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Nova redaktoro de Esperanto en Danio
Post la 3-a numero ĉi-jara de ĉe tiu revuo, mi kiel jam anoncite trans-
lokiĝos al Jutlando kaj ĉesos esti redaktoro. Ĉu vi pretas, aŭ konas iun kiu 
pretas, redakti ĝin?

Plenigi 24 paĝojn ĉiun trian monaton ne estas tro malfacila tasko. Se oni 
uzas la dosieron de la antaŭa numero kiel ŝablonon, oni povas certigi ke la 
revuo ĉiam aspektas kiel si mem; oni nur devas memori korekti la daton, 
inkluzive de la limdato porla sekva numero. La aktivaĵoj de la kluboj kaj 
DEA ne multe ampleksas, sed foje oni estas bonŝancakaj iu membro havas 
ion por rakonti, kaj per la reto estas facile trovi internaciajn novaĵojn. Se 
oni abonas kelkajn dissendlistojn kiel “uea-membroj” aŭ “landa-agado” 
estas eĉ pli facile.

Se vi pretas aŭ havas ideon, anoncu tion  ĉe la prezidanto Peter Wraae: 
peter@wraae.dk aŭ en la Ĝenerala Kunveno baldaŭ okazonta.

Jens S. Larsen
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Bonvolu noti ke la
jarkunveno okazos jam en

marto ĉi-jare.

Detaloj en la mezaj paĝoj de
ĉi tiu revuo.
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Jarraporto
Jara raporto de Dana Esperanto-Asocio 2022 

Finfine ni liberiĝis de la mallumaj nuboj de kronviruso. Tio signifas ke ni
dum la printempo povis pli libere renkontiĝi kadre de DEA kaj KEK. 

Kadre de DEA ni havis budon ĉe Krop-Sind-Ånd ekspozicio en Brøndby-
hallen kiu okazis inter la 8-a kaj 10-a de aprilo. Ni diskutis nian lingvon
kun  multaj  ĉeestantoj,  kaj  feliĉe  estis  kelkaj  kiuj  interesiĝis  lerni
Esperanton. Pia Wettergren ricevis la liston de interesiĝoj kaj kelkaj aliĝis
al ŝia kurso.

Nia jarkunveno okazis kadre de Tria Skandinavia Kongreso. La renkontiĝo
estis sukcesa kaj altiris 46 samideanojn el Norvegio, Svedio kaj Danio.
Estis sufiĉe da prelegantoj kiuj ofertis interesajn prelegojn, kaj vespere la
muzikantoj distris nin per kantoj kaj ĉendancoj. Kiam ni atingis Oslon, ni
piediris al la muzeo de Edward Munch, kie ni travivis impresan ekspozi-
cion.

La norvega kaj la dana organizoj uzis la okazon nomumi honorajn mem-
brojn  por  multjara  laboro  de  la  landaj  organizoj.  De  Norvegio  estis
Douglas Draper kaj Otto Prytz, kaj de Danio estis Ileana Schrøder. Dou-
glas  Draper  bedaŭrinde  ne  povis  ĉeesti,  sed  Otto  kaj  Ileana  mallonge
dankis pro la honoro. Mi esperas ke eblas alian fojon pluteni la tradicion
fari  skandinaviajn  kongresojn.  Mi  dankas  al  ĉiuj  kiuj  kontribuis  al  la
evento.

La pramkompanio DFDS ne ŝatis gastojn kiel nin, kaj ni spertis kelkajn
obstaklojn. Ili verŝajne preferas klientojn kiuj vespere drinkas bierojn en la
restoracioj,  kaj  pro  tio  ili  gajnas  pli.  Ni  almenaŭ  lastan  fojon  faris
kunvenojn ĉe ili.

Ĵus  antaŭ  la  somero  mi  ricevis  mesaĝon  de  advokato  ke  DEA heredis
monon de nia multjara membro Birthe Trærup. Ŝi interalie tradukis kelkajn
librojn kaj historiojn de H.C. Andersen, kiujn Zamenhof ne mem tradukis.
Estis kelkaj ricevantoj de la heredaĵo, kaj meze de la procezo transprenis
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ĝin  nova advokato,  kaj  pro  ambaŭ kialoj,  ĝi  iom daŭris.  Ni  ricevos  la
heredaĵon baldaŭ. 

La estraro de DEA proponis al la estraro de DEJO, ke DEJO mem petu
kotizojn el  siaj  membroj  anstataŭ DEA. Ni starigis  debaton pri  tio,  kaj
DEJO planus ŝanĝi sian statuton por kompletigi la transformadon. 

Post nia Zamenhofa festo ni perdis la eblecon uzi Fakti, Bispebjerg Bakke
6. La estrino kiu respondecas pri la loko bedaŭrinde ricevis multe pli da
klientoj, kaj tial ŝi ne povis pruntedoni al ni la senkostan lokon. 

DEA havis 105 membrojn je la fino de la jaro. 

La estrara laboro bone kaj glate funkciis dum la tuta jaro, kaj pro tio mi
dankas al la estraro.

Prezidanto Peter Wraae

Nova klubo en Aarhus
SOLIA estas societo kiun kreis en 2022 la tri stu-
dentoj pri lingvistiko Albert Roed Dalsgaard, Geer-
tje  Graehn  og  Nina  Vad  Thomsen.  Por  la  kurso
“Aplikita lingvistiko” ili skribis ekzamenan taskon
pri fikciaj lingvoj kaj ekhavis la ideon “enkorpigi
lingvokreadon kiel  parton de la asocia vivo de la
Universitato  de  Aarhus  kaj  tiamaniere  alirebligi
lingvokreadon al ĉiuj kiuj ŝatus partopreni”.

