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Karaj legantoj!
printempo 1998 ni atendas la decidon de Universala
Eiperanto-Asocio pri la elekto de la kongres-a urbo
n

La kongresa eefPrelego nacilingve
Kolo - rondodanco , la gazeto de la presti$ a organizo
Matica hrualska represis en sia lasta numero por 1997 la
tutan kongres an prele gon de D-ro Dalibor Broz ov it', pt ez-

idanto

de

Iftoata-Esperanto-Lig o. Kolo citas ke la referaio

estis prezentita dum la Unua kongreso de kroataj esperantisioj en Zagreb kaj presita en Esperanto ert Tempo

IXI97,

Unu el Ia kongresaj partoprenintoj Vaszko Katarina el
Hungario hungarigis la prelegon sed ne ankorari publikigis
gin en Hungario.

samkiel KEL faris
lastjare. KEL kun la
helpo de Orbis Pictus
organizas busan karavanon al UK en Fran-

cio por partoprenigi
kiel eble plej multajn
partoprenantojn el

Kroatio kaj ebligi al ili

oe

Esperanto

koni la kongresajn

spertojn je la flanko de kongresanoj. La agentejo Generalturist-esias la arispicianto de la attobuso kiu planas kun-

ligi la du somerajn kongresajn urbojn Rijeka kaj MontpJttier. Pluraj lokoj jamist rs rezervitaj sed ankat por vi
ia loko disponeblas, se vi deziras kunveturi. La karavano
proponas la eblecon post la UK en Francio porti kongreianqn al la direkto de Kroatio por pluraj Esperantoaranf;oj.-

-

Ni

"ekzercas" anka[ diversajn organizajn prob-

gon lige al Esperanto ail en Esperanto.
Pli ol tridek homoj aktuale lernas Esperanton en
Zagreb kal tiom en Osijek.
" iurnalistoj estai niaj oftaj gastoj. Ni sukcesis lanOi
filmon pri
-priproblemo de infanoj kun handikapo.
eio 0i vi legos sur la sekvontaj pa$oj.
S. Stimec
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La nova prezidantaro, la nova nomo de KEL
onforme al
asocioj en Kroatio, Radenko Milo5evi6, sekretario Sp
f,f
l\Kroatia Esp
sian jarkunvenon la brojAnkicaJagnjii,VidaJerman.
13-an de decemb
renis necesajn paSojn ka Stilinovii, Judita Rey-Hudede
porlaregistri$o de laAsocio ee laMinisterio de laAdDum la unuaj monatoj de la jaro 1998 aparte
ministrado.
elstaris la laboro de du novaj membroj de laprezidantanoj pri lanova ro: vicprezidanto ZTata Flego gvidas grand-an laboron
prezid
la San$o de la pri la r-eorganizo de la biblioteko en Esperanto-Societo
nomo
a asocio estas "Bude Borjan".

ESPERANTO-ORGAN IZOJ EN KROATIO
Konforme al la nova le$o Esperanto-organizoj en
Kroatio denove registri$is.
Jen
I.

iliaj adresoj:

Esperanto-Societo Rijeka,

51000 Rijeka,Korzo 2a,
prez. Vjekoslav Moranki6
2. Esperanto-Societo "B oi,idar Vaniik",
42000 Yarai.din, Trako56an ska 24,
prez. Mlim Pap

Esperanto-Societo

3.

" Liberiga

Stelo ",

31000 Osrjek p.p.27,
prez Zlatko Lonadri6
4.

Simunovii",

21230 Sinj, Pavica klanac bb
prez. Tomislav Grdi6

Mihovilit",

47000 Karlovac, Sarajevska 3
prez. Ciril Stojanov
7.

KEL aktuale entreprenas la paSojn por registri
siajn filiojn en lajenaj lokoj:
Bjelovarsko-bilogorska
prezidanto Ljerka Stilinovi6
Vlatka Madeka 29
43000 Bjelovar tel. 043-246202

1. Departamento

Grkinska I
48350 Durdevac tel. 048- 814 630

5. Societo por Esperanto "Dinko

Esperanto-Asocio " Wktor

La nova statuto de KEL ebligas la oficialan registron de teritoriaj air fakaj Esperanto-organizoj ankat en tiuj regionoj, kie ne ekzistas Esperanto-kluboj, sed kie ekzistas minimume kvin
esperantrstol.

