

Hergé: Tinĉjo – Tinĉjo en Tibeto,
2005, 50 dkr

Ambaŭ eldonitaj de Casterman.

Bonvolu kontakti min ĉe 
gregers03@yahoo.dk. Se vi 
deziras ke mi sendu ilin al vi, vi 
devas pagi la sendokostojn. 

Vortara konsileto

Ĉu vi ŝatus havi tujan aliron al la dana-
Esperanta-dana vortaro per via poŝtelefono?

1. Lanĉu la retkrozilon (“Safari” en iPhone).

2. Iru al vortaro.dk.

3. Premu la kvadraton kun sago montranta 
eksteren.

4. Nun aperis nova apo sur la fono de la 
telefono.

5. Ĝuu!
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Esperantisto en la kataluna akademio
Nicolau  Dols  Salas,  esperantisto  naskiĝinta  en  Majorko,  estos  la  nova
Prezidanto de la  Filologia Sekcio de la  Institut  d’Estudis  Catalans,  kiu
estas konsiderata kiel la Akademio de la Kataluna Lingvo.

Nicolau  Dols  estas  profesoro  de  la  Universitato  de  Balearoj  kaj  de  la
Postdiplomaj Studoj pri  Interlingvistiko de Universitato de Poznano. Li
estis kunprezidanto de la organiza komitato de la ILEI-kongresa simpozio
“La kultura heredaĵo de Esperanto”, kiu okazis ene de la 51-a Kongreso de
Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI) kunlabore kun la Nacia
Universitato  de  Neĉeesta  Edukado  (UNED)  kaj  Hispana  Esperanto-
Federacio  (HEF)  en  ejoj  de  UNED  en  julio  2018.  Li  gajnis  la  unuan
premion en la branĉo ‘Poezio’, en la Belartaj Konkursoj de 2017, per la
poemo “Pasio. Poemo en ses stacioj”.

Esperantistoj en kroata parlamenta oficejo
S-ro Domagoj Hajduković , prezidanto de Oficejo por eŭropaj aferoj ĉe la
Kroata parlamento akceptis la 3-an de februaro 2022 delegacion de Kroata
Esperanto-Ligo por informiĝi pri la kroata kontribuo al Konferenco pri la
estonteco de EU. La delegacio konsistis el Spomenka Štimec, prezidantino
de  Kroata  Esperanto-Ligo  ,  Maja  Tišljar,  konsilantino  de  la  Eŭropa
Esperanto-Unio kaj gvidantino de la projekto “Akcelilo por multlingveco”
kaj Đivo Pulitika, prezidanto de Kroata Esperanto-Junulara Asocio. Kiel
membro de la delegacio partoprenis ankaŭ Szabolcs István, prezidanto de
Hungara Esperanto-Asocio.

S-ro Hajduković kun granda intereso aŭskultis pri la propono de la irlanda
diplomato  Seán  Ò  Riain  al  la  Konferenco  pri  la  estonteco  de  EU.  La
propono traktas la bezonon pligrandigi la instruadon de fremdaj lingvoj en
EU. Li tre interesiĝis pri la ilaro al kiu atentigas Ò Riáin, la ilaro kiu povus
gvidi al pligrandigo de multlingveco en EU “Akcelilo por multlingveco”.
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Štimec klarigis  ke temas pri  la  kroata  projekto kiun ekde 1979 ĝis  sia
morto en 2020 gvidis kroata esperantisto Zlatko Tišljar el Velika Gorica.
Kadre de tiu projekto estis publikigitaj multaj lernolibroj de Esperanto en
34 lingvoj dise tra la mondo. Baze de la “Akcelilo” estas la propedeŭtiko:
lernantoj en la unuaj lecionoj lernas la bazon de la parolata Esperanto por
ricevi ideojn kiel lingvoj funkcias. S-ro Hajduković proponis sian helpon
pri informado pri la propono kaj la projekto en kroata parlamento. Li donis
plurajn utilajn konsilojn kiel Kroata Esperanto-Ligo informu ĵurnalistojn
kaj  lernejdirektorojn  pri  la  projekto.  Se  esperantistoj  akceptas,  li  mem
trovos manieron paroli antaŭ la parlamentanoj pri la temo.

S-ro Sabolcs (dekstre
de  Spomenka  en  la
foto)  gratulis  al  s-ro
Hajduković ĉar Kroa-
tio protektis  la  tradi-
cion  de  Esperanto
kiel  nematerian  kul-
turan  heredaĵon  de
Kroatio.  “Tio  estas
vera  leciono  ankaŭ
por  ni,  hungaroj.  Ĉe

ni  ĉ.  60-70% de la  loĝantoj  ne  parolas  fremdan lingvon kaj  Esperanto
povus grave mildigi la situacion, kontribuante al komunikado. Mi miras ke
Kroatio ne pli profitas de tio kion ĝi protektis. Ekz. ĉu ne Zagrebo devus
esti  la  monda  ĉefurbo  de  Esperanto?  Tio  fariĝas  des  pli  interesa  kiam
Universala Esperanto-Asocio en Roterdamo planas vendi la domon kie ĝi
havas sian sidejon…” S-ro Hajduković petis pli da materialoj pri la temo.

Spomenka Štimec

Noto: Estas permesate uzi la fotojn kun la fontindiko: ‘Hrvatski sabor’.
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La Ondo de Esperanto
La  10-an  de  marto  en  la  novaĵretejo  “La  Ondo  de  Esperanto”  aperis
artikolo de Wolfgang Kirschstein pri la nobelpremiita verkisto Abdulrazak
Gurnah. Ĉi tiu publikigo signifas, ke ekde la 1-a de januaro 2020 jam dum
okcent sinsekvaj tagoj en ĉi tiu novaĵretejo ĉiutage aperas almenaŭ unu
nova teksto. Ĝis nun neniu Esperanta asocio, instanco aŭ fondaĵo subtenis
la  solan  ĉiutage  renovigatan  Esperantan  novaĵretejon,  kies  funkciado
dependas nur de la  kotizoj  kaj  donacoj  de la  abonantoj  de la  samtitola
gazeto “La Ondo de Esperanto”.

Legu pli ĉe https://sezonoj.ru/2022/03/ondo-92/.

Monda koalicio por lingvaj rajtoj
Amerikaj universitatanoj fondis la asocion Global Coalition For Language
Rights/Monda Koalicio Por Lingvaj Rajtoj, al kiu rajtas aliĝi individuoj
kaj asocioj, kaj kiu devus esti io interesa por esperantistoj. Jen la priskribo
de iliaj celoj:

NIA MISIO: LINGVAJ RAJTOJ POR ĈIUJ

“Eĉ se vi parolas superregan lingvon, vi tamen ricevas limigitan parton de
la  haveblaj  informoj”.  Ni  prenu  Vikipedion  kiel  ekzemplon.  Vi  eble
pensas, ke ekzistas en Vikipedio multaj universalaj temoj tra la malsamaj
lingvoversioj. Fakte, ekzistas malpi da komuna enhavo tra la diversaj lin-
gvoj: 74 elcentoj de la konceptoj havas artikolojn nur en unu lingvo, kaj 95
elcentoj de la konceptoj ekzistas en malpli ol ses lingvoj.