La  klubo  kunvenas  ĉiun  merkredon.  Ĝi  estas  priparolata  dum  la  lasta
kvaronhoro de epizodo de “Kulturen” en la dana radio P1:

www.dr.dk/lyd/p1/kulturen-pa-p1/kulturen-2022-11-24

kaj en la danlingva blogo “Lingoblog”, kie ankaŭ estas aliaj artikoloj pri la
temo:

www.lingoblog.dk/solia-en-forening-med-fokus-paa-sprogskabelse-paa-p1-og-au/
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Kopenhago
Kalendaro por Konversacia Esperanto-Klubo, printempo 2023.

Ni kunvenas en la sidejo, Carit Etlars Vej 6, 1814 Frederiksberg C, en la 
kelo. Ĉiuj estas bonvenaj.

6. februaro je la 19-a horo

Darya Zelenina prelegas pri ”Naturiĝo de artefarita lingvo: evoluo de 
Esperanto de Zamenhofo ĝis kovimo”.

”Mi esperantistiĝis je la aĝo de 14 jaroj kaj diplomiĝis pri lingvistiko kaj 
interkultura komunikado. Lingvistiko estas mia hobio kaj mi interesiĝas 
pri la historio de Esperanto, evoluo de la vortprovizo kaj gramatiko, kaj la 
ligo inter posedo de Esperanto kaj pensmaniero de homoj.”

20. februaro je la 19-a horo

Prelego de Ole Therkelsen pri:

Kvar mondfamaj danaj fizikistoj: Tycho Brahe (1546-1801), Ole Rømer 
(1640-1710), H.C. Ørsted (1777-1851), Niels Bohr (1885-1962).

20. marto je la 19-a horo.

GENERALFORSAMLING / ĜENERALA KUNVENO - KEK

17. aprilo je la 19-a horo.

Temo: Vikipedio

Kio estas Vikipedio kaj ĉu vi uzas ĝin?

Ni parolas pri la antaŭa Vikipedia projekto kiu paŭzis dum longa tempo. 
Ĉu ni daŭrigu ĝin. Ĉu estas spertulo en nia rondo kiu povas helpi?

Lundon 1. majo

Budo en FÆLLEDPARKEN.
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2023 jaro de homaj rajtoj
La  10-an  de  decembro  2023  la  mondo
festos la  75-an datrevenon de la  Univer-
sala Deklaracio de Homaj Rajtoj. Okazas
tutjara kampanjo de Unuiĝintaj Nacioj sub
la ŝildo “Digno, Libereco kaj Justeco por
Ĉiuj!”

Sed  jam  en  la  jaro  2022  la  Esperanto-
movado festis propran 75-jaran homrajtan
jubileon:  nia  organizo,  Universala  Espe-
ranto-Asocio,  kunvenante  en  1947 unua-
foje post la fino de la Dua Mondmilito en
Berno, Svislando, deklaris, ke “la respekto
de la homrajtoj estas por ĝia laboro esenca

kondiĉo.” Tiel ĝi anticipis la ekvalidiĝon de la Universala Deklaracio de
Homaj Rajtoj en 1948 per pli ol unu jaro; kaj tiel, de tiam ĝis hodiaŭ, ĝi
subtenas  la  agadon  de  Unuiĝintaj  Nacioj  kaj  Unesko  por  homaj  rajtoj
ĝenerale kaj lingvaj rajtoj tute aparte.

La sinteno de UEA koncerne homajn rajtojn,  laŭ la  rezolucio de 1947,
“estas diktata de la ideaj celoj de la Esperanto-movado.” La movado por
Esperanto ja rilatas al disvastigo de facile akirebla internacia lingvo por
ĉies uzo, sed la idealo malantaŭ tiu movado estas eĉ pli vasta: pacigo kaj
kunlaborigo de la homoj je tutmonda skalo.

En  la  rezolucio  de  1947,  Universala  Esperanto-Asocio  deklaris,  ke  ĝi
“rilatas simpatie al ĉiuj movadoj, kiuj sur nepolitika bazo klopodas efek-
tivigi ideojn identajn tute aŭ parte kun la celoj de la Asocio.” Mallonge
dirite:  UEA laboras  kun  ĉiuj  organizoj  kiuj  celas  antaŭenigi  la  supre-
menciitajn “dignon, liberecon kaj justecon por ĉiuj.” Ni invitas ĉiujn tiajn
organizojn al kunlaboro por la komuna bono.
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Festante  la  75-an jubileon de sia  formala rekono de la  homaj rajtoj,  la
Asocio alvokas al ĉiuj homoj kaj organizoj de bona volo, ke ili kunlaboru
por la realigo de la bazaj homaj rajtoj kaj por ilia plilarĝigo por la prospero
kaj daŭripovo de nia planedo.

[gaz kom 1082]

Esperanto en futbalo
La germana sportfirmao Adidas kaj FIFA (Federacio Internacia de Futbalo
Asocia) elektis utiligi Esperanton kiel unu el la lingvoj aperantaj sur la
oficialaj pilkoj de la Futbala Mondpokalo 2022.