2. Departamento Koprivnidko-kriZevadka
prezidanto Josip Pleadin

Esperanto-Societo,
21000 Split, Stepindeva 29,
prez. Davor Grgat

6.

FILIOJ DE KEL

Esperanto-Societo " Bude

B

3. Departamento Medimurska
prezidanto Alen Mudri
Jakova Gotovca 1
40000 Cakovec tel.040- 313 103
4. Departamento Istarska

prezidanto Ivo Borovedki
Kolodvorska 2
52000 Pula tel. 052 -22 125

orj an t',

10000 Zagreb, Amru5eva 5,

prez. Anto Mlinar
8. Studenta E speranto-Klubo,
10000 Zagreb, Amru5eva 5,

Pri KEU

prez. Faruk Islamovi6
9.

Kroatia Esperunto-lunulara Asocio,
10000 Zagreb, Amru5eva 5,
prez. Tea Jankovi6

I 0. Kroata Fervojista Esperanto-Asocio,
10000 Zagreb. Mihanoviieva 12,

prez. Marica Brleti6

Atentigo: Eskter Zagreb siajn ejojn havas nur la
societoj en tujeka, Varajdin kaj Osijek. En aliaj lokoj
la kontaktadreso estas la adreso de la prezidanto.
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Kroata Esperanto-Ligo donis la konsilon al Kroata
Esperantista Unuigo registri la organizon kun aldona
atributo en la nomo de la organizo (ekz. katolika). Tiel
en kaj eksterlande oni poms pli klare distingi inter la
asocioj Kroata Esperanto-Ligo kaj Kroata Esperantista

Unui$o.
En la jaro kiam KEL, kiel Landa Asocio de UEA
atendas la proklamon por la gastigo de la Universala
Kongreso de UEA en Zagreb,la distingi$o inter la
unuopaj organizoj estas apafte graya.
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YaraLdin invitas vin!
LA DUA KONGRESO DE KROATAJ ESPERANTISTOJ

Kiam? La31-an de majo 1998
Kie? La kongresejo: Ztpanijska
dvorana, Franjevadki trg 7 -l
Airspicianto: la loka gazeto
"YaraLdinske vijesti"
La kongresa temo: Esperanto en Kroatio, Esperanto kaj Kroatio - hodiaU kai morgaU
La adreso de la societejo:
HR-42000 YaraLdin
TrakoS6anska24
oZidar Vandik" el Yar aZdin
Lrevigli$is en 1997 kaj transprenis gravan taskon:
organizi la duan kongreson de kroataj esperantistoj.
La societo portas la nomon de la fama kroata
esperantisto kaj tradukisto BoZidar Vandik (1909 1970), kies originala poemo Al abortita ido estas
reprezentita en la Esperanta Antologio.
Estas traktate kun la urbestro de la apuda
VaraZdinske Toplice, ke tiu fama banloko el la romia
epoko okaze de la Esperanto-kongreso en la regiono
ricevu la straton de Danica Bedekovic-Pobjenidka,
la virino kiu pioniris pri Esperanto en Kroatio. Si
estis la attoro de la unua lemolibro de Esperanto
por kroatoj kaj redaktoro de "Kroata Esperantisto"
(1e08-1e1 1).
E sp erantist oj el Y ar aLdin invitas intere s itoj n
el foraj lokoj alveni jam tagon antari la kongreso. La
varajdinanoj por tranokti la nokton antaf la kongreso
al siaj gastoj el malproksimo ofertas siajn hejmojn.
La kerno de la organiza komitato estas:Vilim
Pap, prezidanto, SnjeZana Rusman - sekretario kaj
Zeljkalvi6 - kasisto.
Okaze de la kongreso la urbaTurisma Oficejo
presis belan prospekton de Yaraidin, kiu ornamas
nian titolpa$on.
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S
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"
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En la programo:
- Honore al 90 jaroj de Esperanto en Kroatio
LanOo de la antologio de la kroata milita
poemaro En tiu terura momento
- Laneo de la infanlibro Mirindaj aventuroj
de metilleruanto lllapie de Ivana Brli6MaLuranr6, tradukita de Maja Ti5ljar
- LanOo de la nova turisma prospekto pri