Malegalecoj pri la informoj rete haveblaj en malsamaj lingvoj rilatas al kiu
kaj kio estas prezentata – kaj fare de kiu. Se vi esploras, kiel la mondo
aspektas, se vi parolas la hebrean aŭ la araban, tre malsama bildo aperas
rilate al tio, kio estas priskribita en la angla.
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Estas grandaj informaj malplenoj en neregantaj lingvoj, kie homoj, lokoj
kaj kulturoj malaperas en nigran truon. Kaj kiam vi rigardas al lokoj pri-
skribitaj en Vikipedio en malgrandaj lingvoj, iĝas evidente ke la monda
sudo malaperas (la cifereca lingva divido – kiel la lingvo, kiun vi parolas
formas vian sperton en la interreto?).

Krome,  ankaŭ se,  laŭ  iuj,  la  reto  estas  ilo  por  la  malapero  (aŭ  ĉu  ne-
videbligo?) de multaj el la malpli parolataj lingvoj en la mondo, la temo de
reta lingva reprezentado iĝas problemo, nur se vi kapablas entute aliri la
reton. Kvankam en 2016 Unuiĝintaj Nacioj deklaris aliron al la Interreto
baza homa rajto,  miliardoj da homoj en la mondo, kiuj  parolas malpli-
multajn lingvojn, plue estas senrajtaj aŭ pro siaj registaroj, kiuj malhelpas
retan  aliron,  aŭ pro la  manko de baza reta  kunliga  strukturo  aŭ pro la
manko de baza komputila kapablo.

Ĉiuokaze, dum aliro al la Interreto plu kaj plu progresas kompare al antaŭe
ne kunligitaj komunumoj kaj al multaj foraj lokoj, ni vidas, ke novaj ebloj
por lingva plikapabliĝo ankaŭ estas aperantaj.

Ni kredas, ke je tiu ĉi interplektiĝo de retaj, homaj kaj lingvaj rajtoj ni
kune povas defii la lingvan hegemonion de malmultaj regantaj lingvoj kaj
pledi por rete akceli lingvajn rajtojn.

Ĉiu individuo aŭ asocio rajtas aliĝi. La aliĝilo estas en la angla ĉe

https://www.coalitionforlanguagerights.org/join, 

sed vi rajtas, kiel mi kaj aliaj faris, peti, ke ili pretigu  ĝin en aliaj lingvoj.

Renato Corsetti

Kelkaj el la membroj de la koalicio
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Esperanto en poliglota renkontiĝo
Esperanto  havis  spacon  en  la  reta  Poliglota
Renkontiĝo (Polyglot Gathering Online, PGO), kiu
okazis de la 28-a de aprilo (fondotago de UEA), ĝis
la  1-a  de  majo.  UEA estis  ĉefsponsoranto  de  la
evento, kio ebligis al individuaj membroj aliĝi kun
40%-a rabato. La sponsorado al PGO okazis kadre
de la Informa Agado de UEA. PGO funkcias ĉefe
per la angla kaj en ĝi partoprenas lingvemuloj, kiuj

ne ĉiam estas bone informitaj pri Esperanto.

Kiel ĉefsponsoro UEA interalie havis inaŭguran saluton dum la malferma
ceremonio: la Prezidanto de UEA, Duncan Charters, per la angla salutos la
publikon kaj parolos pri UEA kaj la idearo de justa kaj facila komunikado,
kiun ĝuste Esperanto reprezentas. La programo aldone enhavas 3-klasan
(daŭrigan) rapidkurson de Esperanto per la hispana (fare de Luis Obando,
dumviva  membro  de  UEA el  Kolombio,  listigita  en  la  Panteono  de
Edukado.net), prelegon en la itala pri Esperanto kaj Interlingvistiko (fare
de Federico Gobbo, dumviva membro de UEA el Italio/Nederlando kaj
katedrulo en la Universitato de Amsterdamo) kaj plurlingvan (angla/ pola/
esperanto/  aliaj)  debaton  Why so  English?  (“Kial  tiel  angla?”)  pri  kiel
instigi  plurlingvismon en medioj  regataj  de la  angla  (fare  de  la  TEJO-
volontulo Vojtek Oreszczuk, el Pollando).

Plie  estis  pluraj  paroligaj  babilĉambroj  pri  Esperanto  kaj  esperantistoj
mem proponis diversajn aliajn programerojn kun tre varia aliro. Krome, en
la eventa platformo estos skriba prezento de UEA kun invito membriĝi kaj
deko da esperantistaj aktivuloj agantaj pri instruado kaj informado estis
invititaj aliĝi senpage pere de la sponsoreco de UEA.
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Festivalo de Esperantaj kantoj
Ni  kore  invitas  partopreni  en  la  10-a  Eŭropa  Festivalo  de  Esperantaj
Kantoj 2022!

La festivalo estas dediĉita al infanoj, junuloj, plenkreskuloj kaj pliaĝuloj.

Ĉiu partoprenonto bonvolu alsendi vian videon kun registrita kanto en la
lingvo Esperanto kun samtempa alsendo de la partituro kaj la teksto de la
kanto – ĝis la 30-a de junio – la adreso: festivalo.eo@gmail.com. Tiel oka-
zos konkursa provaŭdo de partoprenantoj. Antaŭ ĉio bonvolu sendi pleni-
gitan aliĝilon.

La Festivalo okazos en tri kategorioj:

1. koruso aŭ ensemblo, 2. solisto, 3. registrita en studio.

La premioj estos aljuĝitaj por unuaj tri lokoj. Plie estos aljuĝitaj la Ĉef-
premio  kaj  Aŭtora  premio  (ĝin  ricevos  konkursanto,  kiu  prezentos  plej
bone kreitan propran (aŭ speciale por la festivalo) kanton).

La publiko aljuĝos sian premion, la Publik-premion, nur al video-kantoj.
La voĉdonado okazos rete ekde la 1-a de julio.

La 12-an de septembro – rete okazos Koncerto de la Premiitoj kaj anonco
de rezultoj.

La organizanto estas la Eŭropa Centro de Interkultura Edukado. Honoran
patronecon pri la festivalo akceptis Bohdan Aniszczyk – la Prezidanto de
la Nomuma Komisiono de la Urba Konsilantaro (Vroclavo) kaj la orga-
nizaĵoj:  Malsuprasilezia Federacio de Neregistaraj Organizaĵoj (MFNO),
pluraj  internaciaj  kaj  loka  Esperanto-asocioj  (kun  UEA)  kaj  retradio
“Radio KSON”.