Al  Rihla,  la  oficiala  nomo  de  la  pilko,
signifas  “la  vojaĝon” en la  araba.  Fabri-
kata ekde marto 2022 de Adidas, ĝi kom-
binas elementojn de la kulturo de Kataro
al  novaj  teknikoj  kaj  nuntempaj  valoroj,
kiel  daŭripoveco  kaj  internacieco.  Laŭ
FIFA la dezajno estas inspirita de la kul-
turo, arkitekturo, boatoj kaj flago de Kata-
ro, dum la blua, ruĝa kaj flava kolorskemo
reprezentas la pejzaĝon de la lando. Krom
la tre specialan dezajnon,  Al Rihla  havas
teknologion,  kiu  plibonigas  la  video-asi-
stan arbitracion per detalaj datumoj pri la movo de la pilko – kaj ĝi estas la
unua oficiala pilko de FIFA fabrikata per naturmedi-amikaj materialoj, kiel
gluoj kaj inkoj surbaze de akvo. Aldone, sur ses el la triangulaj pecoj de la
pilko aperas la mesaĝo: FUTBALO ESTAS – KOLEKTIVA – RESPON-
DECO – PASIO – RESPEKTO – TEAMLABORO – HONESTECO.

La teksto aperas en la angla, araba, ĉina, franca, hispana kaj Esperanto. La
unuaj kvin estas inter la oficialaj lingvoj de UN. La angla, araba, franca kaj
hispana aldone ankaŭ estas inter la oficialaj lingvoj de FIFA. La inkluzivon
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de Esperanto sur  la  pilko iniciatis  la  direktorino de dezajno de Adidas,
Franziska Loffelmann, laŭ informo de revuo Esperanto.

Al Rihla  estis uzita en la 60 unuaj
matĉoj de la mondpokalo. La 11-an
de  decembro  2022  FIFA  rivelis
alian pilkon, por speciala uzo dum
la  duonfinaloj  kaj  finalo,  Al Hilm,
kies  nomo  signifas  “la  revo”.  La
teknikaj aspektoj de la pilko estas la
samaj  de  Al Rihla,  sed  la  dezajno
baziĝas sur teksturita ora,  ruĝa kaj
viola  bazkoloroj  kun  subtila
triangula  ŝablono,  inspirata  de  la
brilantaj dunoj de la dezertoj ĉirkaŭ

la urbo Daŭho, de la koloro de la mondpokala trofeo kaj de la ŝablono de
la katara flago. Denove aperas la samaj lingvoj kiel sur Al Rihla, sed kun
alia teksto kaj en alia agordo: ĉi-foje legeblas nur la vorto “KUNE” centre
en la araba, kun la ekvivalentoj en la angla, ĉina, Esperanto, franca kaj
hispana ĉirkaŭe. Ambaŭ pilkoj estas aĉeteblaj ĉe retbutikoj de Adidas.

Pluraj esperantistoj sukcesis uzi la novaĵon pri  Al Rihla  por informi pri
Esperanto,  en  personaj  retoj  aŭ  per  agado  ĉe  gazetaroj.  Tutmonda
Esperanta Futbala Asocio (TEFA), kvankam ne aliĝinta al FIFA, estas ekde
2014  membro  de  la  NF-Ligo  (ne-FIFA-Ligo),  kiu  kunigas  teamojn  de
neagnoskitaj  ŝtatoj,  de  minoritataj  grupoj  aŭ senŝtatajn  teamojn,  kiel  la
futbalteamon Esperanto, de TEFA mem.

En  2015  TEFA kaj  NF-Ligo  kreis  la  pokalon  Zamenhof,  omaĝe  al  la
iniciatoro de Esperanto. La ludoj de la futbalteamo Esperanto okazis dum
la Universalaj Kongresoj de Esperanto, ĉiujare de 2014 ĝis 2019, inter-
rompitaj pro la pandemio.

[laŭ gaz kom 1085]

9



Esperanto gajnas Eŭrovidan konkurson
La itala kantisto Kjara (Chiara Raggi)
gajnis la alternativan Eŭrovidan
kantokonkurson por muzikaĵoj en
minoritataj lingvoj per la kanto 
Mozaiko en Esperanto. La kanto
ricevis kvaroble pli da voĉoj ol la plej
proksima konkuranto.

La organizantoj antaŭvidis la
partoprenon de nur profesiaj
muzikistoj, kelkaj eĉ aparte "famaj"
kaj sekvataj en sociaj retoj. Do, la
ĝenerala kvalito estis alta. Kjara havas
muzikan karieron de pli ol dudek jaroj
en Italio. Evidente, Esperanto ne estas minoritata lingvo en la normala 
senco de la vorto, sed ke ĝi estis tamen inkludita, estis grava okazo por 
memorigi ĉiujn, ke ĝi daŭre vivas.

En aprilo 2023 aperos la dua albumo en Esperanto de Kjara. Kompreneble 
ŝi kantos ankaŭ en la UK en Torino.

La kanto “Mozaiko” estas spektebla per Youtube:

https://youtu.be/gWTtpryE9GA

[laŭ Libera Folio]

La EU-Parlamento pri multlingveco 
La internacia lingvo Esperanto estas lingvo vivanta kaj logika kaj ĝi povas
helpi por teni la multlingvecon en Eŭropo. Tion oni legas en studo kun la
titolo  “La aliro al multlingvismo en la komunika politiko de la Eŭropa
Unio” (aŭtoroj Carlos Mendez,  Michele Gazzola,  Laure Clement-Wilz ,
Vasiliki Triga, Fernando Mendez, Costas Djouvas, Antonis Charamboulos,
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kaj John Bachtler), kiun aperigis la  Komitato pri Kulturo kaj Edukado de
la Eŭropa Parlamento (CULT).