Yaraldrn
- Urbotrarigardo
- Meso en Esperanto
- Ekspozicio de porinfanaj

libroj

en Esperanto

- La ronda tablo pri Esperanto en Kroatio
- Koktelo kun la produktoj elYaraLdrn
- Vino el la kelo de Stanko Rukelj
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Internacia Junulara Kongreso - IJK - en Rijeka
Sanja Bokuli6

ijeka, la urbo de 1a 54-a Internacia Junulara Kongreso

gastigeme

prepari$as por la akcepto de junaj kongresantoj.
La Oiam aktuala kongresa temo "Amaskomunikiloj- kreantoj de amaskulturo" venigos
interesajn kaj ariskultindajn personojn diversfakajn. Distra kaj vespera programo garantias bonan amuzi$on e0 al la plej elektemaj pafioprenantoJ.
Nia Kongreso havas kuriozaJon; $i transiras la limojn de Esperanta komunumo kaj
malfermi$as al la $enerala publiko. Tiucele multe helpas RKK, pli juna frato de LKK. R4ekaa
Kongresa Komitato, paralela kunorganizanto, kunigis fakulojn el Urba Registaro, Turisma Komunumo kaj Universitato de Rijeka kaj ni Oiuj prizorgadas diversajn organtzajn segmentojn.
Kio ankorat faras iun kongreson bona? Certe menciindas "lo$ado-man$ado" la ero pri
kiu garantias sperlaj kolegoj el Studenta Domo kun tridekjara tradicio kiuj promesas kontentigi
0iujn gustospecojn.
Ofefiotaj unutagaj ekskursoj malkovras al vizitantoj tri el multaj vidindajoj de la pitores-

ka lando Kroatio. Duontagaj ekskursoj prezentos al vi la gastigeman kongresan urbon kaj allogajn turismajn centrojn je la Kvarnera Riviero.
Preparigis ankai La Kongresa kmpo,la nula numero de oficiala influilo de la IJK. Se
la deksespa$a antarikongresa legajo ankorari ne atingis vin, petu ekzempleron 0e la organizantoj. Bonvenon!
I a LKK-adresoj: KEJA AmruSeva 5/1, HR-10000 Zagrebkaj
SanjaBokuli6 Brestovice 12, HR-51215 Kastav
Tel: +3 85/5 1/224120, Fakso: +3 85/5 I 12247 l0

E.KURSO EN REVUO PRI ENIGMADO

Kiel subteno

En Feniks, revuo pri enigmado eldonata de Novi
-/rs'l, amaskomunikila arlspicianto dela 54-a Intemacia Junulara Kongreso, legantoj el tuta Kroatio povas konati$i pri

nurpor

Esperanto. La kurson verkas Spomenka Stimec kaj $i dariros

$is la komenco de la Kongreso.Por 1a sendintoj de lustaj
respondoj unufoje monate oni lotumas belajn premiojn kaj
eiuj konkuras por la Oefa premio; senpaga parlopreno en la

IJK en RrSeka 0isomere.

Postkongresa
aperado de E-pago en
Feniks multe dependas de
respondo de legantoj - ser0u la revuon kaj partoprenu,

rekomendu al viaj konatulo.1 en- kaj eksterlandaj. SufiOas e0 karto kun kelkaj salutvortoj. La adreso de la

IJK - statistiko
6is aprilo alipis

multaj

ekstererlropaj ali$oj venis el Irano. ElAfriko sian alvenon anon-

cis niperianoj. EI Okcidenta
Efiropo plej multnombraj estas
germanoj kaj el Orienta Eirropo

fl'rsoJ'