Ĉiaj informoj estas riceveblaj ĉe la adreso: festivalo.eo@gmail.com  
(skribu en la temo de la mesaĝo: E-kanto) aŭ telefone +48 692 551 131, 
+48 888 796 629, +48 606 858 640, www.ecem.com.pl/  
https://www.facebook.com/efekantoj/.

La organiza teamo de la Eŭropa Festivalo de Esperantaj Kantoj
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2-a bulteno havebla rete
La Dua Bulteno de  la  107-a Universala  Kongreso de
Esperanto (UK), okazonta en Montrealo (6-13 aŭgusto
2022)  haveblas  rete  per  la  paĝo  de  la  UK:
uea.org/kongresoj.  La  Dua  Bulteno  donas  utilajn
informojn  pri  la  lando  kaj  la  kongreso  (alveno,
kongresejo, temo kaj unua rigardo pri la programo), sed
plej grave prezentas mendeblajn servojn de la UK, kiel
hotelojn, ekskursojn kaj bankedon. Disponeblas versio

de la Dua Bulteno rekte konsultebla sur la paĝo de la UK, aldone al PDF-
versioj kaj al la reta mendilo: uea.org/kongresoj/mendilo.

La antaŭkongresa  ekskurso okazos  inter la  2-a  kaj  5-a  de  aŭgusto
2022 (4 tagoj/3 noktoj) kaj irigos kongresanojn al Ontario kaj al la famaj
akvofaloj de Kanado. La ekskurso komenciĝos en Toronto, la plej granda
urbo de Kanado,  kaj  finiĝos  en Montrealo  ĉe  la  kongresejo.  Per  tiu  ĉi
ekskurso la kongresanoj vizitos, krom Toronton, la malnovan Kingstonon
(unu el la antaŭaj ĉefurboj de la lando), la famegajn Akvofalojn de Niagaro
kaj boatos en la mirinda regiono de la Mil Insuloj. Zamenhof en 1910
veturis laŭ tiu vojo post sia partopreno en la Sesa Internacia Kongreso en
Vaŝingtono, survoje al Montrealo.

La postkongresa  ekskurso okazos  inter la  13-a  kaj  16-a  de  aῠgusto
2022 (4 tagoj/3 noktoj) en la koro de Kebekio kaj iros al la norda bordo de
la impona riverego Sankta Laŭrenco. Ekskursanoj malkovros la ĉefurbon
de Kebekio, Kebekon, kiu konservas fortikaĵojn kaj apartan etoson de la
18-a jarcento. Oni ekskursos por vidi balenojn kaj vizitos valoran muzeon
pri la indiĝena kulturo de la nacio Huron-Wendat.

Ambaŭ ekskursoj okazos nur se ĝis la 25-a de aprilo 2022 po 30 homoj
aliĝos. Do tiuj, kiuj interesiĝas, estas kuraĝigataj rapide mendi sian parto-
prenon per la reta mendilo. Per ĝi ankaŭ eblas mendi loĝadon, bankedon
kaj dumkongresajn ekskursojn.
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Bonvenon al Montrealo! Tiuj, kiuj ankoraŭ ne aliĝis al la 107-a UK, 
povas tion fari per uea.org/kongresoj/alighilo.
Kaj por resti regule informita vizitu la paĝon de la UK ĉe Facebook: 
facebook.com/Montrealo.kongreso.

ATENTON: Se vi aliĝis al la 105-a UK (Montrealo, 2020) nuligita pro la
pandemio kaj konservis vian kotizon (do ne donacis ĝin) por aliĝi al la
107-a UK (Montrealo, 2022), vi devas procedi al via aliĝo al la 107-a UK
per la reta aliĝilo: uea.org/kongresoj/alighilo – kaj tie elekti la opcion, ke
vi deziras reuzi vian kotizon de la 105-a UK. La aliĝo al la 107-a UK ne
okazas  aŭtomate. Surbaze  de  la  Kongresa  Regularo,  kotizoj  ne  estas
repageblaj, sed eksterordinare pro la pandemio UEA akceptas reuzon de la
kotizo de la 105-a UK por la 107-a UK. Se aliĝintoj al la 105-a UK ne
aliĝos al la 107-a UK, tiuj neuzitaj aliĝkotizoj restos por UEA, surbaze de
la ĝeneralaj kondiĉoj de la regularo. Jen ilustrita instrukcio kiel reuzi la
aliĝkotizon de la 107-a UK:

•
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Ne plu KOVIM-testo
La federacia registaro de Kanado anoncis la finon de la devigo prezenti 
negativan KOVIM-teston por plene vakcinitaj vojaĝantoj. Jen bonvena 
novaĵo por la Universala Kongreso en Montrealo, ĉar tio signifas, ke la 
plene vakcinitaj vojaĝantoj ne devos fari la testadon en siaj hejmlando, 
antaŭ alveno en Kanado, nek fari KOVIM-teston.
Hazarde elektitaj homoj tamen devos trapasi PCR-teston je la alveno, sed 
ne devos izoliĝi dum ili atendos la rezultojn. “Simple alvenu, plen-
vakcinita, en bona sano kaj bona humoro, por ĝui la plej grandan 
Esperantan eventon de la jaro!”, diras Ĵenja Amis, sekretario de la LKK 
por Montrealo.
La registaro de Kebekio anoncis mildigojn rilatajn al KOVIM-reguloj. 
Ekde marto 2022 la registaro de Kebekio ne plu starigas limigojn pri la 
kvanto de personoj, kiuj povas ĉeesti kune en la sama ejo. Kaj vakcin-
pruviloj ne plu estas bezonataj por partopreni kongresojn aŭ viziti aliajn 
lokojn – ekzemple restoraciojn, koncertejojn, kinejojn, teatrojn, ktp. 
Krome, ekde marto, oni ne plu estas devigata labori dehejme
kaj la neceso porti la maskon fariĝas malpli strikta – nur en la publika 
transporto.
Jen la vakcinoj, kiuj nun estas akcepteblaj por eniri Kanadon:

• AstraZeneca/COVISHIELD (ChAdOx1-S, Vaxzevria, AZD1222);
• Bharat Biotech (Covaxin, BBV152 A, B, C);
• Janssen/Johnson & Johnson; Moderna (mRNA-1273);
• Novavax (NVX-COV2373, Nuvaxovid, Covovax);
• Pfizer-BioNTech (Comirnaty, tozinameran, BNT162b2), ankaŭ por 

infanoj inter 5- kaj 11-jaraj.
• Sinopharm BIBP (BBIBP-CorV)
• Sinovac (CoronaVac, PiCoVacc).