La studo taksas la lingvan politikon de Eŭropa Unio surbaze de profunda
jura analizo, la ekzameno de la uzo de la oficialaj lingvoj en 1,5 milionoj
da retpaĝoj de 13 EU-instituciaj retejoj, kaj la studo de la lingvokapabloj
de eŭropaj plenkreskaj loĝantoj. La studo montras, ke la retejoj de la Eŭro-
pa Komisiono kaj de la Eŭropa Centra Banko ne bone agas en eldonado de
plurlingvaj sekcioj, ĉar multe da enhavo disponeblas nur en la angla. La
Eŭropa Parlamento ankaŭ havas relative alte multlingvan retejon. 

Sed kiam  la sola disponebla lingvo estas la angla, la alirebleco de publiki-
gita EU-enhavo estas malbona. Nur 13% de la plenkreska loĝantaro en EU
diras ke ili plene regas ĉi tiun lingvon. Ne ekzistas komuna lingvo en EU,
kiu estas parolata je tre bona nivelo de la plimulto de la loĝantaro.

La  studo  proponas  kvin  konkretajn  rekomendojn  por  plibonigi  la  tra-
videblecon de EU-komunikado, lingvan demokration kaj lingvan justecon.

La studo estas elŝutebla ĉe:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/699648/
IPOL_STU(2022)699648_EN.pdf 

Neoficialaj tradukoj en ĉiuj eŭropaj lingvoj estas haveblaj ĉi tie:

http://www.europokune.eu/index.php?article9/multlingvismo-de-europa-
unio-en-sia-komunikada-politiko

Krome,  en la  paĝoj  84-85 de la  studo,  estas  emfazita  la  graveco de la
lernado de duaj lingvoj, kaj estas citita kiel ekzemplo la programo “Mult-
lingva Akcelilo”, la plej voĉdonita inter la proponoj en la eduka sektoro en
la Cifereca Plurlingva Platformo de la Konferenco pri la estonteco de Eŭ-
ropo en 2022. La programo Plurlingva Akcelilo montris signifan kaj rapi-
dan plibonigon de la lingvokapabloj de 8 ĝis 9-jaraj lernejanoj, kiuj akiris
tiujn  kapablojn  unue  lernante  zorge  elektitan,  limigitan  kvanton  de  la
vivanta, logika lingvo, Esperanto.
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Kvina Speciala Ekskurso (2023) en Nepalo
Nepala  Esperanto-Asocio  anoncas  la  11-tagan  specialan  ekskurson
komenciĝontan la 26an de februaro kaj daŭrontan ĝis la 8a de marto
2023.

Ĉiuj nun scias ke NespA okazigas la Himalajan Renkontiĝon ĉiun duan
jaron. Ni pasintece okazigis la Himalajan Renkontiĝon post tia intervalo,
sed pro diversaj kialoj la Renkontiĝoj eble estontece iĝos pli malregulaj.
Post 2019, pro la Kovid-pandemio, ni ne sukcesis realigi la sekvan okazi-
gotan.

La Himalaja Renkontiĝo signifas plejparte piedvagadon en montaro, sed
tio ne taŭgas al ĉiuj aĝgrupoj. Multaj samideanoj volas viziti Nepalon, sed
hezitus fari tian marŝadon. Jen do la kvina fojo en kiu ni okazigas eks-
kurson al famaj nepalaj turismaj lokoj, atingeblaj per buso kaj situantaj en
belaj pejzaĝoj, de kie famaj montaroj estas videblaj, ekz. al Ĉitŭan Nacia
Parko, Pokhara (la plej fama turisma loko de Nepalo), Sikles (la plej bela
kultura  loko  en  Nepalo  kie  hejmrestado  eblas)  kaj  Gorkha  (historia
montara urbo ligita kun la fondo de moderna Nepalo).

La ĉefa celo de la programo estas konigi Nepalon kaj nepalajn esperan-
tistojn al la mondo kaj reciproke. Petu de NesPA la laŭtagan programon.
Erie de tio: Vizito al Baudhnath kaj Pasupathinath. kaj Patano. Ekskurso al
Nagarkot, tre alta loko super la valo, de kie videblas preskaŭ ĉiuj montaroj
de Nepalo se la vetero favoras; observado de birdoj antaŭ matenmanĝo;
veturado per kanoto kaj promenado antaŭ la tagmanĝo; elefantrajdo kaj
ĝangala vizito per speciala veturilo.

Ekveturo al Pokhara, kaj tie ekskurso al diversaj lokoj de la valo. Vizito al
Sikles kaj Gorkha, reveno al Katmanduo.

Por pliaj detaloj bv. kontakti Nepalan Esperanto-Asocion:

Nespa.1990@gmail.com
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JARKUNVENO

de Dana Esperanto-
Asocio 

4-an de marto 2023

en Danhostel Ishøj Strand

Ishøj Strandvej 13

2635 Ishøj
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Programo

Sabate la 4-an de marto

10.00 Ĝenerala kunveno de DEA
               
12.00 Lunĉo

13.00 Prelego de Darja Zelenina
               
14.00 Distraĵo

15.00 Kafo. 

15.30 Foriro.
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Pri la preleganto

Darja Zelenina naskiĝis en Rusio, kie ŝi esperantiĝis en 2008. Ŝi 
diploniĝis pri la angla lingvo kaj interkultura komunikado, dum 
kelkaj jaroj instruis fremdajn lingvojn (ankaŭ Esperanton), sed 
poste interesiĝius pri IT kaj jam dum 7 jaroj ŝi laboras por dana 
informteknologia firmao, kiu lastjare fermiĝjis sian oficejon en 
Rusiuo, kaj translokigis ŝin kaj ŝiajn kolegojn al Kopenhago.