V. Kamenski

14917067

La 5-a MlRo
La temo de la 0i-jara MIRo estas maro. Tio kongruas kun
la fakto ke ia jaro 1998 esths la jaro de oceano. Pliaj lumbild-

kaj video-prelegoj kaj multaj interesaj esplorlaborgrupoj pritraktos diversajn aspektojn de maro kiel vivmedio kaj $iaj in-

fluoj al la evoluo de arkitekturo, Sipkonstruado, legendoj kaj

aliaj partoj de popolkulruro. Krom la temaj programeroj okazos diversaj distraj laborgrupoj kaj sportajoj sur tuj apudaj
sportejoj kaj pla$oj. Vespera programo inkluzivas la prezentadon de nova teatrajo de Studenta Esperanto Klubo kaj Oiuvesperaj prezentadoj de konata Zagreba skolo de bildstrifilmoj. La kreigon de bona
etoso dum la renkonti$o

certehelposmuziktrinke-

jo kaj fiSvespero kiun la
partoprenontoj mem

nimirova 20a, 51000 Rije-

Oirkarlajo, Oi-jare

partoprenontoj

mIf

perSipe.

Venu kaj guu la 5an
MIRon kun alia ssnfg d3

O

MrRo

oreonlzo

!
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NOVA JUNULARA ASOCIO EN KROATIO
Kroatia Esperanto-JunularaAsocio kaj sep aliaj junularaj organizoj el Kroatio kunfondisAsocion por Intemacia Kunlaboro de NeStataj Junularaj Organizoj - EUROPOLIS.
La aliaj kunfondintoj estas Eriropa Junulara Parlamento, Kroata Muzika Junularo,
Kroata Organizo de Junaj Etropanoj, Junulara Klubo, Movado de Junaj Katolikoj POMAK, Studenta Asocio por Unuiginta Etropo kaj Ligo de Skoltaj Ta0mentoj de
Zagrebo.
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Faruk lslamovi6
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167 kongresanoj

el 27 landoj. Plej

faksoj: +3g5/1

preparos. Kiel e iam. okazos ankat ekskurso en la

S. Bokuli6

tJK 2517 - 1/8 1998

a1 1a preparoj de Oi-jara IJK la Kroata PoSto
donacis al Amru5eva ankorat unu telefonlinion kiun oni uzas

redakcio: Feniks, Zvoka "Za Feniksov tedaj esperanta"

i"5!:,
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SPOMENKA SNUEC ELEKTITA EN LA AKADEMION DE ESPERANTO
lvo Borovedki
por la nova akademiano, kaj por la kroata EsperantoMovado.
Spomenka Stimec jam pli ol tridek jaroj fervore aktivas en nia kultura movado. Post la diplomi$o
pri la germana kaj franca lingvoj 0e la Filozofia fakultato en Zagreb, Si profesie okupi$is pri Esperanto en
la kadro de Intemacia Kultura Servo (1972-1994),kaj
poste kiel sekretario de Kroata Esperanto-Ligo. Ekster tiu organizalaboro Si fami$is kiel verkistino publikiginte en Esperanto sep verkojn (romanoj, rakonTl n la historio de la Oefa lingva institucio de la Es toj, voja$libroj).
Estas konate ke la tasko de laAkademio estas
Dp.rur,o-Movado nur du kroataj esperantistoj
"konservi kaj protekti la lingvon Esperanto lali Funhavis la honoron fariSi membroj de laAkademio. En
damento kaj esplori Oiajn lingvajn demandojn".Akala jaro 1946 fari$is akademiano mondfama tradukande Esperanto havis (antair la lastaj elektoj) 44
to kaj brila oratoro Ivo Rotkvi6, kiu jam en la jaro demio
membrojn el24landoj. Estas menciinde ke du trion1936 estis membro de la lingva komitato. D-ro Ivo
oj el $ia membraro apartenas al la permana kaj roLapenna, la Oefa konstruanto de la moderna Esperanmanida lingvofamilioj, kaj nurunu triono al Oiuj aliaj
to-Movado, elstara juristo kaj universitata profesoro
plia membro el la slava
(Zagreb,Londono) farigis akademiano en 1952. Post lingvofamilioj. Pro tio unu
lingvofamilio estas des pli bonvena.
la morto de Ivo Rotkvi6 en 1983 kaj de Lapenna en
La kroata esperantistaro tutkore gratulas la
1987, laAkademio restis sen
novan kroatan akademianon
membroj el Kroatio. Tial la
dezirante al Si plenan sukceson
elekto de Spomenka Stimec AKADEMIO DE ESPERANTO
en la Akademio de Esperanto.
de 1905 sendependa lingva institucio
prezentas gravan rekonon kaj

Meze de marto atingis Zagrebon $oja novalo:
post larardek ses jaroj denove unu kroata esperantistofariQis membro deAkademio. LaU la Statuto de Ia Akademio eijare San$iQis triono de la
akademianoj. Por 17 lokoj en Ia Akademio kandidatis 28 personoj, kaj post Ia fino de la elektoj
ni eksciis ke inter Ia novaj akademianoj trovi$as
ankau elstara kroata esperantista aktivulo kaj
renoma verkistino Spomenka Stimec.