La lasta dozo devas esti ricevita almenaŭ 15 tagojn antaŭ la alveno al 
Kanado. La reguloj por vojaĝantoj legeblas ĉe voyage.gc.ca/voyage-covid 
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(france) kaj travel.gc.ca/travel-covid (angle). La reguloj povus ŝanĝiĝi en 
la venontaj monatoj.
“Tio estas bonvenaj ŝanĝoj, kaj federaci-nivele, kaj provinc-nivele”, diras 
la prezidanto de LKK por Montrealo, Normando Fleury. “Tio efektive 
signifas la verdan lumon de la registaro al kongresoj kaj aliaj eventoj”, 
aldonas Ĵenja Amis: “Kanado estas tre sekura lando, kun pli ol 80% da 
loĝantoj plene vakcinitaj. Aldone, dum la K estos surloke kongresa 
kuracisto kaj la protokolo kaj rekomendoj por protekti la sanon de ĉiuj 
partoprenantoj estos sekvataj. Bonvenon al Montrealo, en plena sekureco!”

Pri indiĝenaj lingvoj en Montrealo
Fine de januaro 2022, eksprezidanto de UEA kaj profesoro pri edukado 
d-ro Mark Fettes akceptis reĝisori la kongresan temon de la 107-a 
Universala Kongreso en Montrealo. Mem kanadano, Fettes esploras kaj 
verkas pri lingvopolitikaj kaj edukaj aspektoj de indiĝenaj lingvoj jam de 
tridek jaroj. Li posedas ankaŭ sperton kiel kongrestema reĝisoro: en 
Tampereo, Finnlando, en 1995 li gvidis la kongresajn diskutojn pri la 50-
jariĝo de Unuiĝintaj Nacioj (UN).
La temon de Montrealo inspiris la decido de UN plukonstrui sur la spertoj 
de 2019, la Internacia Jaro de Indiĝenaj Lingvoj, per dekjara komuna 
strebado. Per la temformulo “Lingvo, vivo, tero: Jardeko de Indiĝenaj 
Lingvoj” UEA inaŭguras sian propran kontribuon al la Jardeko (2022-
2032). Unuflanke, temas pri grava aspekto de la lingvaj rajtoj: simile kiel 
esperantistoj kontraŭas la altrudon de la lingvoj de pli grandaj aŭ fortaj 
popoloj al aliaj malpli fortaj, ili ankaŭ emas subteni la strebojn de diversaj 
popoloj por revalorigi kaj plu disvolvi siajn proprajn lingvojn. Sed ekzistas
ankaŭ dua, grava flanko de la temo: la kontribuo de indiĝenaj lingvoj al nia
kompreno pri daŭripova evoluigo kaj la repaciĝo de homaj rilatoj kun la 
Tero.
“En Montrealo niaj kongresanoj havos okazon kleriĝi pri unuopaj, fascinaj
lingvoj kiel la inuka, la aniŝnaba aŭ la kanjenka, kaj ankaŭ lerni iom pri la 
enkadriĝo de indiĝenaj lingvoj en la kompleksa lingvopolitika pejzaĝo de 
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Kanado,” Fettes klarigas en sia enkonduka prezento de la temo por la 
revuo Esperanto. “Sed ni ankaŭ rigardos freŝan tradukon de la Deklaracio 
pri la Rajtoj de Indiĝenaj Popoloj, diskutos pri la signifo de indiĝenaj 
lingvoj por la Celoj por Daŭripova Evoluigo, kaj konsideros, kion diras 
nuntempaj indiĝenaj verkistoj kaj pensuloj pri la evoluo de homaj socioj.”
UEA nun serĉas homojn, kiuj ŝatus kunlabori kun Fettes en la organizado 
de la Montreala programo. Bonvenas sinproponoj de tiuj, kiuj ŝatus 
organizi unuopajn sesiojn aŭ helpi kunordigi la tuton, kaj ankaŭ de tiuj, 
kiuj ŝatus kontribui per specialaj scioj pri iu parto de la vasta demandaro 
levita de la temo. Fettes substrekas, ke ne necesas esti specialisto por 
aktive kontribui. “Mi ŝatus trovi kunlaborantojn kun entuziasmo pri la 
‘popolkleriga’ aspekto de la temo, eble homojn kun ĝenerala interesiĝo pri 
mondaj temoj kiel homaj rajtoj, evoluigo, daŭripovo kaj simile, aldone al 
la fakuloj kiuj povus prelegi aŭ gvidi diskutojn pri specifaj aspektoj.”

Elektoj de Komitatanoj B de UEA
Ĝis la 31-a de januaro individaj membroj de UEA (IM) povis kandidatiĝi
por la posteno de komitatano B de UEA, mandato 2022-2025. Komitatanoj
B reprezentas la IM-ojn en la Komitato, la supera organo de la Asocio. Laŭ
la Statuto de UEA (art. 24) por la koncerna mandato ĝis maksimume 5
komitatanoj B povus esti elektitaj.
Laŭ la Ĝenerala Regularo (art. 8) validaj proponoj por kandidatoj konsistas
je skriba preteco, biografieto kaj deklaro pri movadaj celoj de la kandidato
plus skribaj subtenoj de minimume 10 Inidividuaj Membroj el minimume
3 diversaj regnoj. Ĝis la limdato la Centra Oficejo ricevis 7 proponojn, ĉiuj
retpoŝte, sed nur 4 proponoj estis plene validaj, ĉar plenumantaj ĉiujn kon-
diĉojn. Pro tio, ke la nombro da validaj proponoj estas sub la maksimumo,
voĉdonado ne devas okazi kaj ĉiuj kandidatoj estas konsiderataj kiel elek-
titaj, same kiel okazis en 2016, 2007 kaj 1992.
La novaj komitatanoj B estas Aleks Kadar el Francio, Alexsandro Cesário
el  Brazilo,  François  Lo Jacomo el  Francio kaj  James Rezende Piton el
Brazilo.  La nove elektitaj  komitatanoj  B ekoficos je  la  malfermo de la
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ordinara kunveno de la Komitato (laŭ la art. 3 de la Elekta Regularo), dum
la Universala Kongreso 2022.
UEA gratulas al la elektitoj kaj kuraĝigas la neelektitojn kunlabori en alia
maniero kun la Asocio.