Pri la prelego

Darja prelegos pri Esperanto  en Sovetunio kaj pri la nuna lingva 
situacio en la post-sovetuniaj landoj. En la universitato ŝi faris 
studon kiu montris ke Esperanto, kiu estis sufiĉe populara en 
Sovetunio, evoluis malsame de la eksterlando, ĉar ne estis 
kontaktoj, kaj nuntempaj rusaj esperantistoj kiuj ne kreskis en la 
Sovetunia periodo kelkfoje ne komprenas kelkajn vortojn kaj 
gramatikaĵojn. Do, ŝi rakontos pri studo kaj pri la nuna lingva kaj 
movada situacio.
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Ĝenerala kunveno de Dana Esperanto-Asocio 2023

Provizora tagordo, sabate la 4-an de marto 

1. Elekto de kunvena gvidanto
2. Elekto de protokolanto
3. Jara raporto
4. Jara kalkulaĵo de 2022
5. Laborplano de DEA 2023
6. Envenintaj proponoj
7. Elekto de prezidanto
8. Elekto de estraranoj kaj anstataŭantoj
9. Elekto de revizoroj 
10. Eventualaĵoj

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 prezo: 525 kr.

Aliĝu rete al: peter@wraae.dk antaŭ la 21-a de februaro 
2023.

Via aliĝo ekvalidos nur   per antaŭpago de la sumo, al konto   
reg.     8411, konto 4188386, ĉe Fælleskassen.  

La restado inkluzivas kafon kaj fruktojn tuttage, lunĉon kaj 1 
botelon da mineralakvo.
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Partoprenu UK-on kun rabato
Alvoko por volontuloj en Torino, 2023

La subtena laboro de volontuloj estas nemalhavebla por asocioj kiel UEA
kaj ankaŭ por la Universala Kongreso. Se vi pretas kunlabori kiel volon-
tulo por la 108-a Universala Kongreso, kiu okazos en Torino (de la 29-a de
julio ĝis la 5-a de aŭgusto), anoncu vin pere de la volontula formularo:
mallonge.net/volontuloj2023. Subvencio por ĉeesti la UK-on estas havebla
danke al la fondaĵo “Partoprenu UK-on”. Pere de ĝi UEA havas la eblon
subteni ĉefe la aliĝkotizon de kelkaj kongresanoj, en kelkaj kazoj ankaŭ la
manĝo- kaj loĝado-kostojn, preferinde en la plej malaltaj kategorioj, kaj en
esceptaj kazoj la vojaĝkostojn. Homoj el iu ajn lando, kiuj deziras volon-
tuli kaj bezonas tian helpon, povas kandidatiĝi por subvencio.

Jen la kondiĉoj por kandidatiĝi:

1. Esti preta ricevi kaj realigi kongresrilatajn taskojn antaŭ, dum kaj post 
la UK.

2. Plenigi la formularon (mallonge.net/volontuloj2023) ĝis la LIMDATO:
19.02.2023.

En pasintaj UK-oj volontuloj helpis ĉefe pri fotado, filmado, helpoj en pre-
legejoj (teknika kaj kunordiga) kaj en la Libroservo de UEA, sed la taskoj
povas esti tre variaj. En la formularo vi havas la eblon prezenti por kiu(j)
tasko(j) vi pli emas helpi.

UEA dankas al ĉiuj pro la intereso pri tiu subteneblo kaj varme invitas
donacemulojn  al  kontribuo  al  Fondaĵo  “Partoprenu UK-on”,  kiu  helpas
diversigi kaj demokratiigi nian plej gravan kongreson:
uea.org/alighoj/donacoj/partoprenu_uk.

Krome UEA profitas la okazon por memorigi, ke la 2-a aliĝperiodo de la
UK daŭros ĝis la 31-a de marto 2023. Se vi ankoraŭ ne aliĝis, ne mistrafu
la okazon facile kaj naturamike aliĝi per nia reta aliĝilo kaj helpi disvastigi
tiun informon: uea.org/alighoj/uk_alighilo.
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UEA, nome de la monda esperantistaro,  kore dankas la sindonemon de
volontuloj kaj la solidaron kaj malavaron de la donacintoj al la Fondaĵo
“Partoprenu UK-on”.

[gaz kom 1090]

Kontribuu al la kongresa temo
Alvoko kontribui al la kongresa temo de la 108-a UK en Torino: 
Enmigrado – kunfluo de homaj valoroj

En ĉiuj epokoj de la historio homoj migris de unu regiono al alia, de unu
lando al alia – ĉu por trovi lokon por kultivi teron kaj nutri sian familion,
ĉu – en la nuntempo – por studi aŭ labori. Homoj kun diversaj kulturaj fo-
noj, kun diversaj gepatraj lingvoj kunvivas en sama loko, tiel homaj valo-
roj kunfluas kaj kontribuas al la pluevoluigo de socioj. Migrado estas in-
spiro, ne nur por la homoj, kiuj migras, sed ankaŭ por tiuj, kiuj renkontos
la migranton kiel novan najbaron.

Multaj esperantistoj riĉigis siajn vivojn per propra migrada sperto. Jam la
eklerno de la internacia lingvo Esperanto estas unua paŝo por esti preta
renkonti homojn kun alia gepatra lingvo, alia kultura fono. Kelkaj esperan-
tistoj elektis vivi en aliaj landoj kaj mem fariĝi parto de la socio kaj kul-
turo de la nova lando.

Samtempe, pli kaj pli ofte homoj estas devigataj forlasi sian hejmon. Ili
fariĝas migrantoj kontraŭvole – pro milito, pro mizero, pro danĝero. Ili ne
povas resti en siaj hejmlokoj, sed devas fuĝi. En la jaro 2022 la nombro de
rifuĝintoj tutmonde unuafoje superas cent milionojn, laŭ la statistiko de la
UN-suborganizo por rifuĝintoj, UNHCR.