Miro Gavran tradukita en la persan!
Konata kroata dramisto kiu per sia fama dramo La amoj de Georgo Washington estis
reprezentita en la Antologio de krcataj unuaWaj dramoj estis per Esperanto tradukita
en la persian lingvon.

La tradukinto estas la teherana tradukantino
Akhtar Etemadi. Si proponis al la irana p owinna gazeto Zanan (Virinoj) eldoni la verkon, sed $i ankorat
ne estis publikigita.
Tio estas la unua traduko de la verko de Miro
Gavran al iu azia lingvo. Akhtar Etemadi ekkonis la
verkon de Miro Gavran post kiam la nova kroata an-

tologio estis prezentita en UK en Arlstralio. Post la
UK Ia airstralia verkisto Trevor Steele angligis la
verkon.

Ne estas la unuan fojon ke Esperanto helpas
ponti la kroatan kulturon al la direkto de Azio. La
plejsukcesa tiusenca ponto nepre estis la Oinigo de la
kroata romano Ano de I' ringludo de Dinko Simunovi6.

kmpo I/98
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Viglo en Osijek
La Esperanto-Societo "Liberiga Stelo" komencis la jaron 1998 per $ojiga novajo: de la urbaj
instacoj esperantistoj, post plurjara vivo sen la propraj ejoj ricevis la novan ejon. Gi estas en la urbocentro mem, en la fama Tvrda. La ejon esperantistoj
dividas kun Sahistoj. La adreso de la nova Esperanto-ejo estas Kamila Ftringera 3, 31000 Osijek.
La urbo same disponigis al esperantistoj 1a
novan urban montrofenestron, tiel ke inter diversaj
urbaj novajoj aperos ankaf tiuj pri Esperanto.
En marto komencipis la nova Esperanto-kurso por dudeko da gejunuloj. Dum du martaj semajnfinoj tridekon da komencantoj instruis Ljiljana Srdi6. Osrjek esperas povi sendi kelkajn junulojn al la Internacia
Junulara Kongreso en Rijeka.
Okaze de la mortotago de Zamenhof, la l3-an de aprilo 1998, Esperanto-Societo "Liberiga Stelo" ricevis
multajn skribajn salutojn. (La poStadreso plue restis Esperanto-Societo "Liberiga Stelo" pp 27, HR-3 1000 Osryek.)

Vitra Muzeo
gastis en Zagreb

Split aktivi$as
Post la registripo de la Esperanto-Klubo
en Split komenci$is pluraj aktivecoj. Prezidanto de la klubo estas Davor Grgat. Post
kelkjarar paizo en Split ekfunkciis la kurso
por komencantoj-studentoj el kiuj kelkaj intencas partopreni la Oi-jaran IJK en Rijeka.
La kursgvidanto estas Marijan Ceci6.
Profesoro en la Jura Fakultato en Split Ivo
Osibov, iama prezidanto de TEJO, festparolos en IJK en Rijeka okaze de 60 jaroj de

Frank Ubik, esperantisto el Germanio estis unu
el la feriiantoj dum la familia renkonti$o REF okazinta en la somero l99l en Sal.udrija. En februaro
1998 li revenis ofice al Zagreb, kiel akompananto
de la ekspozicio pri la plej famaj sepoj de la mondo.

TEJO.

Ponto - teatra trupo de Vida Jerman
J agreba aktorino Vida Jerman kun la grupo de artistoj
Z-lf<rndis la teatran trupon Ponto. Lateatratrupo estas registrita pri la Ministerio pri kulturo kaj Vida Jerman estis elektita
por la arta direktoro kaj respondenculo por reprezentado de
Ponto.

eldonas materialojn lige al la agado de Ponto. Gi intencas esti
ponto inter diversaj landoj kaj kulturoj kaj tial $i portas la

Via gaja rideto restas
sur la vojo sunlumigita
Vi atingis la pordon de 1'vivo
etema kaj plenspirinta.