Interkultura Novelo-Konkurso (INK)
2-a eldono lanĉita kun novaj reguloj

Akademio Literatura de Esperanto (ALE) lanĉis la duan eldonon de la 
Interkultura Novelo-Konkurso (INK), ĉi-jare sub la temo Nokta vojaĝo, 
kunlabore kun Bobelarto kaj aǔspiciata de Universala Esperanto-Asocio 
(UEA). La konkurso celas instigi novel-kreadon de aŭtoroj el diversaj 
kulturoj. Krom la temo, aliaj novaĵoj atendas la partoprenontojn al la ĉi-
jara INK: novaj kategorioj, novaj premioj kaj novaj reguloj pri lingvoj.
La dua eldono de INK atendas konkursaĵojn per noveloj en du kategorioj: 
komencantaj kaj spertaj verkistoj. La ĵurio donacos ok monpremiojn kaj 
laŭdecide honorajn menciojn. Krome, ĉi-jare estas akceptataj noveloj en 
kvar lingvoj: Esperanto, la itala, la rusa kaj la ukraina. Tamen ne nepre 
originale verkitaj en Esperanto, la itala, la rusa aŭ la ukraina: tradukaĵoj el 
aliaj lingvoj en tiujn lingvojn bonvenas.
Noveloj (ĉu originalaj ĉu tradukitaj koncerne la menciitajn lingvojn) devas
esti neniam antaŭe publikigitaj. La teksto-proponoj devas havi maksimume
12 000 karaktrojn (proksimume 6 paĝojn). Ne estas minimuma longeco. 
La konkurso permesas uzadon de artefarita intelekto (AI) por kontribui al 
la verkado: ties uzon oni devas mencii en la sendoformularo.
La ĵurio konsistas el reprezentantoj de diversaj kulturoj. La gajnintoj estos 
anoncitaj dum la 108-a Universala Kongreso de Esperanto (UK), orga-
nizata de UEA en Torino, Italio, en 2023. La 1-a, 2-a, 3-a kaj 4-a premioj 
de la kategorio sperta verkisto estos respektive 1000, 600, 400 kaj 200 
EUR. La 1-a, 2-a, 3-a kaj 4-a premioj de la kategorio komencanta verkisto 
estos respektive 500, 300, 200 kaj 100 EUR.
La limdato por konkursi estas la 30-a de septembro 2022.
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Informojn kaj detalojn oni trovu ĉe akademio-literatura.org/ink-2 aŭ 
bobelarto.ink.

Kadre  de  sia  unua  eldono  INK  ricevis  69  konkursantajn  novelojn  de
aŭtoroj el Norda kaj Suda Amerikoj, Eŭropo, Afriko, Azio kaj Aŭstralio.
Tiuj noveloj estis originale verkitaj en Esperanto, sed ankaŭ en la araba,
ĉina, franca kaj hispana. La gajnintoj estos anoncitaj kaj la novel-rikolto
lanĉita dum la venonta 107-a UKen Montrealo.

Nova EU-projekto “Vortoj”
UEA partoprenas en unu plia projekto subvenciita de Eŭropa Unio
(EU),  nome  Vortoj,  kiu  disvolviĝos  kadre  de  la  programo
Erasmus+ por bazlerneja edukado, akceptita de la slovaka nacia

agentejo de Eŭropa Komisiono kun entuta buĝeto de 196 503 EUR. Vortoj
estas elpensita kaj kunordigata de E@I, kaj UEA estas unu el la partneroj.
Ĝia ĉefa celo estas disponigo de interaga komputila ludo por lingvolernado
en noviga maniero. Sukcese testita beta-versio, originale en Esperanto kaj
bazo por la subvenci-peto, jam estis prezentita dum kelkaj eventoj, inter ili
la 75-a Internacia Junulara Kongreso en Liptovský Hrádok, Slovakio, de
2019.
La ludo kombinas uzon de ludtapiŝo kaj projekciadon de vortoj. Per paŝoj
aŭ saltoj sur la tapiŝo ludantoj devas trafe elekti inter moviĝantaj vortoj laŭ
la  diversaj  proponitaj  defioj.  Laŭ  la  prezento  de  la  ludo  Vortoj estas
komputila ludo de reflekso, lingvoj kaj mojoseco! Per Vortoj oni praktikos
lingvojn kaj plicertiĝos pri literumado de vortoj, amuziĝante dum kursoj
kun amikoj kaj kolegoj. Ĉar  Vortoj  uzas la danctapiŝon de la fama ludo
Dance Dance Revolution (DRR, “Danco-Danco-Revolucio”)  kaj  devigas
ludantojn paŝadi kaj saltadi, ĝi estas vigliga kaj oportuna por la korpa sano
de infanoj kaj junuloj, kiuj samtempe povas praktiki lingvojn per rekono
kaj elekto de ĝustaj vortoj. Per projekciado la ludo aperigas surekrane aŭ
surmure moviĝantajn vortojn kaj ludanto devas fari konkretan movon sur
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la danctapiŝo por elekti vortojn depende de ilia ĝusteco. Aldone la ludo
ankaŭ estis  elpensita  por  aktiva  uzo  fare  de  instruistoj,  ebligante  al  ili
propran vortredaktadon kaj kreon de novaj defioj laŭ iliaj specifaj bezonoj.
Por funkciigi la ludon sufiĉas havi ludtapiŝon kable konektitan al kompu-
tilo (kaj projekciilon, se oni deziras projekcii surmuren). Ĉiuj tiuj trajtoj
faras el  Vortoj ludon unikan kaj speciale taŭgan por kursoj,  lernejoj kaj
eventoj.
Kiel EU-projekto Vortoj daŭras du jarojn: de la 1-a de januaro 2022 ĝis la
31-a  de  decembro  2023.  Dum  tiu  tempo  la  partneroj  devos  plenumi
diversajn  taskojn,  interalie  funkciigon  de  la  ludo  en  11  lingvoj.  La
partneroj estas: E@I (el Nová Dubnica, SK), UEA (el Roterdamo, NL),
Kultura Esperanto-Asocio (KEA, el Budapeŝto, HU), INALCO (el Parizo,
FR) kaj Privata Lernejo Nová Dubnica (el Nová Dubnica, SK). Tri el la
kvin  partneroj  estas  Esperanto-organizaĵoj.  UEA aparte  kunlaboros  pri
tradukado, testado, programado kaj fine pri la diskonigo de la ludo. La
projekta  retejo  estas  www.vortoj.net (nuntempe  nur  en  la  slovaka;
plurlingva versio estas preparata).
Kiel informas Peter Baláž, kunordiganto de E@I, “Vorto estos tre taŭga ilo
por neformala edukado kaj ni esperas, ke ĝi ankaŭ trovos sian vojon en la
formalan  eduk-sistemon  de  diversaj  landoj,  uzota  de  instruistoj  dum
lingvo-lecionoj. Mi povas bone imagi ĝin kiel finan aktivecon de lecionoj,
kiam lernantoj jam estas relative lacaj,  malpli  bone atentas kaj bezonas
ĝuste  tian  energi-injekton.  Estas  nia  plano  ĝin  prezenti  ankaŭ  al  espe-
rantistoj: esperinde jam dum la ĉi-jara Universala Kongreso en Montrealo!
Ni  esperas,  ke  baldaŭ  multaj  uzos  ĝin,  amuziĝos  kaj  praktikos  sian
vortostokon.”
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Hungaria Esperanto-Asocio 120-jara
Ni resumas prezenton de estrarano de HEA al la festa kunveno en la 12-a 
de aprilo:

En  Hungario  Esperanto  estis  menciita  jam  en  la  jaro  1897.  Sekvajare
aperis la unua lernolibro verkita por hungaroj fare de Ábel Barabás. La
monata  gazeto  Lingvo  Internacia  (eldonita  en  Svedio)  ekde  1900  estis
pretigata en la presejo de Paŭlo Lengyel en la urbo Szekszárd. Sekvajare li
jam estis ankaŭ ĝia eldonisto. Tiam ekabonis la gazeton Jozefo Miletz , kiu
fondis societon.
La fondiĝo okazis en la komenco de marto 1902. Ties daton festos nun ni,
hungariaj esperantistoj. La nomo de la Eo-hungarlanda organizaĵo kelkfoje
ŝanĝiĝis, ĝis la nuna nomo: Hungaria Esperanto-Asocio (ekde 1991). En
Budapeŝto la unua Esperanto-gramatiko aperis en aprilo 1903. En 1903 en
la centro de Budapeŝto komenciĝis la unua Esperanto-kurso sub la gvido
de Miletz. En 1910 en alia parto de la ĉefurbo okazis kurso fare de Géza
Nyulászy.
En 1932 fondiĝis Societo de Hungaraj Esperanto-Pedagogoj.  Inter 1964
kaj 1969 okazis Internaciaj Seminarioj de Esperanto-Pedagogoj en la urbo
Szeged  somere  dum  10  tagoj.  Ekde  1966  eblas  ekzameniĝi  ankaŭ  pri
Esperanto.  Samjare  komenciĝis  la  Esperanto-instruado  en  la  budapeŝta
universitato  ELTE  por  havigi  al  la  studintoj  diplomon  pri  mezlerneja
instruado.
En 1922 (antaŭ 100 jaroj!)  pluraj  eminentuloj  fondis  la  faman beletran
revuon Literatura Mondo, kiu iĝis la plej konata literatura kaj arta organo
de la Esperanta kulturo, kerno de la tiel nomata “Budapeŝta Skolo”, kies
spirita gvidanto estis unu el la fondintoj, Kolomano Kalocsay. Dum la jaroj
aperis  multaj  libroj:  originalaj  kaj  tradukitaj  literaturaĵoj  krom  la  du
granduloj  –  Kalocsay  kaj  Baghy  –  kun  la  kontribuo  de  pluraj  talentaj
verkistoj kaj tradukistoj.
En 1983 oni eldonis la kolektaĵon Hungara Antologio, el kies partoj du
jarojn poste aperis la unua esperantlingva sondisko Bukedo el la hungara

20



poezio. En 1987 estis prezentita en la jubilea kongreso en Varsovio la unua
postsinkronigita  hungara  filmo  En  Eŭropo  ie.  Esperanto  radio-elsendoj
komenciĝis en 1939, poste okazis: 1947-49, 1966-69, 1982-89. 
En  1982  la  fama  Kolektaĵo  Fajszi  iĝis  ŝtate  aŭspiciata,  nuntempe  ĝi
troveblas en la Landa Fremdlingva Biblioteko, en Budapeŝto; plie okazis
la unua Internacia Festivalo de Esperantaj Teatroj en la ĉefurbo.
La  (tiama)  Hungara  Esperanto-Asocio  estis  la  unua  inter  la  enlandaj
organizaĵoj, kiu ricevis la ordenon Paco kaj Amikeco, en la jaro 1987, pro
agado pri internacia paca kunlaboro.
Budapeŝto trifoje gastigis Universalajn Kongresojn: 1929 (1200 partopre-
nantoj),  1966  (3975  partoprenantoj),  1983  (4834  partoprenantoj).  La
gvidantoj  kaj  la  anoj  de  la  landa  asocio  ĉiam  aktive  kaj  entuziasme
partoprenis  en  la  organizado  de  tiuj  gravegaj  eventoj,  samkiel  en  aliaj
poresperantaj  okazaĵoj.  Tian  sintenon  ni  devas  havi  nun  kaj  en  la
estonteco, tio estas nia celo.
Okaze de la 120-a datreveno, la estraro de HEA aperigis festan poŝtmarkon
kun la hungarlingva teksto ‘120 éves a MESZ’ (HEA estas 120 jara).

Gyöngyi Mézes (Perla Mielo), en la nomo de la estraro de HEA

Seán Ó Riain salutas la hungarojn
Mi  ŝatus  sincere  gratuli  la  Hungarian
Esperanto-Asocion pro la 120-a datreveno de
ĝia  fondiĝo,  kaj  deziri  al  vi  sukcesan  kaj
ĝojplenan  feston.  Hungario  okupas  ŝlosilan
lokon en la historio de la  Esperanto-kulturo
kaj komunumo. Via bela lando produktis la
literaturan genion de Kolomano Kalocsay kaj
Julio Baghy, de István Nemere kaj de multaj
aliaj unuaklasaj verkistoj.
Kiam  rolo  ie  ajn  estas  proponita  por
Esperanto,  la  ĉefa  argumento  de  la

kontraŭuloj  estas  ke  “ĝi  ne  havas  kulturon”.  Ni,  Esperanto-parolantoj,
scias, ke tio malveras kaj ege maljustas. La plej efika maniero kontraŭ-
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batali  tiajn  nepravigeblajn  atakojn  kontraŭ  Esperanto  estas  la  oficiala
agnosko,  fare  de  sendependaj  ŝtatoj,  de  Esperanto  kiel  parto  de  la
nemateria kultura heredaĵo de pli kaj pli da eŭropaj landoj, kaj de Eŭropo.
Pollando (2014) kaj Kroatio (2019) jam faris tiun ĉi paŝon, kiu egalas al
oficiala agnosko de Esperanto kiel lingvo de kulturo. Aliaj EU-landoj, kiel
Litovio, Ĉeĥio kaj Slovakio laboras en la sama direkto.
Sukcesa  oficiala  agnosko  de  Esperanto  en  Hungario  donus  grandegan
akcelon al nia lingvo. Ĉi tio estas nia unua prioritato. Mi ege ĝojas pro la
unuaj jam konkretaj, oficialaj paŝoj esperplenaj faritaj de vi kiel prezidanto
de  HEA al  la  deklarigo  de  tradicioj  esperantistaj  kiel  Nacian  Kulturan
Trezoron de Hungario. La vojo estos longa kaj malfacila kaj ĝi postulos
fortan  unuecon  de  la  tutlanda  hungara  movado,  kaj  de  ĉiuj  hungaraj
Esperantistoj.
Mi deziras al la Esperanto-movado en Hungario daŭran sukceson, kaj mi
certigas al vi la fortan subtenon de EEU por ĉiuj viaj laboroj por Esperanto
kaj por lingva justeco en Eŭropo kaj en la tuta mondo.