Tiujn temojn ni diskutos dum la 108-a Universala Kongreso de Esperanto,
okazonta en Torino, Italio, inter la 29-a de julio kaj la 5-a de aŭgusto 2023.
La urbo Torino estas taŭga gastiganto por tiu Kongresa temo – en Torinon
enmigris miloj da homoj por labori en la industriaj produktejoj. Ni lernos
pri la situacio de enmigrantoj en Torino kaj en Italio en la pasinteco kaj en
la nuntempo. Ni studos la fenomenon de migrado en aliaj mondopartoj. Ni
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krome analizos  la  temon el  pli  vasta,  naturscienca  vidpunkto:  Migrado
ĉiam estis fonto de evoluo kaj progreso: migrado de plantoj, de bestoj, de
homoj. Kaj fine, ni intencas analizi, kiun rolon ludu la Esperanto-movado
por solvi problemojn estiĝantajn pro migrado aŭ por migrantoj.

Ni invitas ĉiujn esperantistojn lertaj aŭ spertaj pri la temo “migrado” kon-
tribui al la programo. Eble vi mem migris al alia lando kaj pretas raporti
pri viaj spertoj. Aŭ vi subtenas migrantojn kiuj venis al via mondoparto kaj
vi  pretas  dividi  tiujn viajn spertojn kun la  kongresanoj.  Reĝisoro de la
Kongresa  temo  estas  Thomas  Bormann,  ĵurnalisto  el  Germanio,  espe-
rantisto depost la 70-aj jaroj. Bormann vivis dum pluraj jaroj en Turkio kaj
en Grekio por raporti el tiuj landoj por germana radio-reto “ARD”. Ofta
temo por li estis la situacio de la multaj rifuĝantoj kiuj trapasis aŭ restis en
Turkio respektive Grekio. Por kontakti la reĝisoron pri la kongresa temo,
skribu  al  KongresaTemo@groups.io –  interesatoj  ankaŭ  povas  aktive
partopreni la diskutliston.

Ĉiuj estas invitataj aliĝi al la 108-a UK per reta aliĝo: 
uk.esperanto.net/2023  antaŭ fino de la dua aliĝperiodo je la la 31-a de 
marto 2023.

[gaz kom 1092]

Denove kursoj en kastelo Greziljono
En 2022, rekomenciĝis la normala vivo post dujara pandemio. Kaj en 
Greziljono, ni festis la 70-jaran datrevenon de la aĉeto de la kastelo: 
ĉeestis pli ol kvindek homoj, el kiuj pluraj el la plej malnovaj aktivuloj, la 
koruso Interkant kaj ukraina familio. Ni lanĉis 70 kolombojn kiel simbolon
de paco. Bildojn de tiu ĉi festo-tago vi povis spekti dum la tria Virtuala 
Kongreso de UEA, kaj daŭre per Jutubo, ĉe:

https://youtu.be/5_YCb7jdPOQ 
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Post unu jaro proksimume, Greziljono havos tute renovigitan tegmenton, 
kaj ni komencos repagi la prunton necesan por fini tiujn ĉi plurjarajn 400 
000 € konstrulaborojn. La du lastaj paŝoj okazos en printempo kaj posta 
vintro, la precizaj datoj ankoraŭ ne estas konataj.

Vi estas bonkore invititaj partopreni en niaj venontaj staĝoj, 
laborsemajnfinoj por volontuloj, kaj eventoj de niaj partneroj, kies detalojn
vi trovos en nia konstanta agendo: gresillon.org/agendo 
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Eventoj en Greziljono dum la venontaj monatoj

2023-apr-14/23  12a PRINTEMPaS, intensivaj kursoj kun Marion Quenut, 
Paweł Fischer-Kotowski, SZILVA Szabolcs, Przemek Wierzbowski

2023-apr-24/30  Korusa renkonto kun Bernard Bigonnet, Anne Le Bot

2023-apr-24/30  BEMI-Semajno de esperantlingvaj biciklistoj

2023-maj-06, 14h  Membrojarkunveno ĝenerala kaj komitatkunveno 
dimanĉe

2023-maj-22/26  Dediĉo de verkoj

2023-jul-02/07  4-a Verda Naturisma Semajno kun INOE

2023-jul-07/17  7-a Maratona Esperanto-kurso kun Mikaelo Bronŝtejn, 
Radojica Petrović, Szilva Szabolcs, Andrea Bertrand, ILEI-ekzameno

2023-jul-07/17  35-a Internacia E-Konferenco post OSIEK pri variaj temoj

2023-jul-18/25  96-a Kongreso de SAT

2023-jul-25/aŭg-04  13-a Festa Semajno por infanoj kaj familioj

2023-jul-25/aŭg-04  44-a Renkonto de Esperanto-Familioj REF

2023-jul-25/aŭg-04  Renkonto de la Verdaj Skoltoj VS
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La Asocio Nova Familio en DRKongo
Asocio  Nova  Familio  prizorgas  infanajn  georfojn  en  la  urbo  Goma,
Demokratia Respubliko Kongo 

La Asocio Nova Familio estas bonfara organizo, kiu funkcias en la urbo
Goma, Demokratia Respubliko Kongo. Ĝia celo estas prizorgi infanojn,
kiuj perdis siajn gepatrojn pro la intercivitanaj militoj en la lando. Ĝi estis
fondita antaŭ jaroj, oficiale registrita sub la nomo Asocio Nova Familio en
la jaro 2018, fare de lokaj aktivuloj de la Esperanto-movado. Organizinte
kursojn de Esperanto por infanoj, ni rimarkis ke multaj el la lernantoj estas
georfoj, kiuj, pro la milito fuĝinte el la hejmaj vilaĝoj, nun loĝas en gasti-
gantaj familioj de nia urbo. Do tio venigis al strebo krei bonfaran asocion
por helpi ilin.