V. Jerman

Ni elkore dankas al Zavod za platnipromet Srediinji ured Zagreb pro la financa subteno kiu
daure ebligis eldonadon de nia gazeto Tempo
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Honore al Dragutin Balagovii
(Zagreb 1933 - Zagreb 1991)

Memore al Dragutin

La arta organizajo Ponto preparas kaj prezentas teatraJojn
de enlandaj kaj eksterlandaj aritoroj en kelkaj lingvoj. Gi organizas, precipe en Esperanto, la teatrajojn kaj recitalojn kaj

Esperantan nomon.

La ekspoziicio estis malfermita la 5-an de februaro en la prestipa zagrebaMuzej za umjetnost i
obrt. iurnalistoj, vaste informinte pri la famaj
mondaj se$oj kiuj vizitisZagreb, informis interalie
pri Ubik kiel esperantisto kiu "scias kiun 0i-urbe
viziti post la ekspoziciaj horoj". Tiel la gastado de
Vitra Design Muzeo en Zagreb helpis al ni multajn
homojn informi pri la intemacia valoro de Esperanto. La se$oj de VITRA Oefartikolis interalie
ankat sur la titolpa$oj de "Vedemji list"

Via animo nin akompanos
al la suna pordo de 1' espera kredo
kaj printempaj betuloj rakontos
la rieecon de via heredo.

Gunnar Nilsson

tempo - gazeto de kel

EN TIU TERURA MOMENTO
estias la titolo de la multe tradukata kolekto de la primilita poezio e! Kroatio. En la jaro 1998
post 18 eldonoj en diversai lingvoj de la mondo aperos la angla, la korea, la turka kaj la

Esperanta tradukoj de la antologio.
La antologion redaktis D-roj Ivo Sanader kaj Ante Stamac. La enkondukon por la Esperantaj legantoj pri la
plej multe tradukata kroata libro, kiu per la vo0oj de la poetoj atestas pri la kruela milito kiu multe suferigis Kroation,
verkis prezidanto de KEL, akademiano Dalibor Brozovi6.
La tuta aro da kroataj tradukintoj laboris por prepari la verkon en Esperanto, Plej multajn poemojn - preskau
50 tradukisLucijaBordi6. Aliaj tradukintoj estisKresimirBarkovi6,IvoBorovedki, LjiljanaBroni6, DuSankaHaluZan,
Janja Kelava, Neven lvlrzleEki, Marko Petrovi6, Nikola RaSi6, ZoraHeide, Mirjana
ia nuna lo$loko en Rejkjaviko, Barkovii en Parizo, RaSi6 en Roterdamo. .. La orgaSpomenka Stimec.
La tutan laboron por aperigi la libron faris esperantistoj: enkomputiligis Ljiljana Srdi6 kaj presas la libron

\delanija
ZeLelj. Z
nizankaj
Libro TIM.

Al tiu grava eldono

de Kroata Esperanto-Ligo helpas la fama kroata eldonejo Skotska knjiga.
La laneo de la verko okazos dum la Dua kongreso de kroataj esperantistoj en VaraZdin.

Esperanto-Societo "Bude Borjan"

Pri Esperanto en televido

verkisto, kursoj, vojaQoj, libro-heredaJo

Dum februaro 1998 en Kroatio okazis tri
elsendoj pri Esperanto en televido.
D-ro Ivo Borovedki estis la 19-an de februa-

ro 1998 en TV-Nova (la TV en Istrio) unu el kvar
gastoj pri la programo dediOita alla fama istria poeto
Mate Balota. Li interalie recitis la poemon de Balota
Kaprino en Esperanto.

Ia28-an de januaro gastigis raran gaston - Joi.a Horvat,
populara kroata mondvoja$anto kaj verkisto gastis por la
Esperanta publiko. Li parolis pri siaj voja$oj 0irkari la
mondo. En la fokuso de liaj rakontoj estis lia verko Wakajtapukitn esperantigis Zlatko Ti5ljar. La sama tradukinto
esperantigis ankari alian verkon de Joia Horv at - Kato sub
la kasko. En la diskuto partoprenis ankat la edzino de la
verkisto kaj lia akompananto tra la mondo, Renata Horvat.