Dr Seán Ó Riain, Prezidanto de EEU

La esperantistoj havas propran sanktulon!
La 4-an de marto 2022 en Vatikano papo Francisko prezidis la Publikan
ordinaran konsistorion por la proklamo de dekretoj por tri novaj sanktuloj:

•  beata  Titus  Brandsma,  sacerdoto,  karmelano,
martiro;

•  beata  Maria  Rivier,  fondantino  de  la
Kongregacio de la fratulinoj de la Entempligo
de Maria;

•  beata  Maria  di  Gesù  (Carolina  Santocanale),
fondantino de la Kongregacio de la fratulinoj
kapucenaj de la Dipatrino de Lurdo.

La solena sanktproklamo okazos je  la  5-a Paska
dimanĉo,  la  15-a de majo 2022. La membroj de
Internacia  Katolika  Unuiĝo  Esperantista  aparte

ĝojas, ke inter la novaj sanktuloj troviĝas la nomo de kaj nia membro kaj
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nia ĉiela patrono, Titus Brandsma! Li estas la unua Esperantisto kiu iĝis
sanktulo!
Titus Brandsma (Anno Sjoerd Brandsma) naskiĝis la  23-an de februaro
1881 en Ugoklooster apud Bolsward kaj martire mortis la 26-an de julio
1942 en la koncentrejo Dachau. Li estis frisa karmelana patro,  katolika
sacerdoto,  profesoro  pri  filozofio,  ĵurnalisto,  verkisto,  tradukisto,
kontraŭnaziulo kaj esperantisto. En Espero Katolika 11/1985 per la teksto
“La moderna martiro Tito Brandsma estis Esperantisto” oni mallonge
skizas la vivon de pastoro Titus.
Ankoraŭ estas prilaborata lia Esperanta-profilaĵo. Ni ja scias ke li aktivis
en la katolika Esperanto-rondo en la unuaj jaroj de la ekzisto de IKUE. En
la jarlibroj de IKUE, ni trovas lian nomon, ekz. Jaroj 1926, 1928, 1931-32,
1938. Okaze de la 4-a jarkunveno de “Nederlanda Katoliko” (Nederlanda
katolika Esperanto-Ligo), en 1913 en s’Hertogenbosch li celebris la meson
por la vivantaj kaj mortintaj membroj. Li recenzis la eldonaĵojn, kaj ankaŭ
gvidis la Komisionon de legado kaj studado de “Nederlanda Katoliko”. Li
estis inter la organizantoj de la Kongreso de Nederlanda Katoliko en 1936,
same  inter  la  membroj  de  honora  komitato  kaj  ankaŭ  inter  la  parto-
prenantoj de la 19-a IKUE-kongreso (1937, Hago). Do, ni povos konkludi,
ke li apartenas al la pioniroj de la katolika Esperanto-movado.
En la  Virtualaj  Tagoj  de IKUE (2020) kaj  Virtuala  Kongreso de IKUE
(2021) oni dediĉis atenton al la martiroj ligitaj kun la Esperanto-movado.
Ni atenton donis al Sankta Maksimiliano Kolbe, la ĉiela patrono de IKUE
(pasintjare ni memoris 80 jarojn de lia martira morto) kiu ja ne estis mem
esperantisto,  sed bone komprenis la ideon kaj subtenis la lernadon. Ĉiu
14-a tago de la monato estas nomita "Kolbe-tago" okaze de kiu dum la
virtualaj kunvenoj oni strebas pli bone ekkoni tiun sanktulon. Fine de la
Virtuala Kongreso (14.-21.8.2021) estis proponite, ke en la jaro 2022 dum
kiu ni  memoras 80 jarojn de la  martira morto de Titus  Brandsma, estu
aparta atento dediĉita al pli bona kono de tiu ĉiela patrono. Ĉiu 27-a tago
de monato estas nomita “Titus Brandsma-tago”.

Marija Belošević, prezidantino de IKUE
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Retkurso en Norvegio
Raporto pri du esperanto-kursoj en februaro kaj marto 2022

 Datoj: unua kurso: 16.2., 23.2., 2.3., 9.3, dua kurso: 16.3., 23.3., 
30.3., 6.4. Ĉiuj lecionoj okazis merkrede 20.00-21.00 per Zoom.

 Ĉiujn lecionojn ĉeestis Amelie Matt kiel helpanto.
 La trian lecionon de la unua kurso ĉeestis gasto (Heroo), kun kiu la 

kursanoj faris intervjuon per (plejparte) antaŭe preparitaj demandoj.
 La kvaran lecionon de la dua kurso ĉeestis Bård Hekland (prezidanto 

de NEL). Li rakontis, por kio eblas uzi Esperanton.
 La du kursoj (4+4 lecionoj) donis superrigardon kaj ioman ekzercon 

pri la tuta strukturo (kaj iom pri la kulturo) de Esperanto. La temoj de
la lecionoj estis deciditaj antaŭe, sed la kursanoj kunkreis la enhavon 
spontanee per demandoj, proponoj ktp. Ĉio notiĝis surekrane (en 
word-dokumento), kaj la notoj (post ioma “purigo”) dissendiĝis al la 
kursanoj post ĉiu leciono en formato pdf. La rezultaj ok pdf-
dokumentoj ne estu konsiderataj preta lernilo, uzebla por postaj 
kursoj, sed ili povas doni ideojn pri ebla enhavo kaj sinsekvo de 
temoj. 

 La kursanoj ne ricevis hejmtaskojn, sed kelkaj memstare uzetis 
Duolingon. 

 La kursoj okazis sen lernolibro, tamen dum la dua kurso iugrade estis
uzata Poŝamiko.

 Ĉiuj partoprenantoj de la dua kurso kurskomence (kaj kelkaj de la 
unua – postkurse) senpage ricevis Poŝamikon, Nøkkel til esperanto 
kaj Norsk-esperanto ordliste.

 Amelie faris belajn grafikaĵojn pri gramatikaj temoj per la programo 
CANVA.

 La kvar lecionojn de la unua kurso ĉeestis 9 – 11 – 7 – 9 kursanoj 
respektive.

 La kvar lecionojn de la dua kurso ĉeestis 5 – 5, 5, 4 kursanoj 
respektive.

 Kvin partoprenintoj de la unua kurso respondis al anonima, reta 
pritaksilo pri la kurso, dissendita post la lasta (kvara) leciono. Post la 
dua kurso ne estis dissendita pritaksilo, sed la kursanoj esprimis 
deziron pri konversacia kurso.
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 Kvin partoprenantoj ŝajnas esti ideala nombro por ĉiuj. Pli granda 
nombro malfaciligas interkonatiĝon, precipe rete. 