Goma troviĝas ĉe la piedo de la aktiva vulkano Nyiragongo kiu katastrofe
erupciis  la  22-an de majo  2021.  La lafo fluis  en la  urbon Goma,  mal-
aperigis multajn domojn, fendiĝis stratoj kaj vojoj el kiuj venis varmega
lafo kaj multaj homoj perdis ĉion. Sekvis fortegaj tertremoj, kiuj aldone
detruis multon. La lago Kivu mem situas sur vulkana fendo, el kiu trans-
iras vulkanaj gasoj en ĝian akvon. Ĉi tiuj gasoj fojfoje eskapas la lagon,
kaj ankaŭ mortigas homojn.

Cetere, ni scias ke la mondo atentas pri la milito en Ukrainio kaj tio mal-
ordigas aferojn. Ni scias kiajn dolorojn sentas la senkulpaj pro milito. Tian
sperton ni trapasadas en nia lando, ĉefe en nia regiono jam dum pli ol 20
jaroj. Infanoj naskiĝas en militoj, grandiĝas en militoj. Mi ne scias ĉu la
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mondo atentas aŭ estas informita pri la nuna noveksplodita milito en nia
regiono kaj urbo de Goma?

Edukado en DR Kongo

La konga registaro ne ebligas senpagan publikan edukadon, kaj do la fami-
lioj  de la  gelernantoj  kaj  gestudentoj  devas pagi  mem la  studokotizojn,
uniformojn kaj ekipaĵojn, ofte malgraŭ ke ili vivas en profunda malriĉeco.
Direktata de s-ro Augustin Kakozwa, Betti Maul, Will Norton, Raymond
Wasanga,  Pastro  Guzavo  Zanoli,  Petra  Dueckershoff,  Frédéric  Due  kaj
finance subtenata de samideanoj en ĉefe okcidentaj, sed ankaŭ eĉ el pluraj
malriĉaj landoj, ANF celas helpi al georfoj pagi siajn lernejajn kotizojn kaj
provizi al ili librojn, uniformojn kaj ekipaĵojn, manĝaĵon kaj sanon.

Esperanto kaj projektoj

Aldone ANF instruas Esperanton al la georfoj, kiujn ĝi prizorgas.

Ni  havas  surmane  amason  da  projektoj,  pri  kiuj  ni  daŭre  klopodas  kaj
serĉas manierojn kiel trovi financan subtenon. Bedaŭrinde ni ne scias kien
kaj al kiu sendi ilin. Tial ni petas vin bonkorulojn montri ilin al fondaĵoj,
organizoj, geamikoj, gekonatoj, ktp.

Jen kelkaj el niaj projektoj: trovi domon, kie ni loĝigos la georfojn kiuj
alfrontas problemojn kaj estas minacataj esti forpelitaj de iliaj gastigantaj
familioj.

Ni  planas  aĉeti  buseton  por  povi  transporti  la  georfojn  kiuj  havas  tre
longajn vojojn al kaj de la lernejoj, kaj intencas en la cetera tempo enspezi
monon per  tiu  buso  kiel  taksio.  Ni  planas  trovi  kudromaŝinojn  per  tio
multaj filinoj lernos kudri.

Geonkla projekto

Por ni ĉiam problemas organizi la lernejajn pagojn de la georfoj. La manko
de pagoj okazigas konsekvencojn aŭ malfacilaĵojn (maltrafoj de ekzame-
noj, nericevado de la rezultoj, elĵeto el la lernejoj, ktp). Tial ni petas al ĉiu
zorgema bonkorulo por tiuj ĉi malfeliĉaj georfoj donaci laŭ sia ebleco kaj
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laŭeble adopti (kiel geonkloj) unu, du aŭ pli el ili. Tio permesos al la adop-
tita(j) georfo(j) esperi je (bona) estonteco.

ANF nombras momente 205 prizorgatajn georfojn kaj ĉi-jare 2022-2023
pro manko da rimedo ni nur subtenas 110 infanojn el kiuj 55 infanojn ĉe la
bazaj lernejoj, 50 infanojn ĉe la mezaj lernejoj, 5 ĉe la universitatoj.

Momente ni daŭre urĝe bezonas helpon por pagi la lernejajn kotizojn de la
unua trimestro (por 110 subtenataj georfoj). La manko de tiu mono ekigis
forpeladojn el la lernejoj . Kaj tuj post tio ni bezonos la kotizojn por la dua
trimestro.  Do kiel  ĉiam ĉiu monero bonvenas! Indas mencii  ke,  por ne
timigi la helpantojn niajn pro la gradegaj sumoj, ni kutimas peti kaj pagi la
lernejajn kotizojn po trimestro. Kaj ĉe ni la studojaro havas tri trimestrojn.