En la klubo momente funkcias plgraj kursoj:
fini$is B-kurso gvidita de Spomenka Stimec kaj
komenci$is la nova B-kurso por 12 kursanoj. En C-kurso
oni lernas per la libro de W. Auld Pa1oj al plena posedo.
A-kurson gvidas Vera Repac - Rokni6.
La plqi juna generacio de kursanoj ricevis subvencion de la urba instanco pri edukado por Paske parlopreni en BritaEsperanto-Kongreso en Chesterkun lakroata
recitprogramo.

Pluraj membroj de la societo ordigas riean Esperanto-Bibliotekon en kiu estis katalogitaj 1350 titoloj $is
la jaro 1982. Pri tiu laboro kadre de la UEA-agado "Savu
la heredajon" la 5-an de marto vaste raportis la zagreba
gazeto "Vedemji list". La e efan laboron gvidas ZlataFlego,
Sava Matetid kaj Bojana Duridi6.

Spomenka Stimec gastis en la TV programo
de la zagreba televido dediOita al la pereinta poeto
Ren6 Matou5ek okaze de lia naski$tago la 1-an de
februaro. Si parolis pri Ren6 kaj Esperanto. La elsendo estis filmita en Velika Gorica, kie Ren6 prezidis la
Esperantan klubon dum li studis stomatologion en
Zagreb.
Judita Rey-Hudedek estis gasto la 16-an de
marto en la matena programo de HTV okaze de la
lanOo de la filmo iniciatita de la arltista knabo Ante
Dudi6. Si prezentis la homaman laboron kaj helpon
al la invalidaj infanoj kiujn Si prizorgas kadre de la
agado de la Esperanto-Societo "Bude Borjan". La filmo re$isorita de Petar Krelja gajnis du premiojn 0e la
Tagoj de la kroata filmo. La elsendo pri la filmo dariris
17 minutojn.

Kun la eduka programo de HTV kaj ties redaktorino Maja Filjak BilandZija ni traktas pri dediOo
de elsendo "Parlaonica" al la temo antailju$oj pri Esperanto. En la elsendo partoprenos mezlernejanoj kiuj
Iernas Esperanton 0e "Bude Borjan". La re$isoro de
la programo ankat parolas Esperanton - Romana
RoZi6. La elsendo estas antatvidita por aprilo 1998.

Osijek
la urbo - gostiganto de la 3-a kongreso
de kroataj esperantistoj en 1999
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Sinj kaj Durdevuc
estus la kandidatoj

por lu 4-s kongreso de kroataj esperantistoj

LA INICIATOJ DE ORBIS PICTUS
ORBIS PICTUS - La Esperanto-entrepreno de
ViSnja Brankovit kun la sidejo en Triesto organizis en la
lasta semajnfino de marto 1998 en la Bieno NjeguS de
Spomenka Stimec librolanOon.

La libron de Zlatko TiSljar Esperanto vivos
malgrail la esperantisroT kuneldonita de Interkulturo Maribor kaj Libro TIM - Zagreb en 1997 erudicie prezentis
Vinko O5lak el Aristrio.
Paralele okazis lingvaj kursoj porkomencanta kaj
paroliga por interesitoj.
Orbis Pictus planas unu fojon monate gasti en la
Vilao Amfora en Rijeka kaj en la Bieno Njegu5 en
Hra56ina-Trgovi56e por kontribui al la plivigli$o de la
Esperanta vivo en Kroatio per funkciigo de du E,sperantaj

Orbis Pictus el Triesto serOas salajrotajn
instruistojn pri Esperanto el Kroatio. Ilia tasko
estos gvidi komencantajn kaj progresigajn
kursojn en la Vilao Amfora en Rijeka kaj en la
La Bieno Njegu5 en Zagorje kaj aktivi ee la
projekto Esperanto-Komerca Agado, bazita je
la laboro de entrepremaj instruistoj.