Varbado por la kurso
 La ĉefa varbmaniero esti pagita anonckampanjo en Facebook. La 

kampanjo daŭris de la 4-a ĝis la 17-a de februaro, kostis 2170 NOK 
kaj atingis 10 624 personojn (verŝajne tiom da homoj vidis la 
anoncon). 62 homoj alklakis, ke ili interesiĝas. Ni ne scias, kiom el la
partoprenantoj venis pro la anoncoj en Facebook, sed kompare kun 
aliaj reklamkanaloj, ĝi supozeble donas pli da efiko por la investita 
mono kaj tempo ol la alternativoj. 

 Aldone la kursoj estis reklamitaj en la retpoŝta listo nel-inform kaj en
Norvega Esperantisto. Membroj estis instigataj kontakti interesatajn 
konatojn kaj amikojn. Iuj el la partoprenantoj venis pro tia persona 
invito.

 Ne estis lokaj paperaj afiŝoj aŭ simile. Tia reklamado postulas pli da 
fortoj ol dume havas ni.

Memorindaĵoj por postaj kursoj: 
 Post junio 2022 la studasocio ŝajne ne plu apogos nure retajn 
kursojn.
 Se registri kursojn ĉe la studasocio: Petu tuj je aliĝo ĉiujn necesajn 
informojn de la partoprenontoj (plenan nomon, naskiĝdaton, paperpoŝtan 
adreson, retadreson).
 Tre indas havi helpanton! Helpanto povas havi ĉi tiujn taskojn: 

- atenti pri ĉeestoj kaj forestoj
- atenti pri levitaj manoj 
- komenti tion, kion la kursgvidanto forgesas aŭ preteratentas
- doni utilajn kritikon kaj konsilojn al la kursgvidanto post ĉiu 

leciono 
- transpreni la instruadon, se io malebligas al la kursgvidanto fari 

tion

Marianne Lund, kursgvidinto.
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Filmo el Togolando
La togolanda esperantisto Koufionou Koffitche parolas en tiu ĉi filmeto pri
la situacio en Togolando, el la vidpunktoj socia,  ekonomia, politika kaj
turisma. Li prezentas la kredon de togolandanoj pri voduo, la meznombran
salajron  en  Togolando,  la  (ne)ekziston  de  nacia  senpaga  sanservo,  la
lernejan  sistemon  ŝtatan  kaj  privatan  kaj  la  situacion  de  oficiala  kaj
efektive  uzataj  lingvoj,  sed  li  ne  parolas  pri  la  togolanda  Esperanto-
movado.
https://youtu.be/hUJ-Y40ZHHQ 

Alia  rekomendinda  afrika  filmet-produktanto  estas  Joel  Muhire  el  DR
Kongo. Ĉe senopone.wordpress.com/ oni povas trovi liajn muzikaĵojn, kaj
kelkaj el ili troviĝas ankaŭ en Youtube. Jen la teksto de unu el liaj aktualaj
kantoj, “LA MILITO AĈAS”:

La militoj komencas en la mensoj de la homoj, tial tre gravas
konsciigi la homaron pri paco-sub-teno por la bono de la mondo.
Refreno : Ĉia mal-sekureco aĉas
ĉar ĝi ĉiel nocas, ĉesigu ĝin
kaj re-venu al bona konscienco
kaj kune strebu al paco-konstruo por pli bona mondo
1. Ĉia mal-bon-ago, kial ne l' milito
ek-bolas unua-foje en de la homoj menso
nur timas mi de ĉio tio l'rezulto
kio estas detrua, mal-utila al la homaro
dum-milite, ĉio terure, morne estas
sopirante al el-saviĝo de la danĝer'
turmentite, ĉiuj svage ĉien tumultas
ĉiu kri-plendas, kien iris vi paco,
revenu!
Regu frat-amo kaj reciproka respekto kaj
pensoj pri gent-ekstermado for-mortu.
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Dume en Afriko ...
En Kongo ne funkcias poŝtaj servoj [se vi volas ricevi leteron, vi devas
sendigi  ĝin al  via  amiko en apuda lando]  kaj  ne estas  publika  elektro-
sistemo, sed ankaŭ en tiaj kondiĉoj oni sukcesas instrui Esperanton. En
2021, nia samideano Byelongo Elisée Isheloke ighis rektoro de la univer-
sitato Espoir , UEC, en orienta Kongo ĉe la lago Tanganiko – nun ili ofer-
tas ankaŭ Esperanto-programon. Danke al la helpo de esperantistoj, pere
de AVE, kaj  al  la  subteno de ILEI oni sukcesis instali  sunpanelojn por
provizi  elektron  al  unu  klasĉambro,  ĉar  rompiĝis  la  malnova  petrola
elektro-generilo.
Kaj  en  tiu  klasĉambro  per  komputilo  eŭropa  instruistrino,  Francoise
Noireau, ĉiun sabaton prezentas per Zoom lecionon pri Esperanto kaj poste
per  retaj  mesaĝoj  korespondas  kun  la  lernantoj  kaj  korektas  la  hejm-
taskojn. La lernolibroj estis donaco de Esperanto France. Ĉu ĉio en ordo en
la plej  bonaj el  la  mondoj? Jes kaj  ne,  ĉar nun oni devas instali  pliajn
sunpanelojn por havi pli da elektro kaj necesas instali en la klas-ĉambron
grandan ekranon por projekciado de la leciono por ke la lernantoj sekvu
ilin  pli  facile  ol  per  siaj  poŝtelefonoj.  Por  pli  bone  prezenti  ilin  la
instruantoj  kaj  Elisee  petas  subteni  la  acheton  de  granda  ekrano.  Li
kalkulis 400$.
Renato Corsetti petas subteni chi-tiun investon en pli bona instru-medio:
denove mi apelacias al via esperantista koro por ke vi helpu la instruadon
de Esperanto en senesperaj materiaj kondiĉoj en la urbo Baraka. Trovu ĝin
sur la mapo kaj donu esperon al junaj afrikanoj, kiuj volas plibonigi sian
kaj nian mondon.
Jen la konto de AVE che UEA: avex-z, bonvolu noti "por PV de UEC"
Se vi ne estas membro de UEA bonvolu pagi al mia persona konto - char
de tie mi transpagos (UEA ne emas/povas fari troan laboron).

Manfred Westermayer, Bonn; Konto: Volksbank Freiburg, BIC 
GENODE61FR1, IBAN DE31 6809 0000 0007 8681 11.
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Ni semas kaj semas … Finfine 
ni denove povis prezenti nin en
publikaj lokoj. Jen tri fotoj el 
la ekspozicio “Krop Sind Ånd”: 
supre Ana en Kopenhago, 
maldekstre interesiĝantoj en 
Kopenhago, kaj sube Ejnar 
Hjort en Aalborg.
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