Krom la edukado ANF havas aliajn gravajn bezonojn por siaj prizorgataj
georfoj. Ni do organizas hejmajn vizitojn en la gastigantaj familioj de niaj
georfoj. Ni rimarkis ke dramecajn vivsituaciojn ili trapasas: Ili havas pro-
blemojn pri la nutrado, vestaĵoj kaj sano.
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Atentu: Se vi volas sendi mondonacon, vi bonvolos spekti la jenajn ligilojn
niajn: 

https://www.esperanto.de/eo/asocio-nova-familio-eo 

https://youtu.be/6CmR4z15zy4 

Kontaktoj de respondeculoj de ANF : orfojkongo@gmail.com 

Nome de la Asocio Nova Familio ANF-anoj kaj georfoj

La Moskva Lingva Festivalo revenis

Kiam necesas  priskribi  tradician  aranĝon  proksimume  dek-sesan  fojon,
ŝajnas malfacile  trovi  novajn sciindaĵojn kaj  freŝajn vortojn.  Sed ne ĉi-
foje… La ĉeesta Moskva Lingva Festivalo du jarojn paŭzis pro la pande-
mio – kaj ĉi-jare, la 11-an de decembro, ĝi revenis al sia jam kutima even-
tejo, nome, al la Fakultato de neekzaktaj sciencoj de la Supera lernejo pri
ekonomio.  Danke al  la  vicrektoro de la  fakultato Vladimir Fajer,  fidela
membro de la festivala organiza teamo, ni ĝuas ĉi tie afablan akcepton jam
la kvinan fojon.
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La  ĉeforganizanto  de  la  16-a  Moskva  Lingva  Festivalo  daŭre  restas
Moskva Esperanto-Asocio MASI. La plej grandan ŝarĝon surprenis Oleg
Ĉajka – la kunordiganto de la evento. Krom organizado de ĝeneralaĵoj li
zorgeme kaj tolereme laboris,  ŝajne, kun ĉiu el niaj preskaŭ cent prele-
gantoj persone, ankaŭ kun la organizantoj, volontuloj kaj gastoj.

La  strukturo  de  la  festivalo  restis  pli-malpli
tradicia,  sed ĉi-jare  ni  rifuzis  ĉiujn festecajn
erojn, eĉ la solenan fermon kun enmanigo de
la  diplomoj.  Dum la  malfermo,  farita  pro la
nemalhavebla  parado  de  la  programer-
gvidantoj,  la  direktoro  de  la  festivalo  Irina
Gonĉarova emfazis la gravecon kunveni por la
samideanoj, zorgantaj pri lingva klerigado, kiu
disvastigas  pensmanierojn  kaj  gvidas  al  plia
kompreno kaj amikeco inter ĉiuj popoloj de la
mondo.

La programo enhavis prezentojn de 55 lingvoj, ĉirkaŭ 30 prilingvistikajn
prelegojn kaj iom pli ol dek rakontojn pri studado kaj praktika aplikado de
fremdaj lingvoj. Por 7-10-jaraj infanoj laboris la Infana Placeto kun aparta
programo el dek diversspecaj eroj.

Dum  ĉiuj  ses  laboraj  programserioj  bonorde  funkciis  la  Esperanto-
teritorio. La junaj MASI-anoj Petro Fedosov kaj Roman Ralko po unufoje
prezentis Esperanton,  ĉiu siamaniere.  Larisa  Mikallef  kaj  Nikolao Gud-
skov prelegis respektive pri “Utileco de artefaritaj internaciaj lingvoj” kaj
pri “La viva kulturo de la lingvo Esperanto”. Sed la kerno de la Esperanta
programo estis  prezento  de  la  ĵus  eldonita  libro  kun poeziaĵoj  de  Osip
Mandelŝtam,  tradukitaj  al  Esperanto.  La  libron  prezentis  Mikaelo
Bronŝtejn – la iniciatinto de la eldonaĵo kaj la ĉeftradukisto de la poemoj
kune kun la du aliaj el la ok tradukintoj – Ludmila Novikova kaj Valentin
Melnikov. Vigle pasis la nova aranĝo de MASI-vickunordiganto Aleksandr
Basov: ok fortaj esperantistoj ludis la vortludon “Ĉapelo” en Esperanto,
kaj  dudeko da neesperantaj  gastoj  konkursis pri  komprenado de aŭditaj
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Esperantaj vortoj. La vortlistoj de la partoprenintoj estis tiom multaj kaj
longaj,  ke  oni  ne  sukcesis  ĉion  kontroli.  Tamen  tri  gajnintoj  ricevis
premiojn,  inter  ili  –  la  11-jara  Nastja  Maliŝeva,  kiu  skribis  62  ĝustajn
Esperanto-vortojn kun traduko.

Post la fino de la programo ni ne sukcesis eviti la postfestivalan festeneton
ĉe la bela kaj bongusta tablo: multaj aspiris diri al la organizantoj kortuŝajn
dankajn vortojn kaj pasigi kune kroman duonhoron. Kiel ĉiam, la etoso
estis tre hejmeca, neformala kaj feliĉiga por ĉiuj.

Al la 16-a Moskva lingva festivalo registriĝis rekorda kvanto da gastoj –
1995. La festivalo refoje pruvis, ke ĝi estas dezirata, atendata kaj ŝatata de
pluraj homoj – kiel de la prezentantoj, tiel ankaŭ de la publiko. Do, ni plu
organizados la festivalojn dum la cirkonstancoj permesos tion.

Irina Gonĉarova kunordiganto de MEA MASI

[La Ondo de Esperanto, 2022, №4 (314)]

============================================
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Kopenhagaj 
esperantistoj, 
kun rusa kaj 
sveda spico, 
agrable festas 
la Zamenhof-
tagon 2022 per 
kafo, kukoj kaj 
kantado.

Estis iuj teknikaj 
problemoj kontakti la 
prezidanton de Norvega
Esperanto-Ligo ...

… sed la provizo de
kukoj estis absolute

neriproĉebla!
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