Interesitoj kun sperto ari kun la emo sperti$i
bonvolu kontakti Orbis Pictus, Via Leghissa 6,
IT-34131, tel. fakso 39-40-767875

Centroj.

LA VENONTAJ PROGR AMOJ
DE ORBIS PICTUS EN KROATIO
Ytlao Amfora

Turisma semajnfino

Esperanto ne estas nur lingvo

ilo 24-26
Kongresa semajnfino

Esperanto-Komerca Agado (EKA)
Kurso, elmontrado de varoj, prelegoj

Memzorgejo dum la 2a kongreso
de kroataj esperantistoj
majo 30

majo t0-16

JUnlo
Somera semajnfino
Ekskursoj : kasteloj, termalbanejoj,

Feria semajno
kun konversaciaj horoj lair BEK-kurso

junio 22-29
Dum Oiu aran$o okazas porkomencantaj kaj konversaciaj kursoj.

Spite al eio - Bosnio
Tiel nomigis la libro kiun Elbih el Sarajevo eldonis en 199i, per la helpo de
Fundacio Caixa de Sabadell. Temas pri elekto el artikoloj kaj informoj
disatdigitaj en la radio-elsendo "Esperanto el Sarajevo", dum $i elsendis en la
jaroj 1994 kaj 1995.
La kolekto de artikoloj poftas la enkondukan sloganon de Zamenhof "Spite al
vi, barbaroj !" kaj $i estas plia pruvo de la valora kunlaboro inter Katalunio kaj
Bosnio kaj Hercegovino.
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julio l-7

temDo - sazeto de

Recenzo

lvo Borovedki

Igre hez igraiki - Ludoj sen ludiloj

de Ana Ku5i6. Eldonis Sipar, Zagreb 1996, 103p. Eldonkvanto 700 ekzempleroj.

verko estas dulingva kaj enhavas japaneskan poezion de aritoro $is nun ne konata en niaj literaturaj rondoj. En la unua parto
Ltae la libro trovi$as kvar 0apitroj kun 101 hajkoj, kaj en la dua, sep hajbunoj kaj 40 hajkoj. La poemoj estas originale verkita
en 1a kroata kaj la attoro mem ilin esperantigis.
Hajko-poezio ekfloris en Japanio en la dua duono de la 17-ajarcento kaj pro sia simpleco rapide akiris vastan popularecon. Gi fontas el la filozofi-religia sistemo japana. Hajko-poetoj esprimas siajn pensojn kaj sentojn per priskribo de 1a naturo

T

a

uzante koncizajn versajojn de nur tri versoj po 5-7-5 silaboj.
Hajbuno estas same konata versformo konsistanta el mallongaj poezi-prozaj partoj kaj hajkoj

Hajko-poezio estas jam delonge Satata ankair inter esperantrstoj. En Etema Bukedokaj en Tutnonda SonoroKa\ocsay
aperigis kelkajn tradukojn de japanaj hajko-poetoj. Deko da tiaj tradukoj trovi$as er Verda pamaso eldonita de Japana EsperantoInstituto kaj en la verko El Orienta Florbeh far K. Ossaka. Originalan hajko-poezion verkas italoAldo de Giorgi kaj polo Robert
Szybiak. Kikunoba Matuba verkis en Nica Literatura Retuo ampleksan eseon pri la tradukado de orientaj poezioj, en kiuj 1i
aparte prilaboris la tradukadon de hajko-poezio.
Traleginte la poemlibron de Ana KuSi6 oni preska[ ne povas kredi ke temas pri Sia unua publikigita verko. Siaj hajkoj
kaptas 1a atenton de la leganto per la abundo de la motivoj Oerpitaj el 1a naturo a[ el la etaj aferoj de la eiutaga vivo. Si sukcesas
elvoki emociojn per siaj versoj plenaj de miniaturaj arlpentrajoj esprimitaj per 0armaj kaj ofte
neatenditaj naturkrokizoj. Oni devas admiri la riOecon de Sia poezia vortprovizo kaj kroatlingva
kaj Esperanta. Jen tri karakterizaj ekzemploj el Sia hajko-trezoro.
zaboravila bujica
divjake i 2ir.

Griju se i maze
u poderanom dZepu
kljudevi i maramica,

Na lomaci Siblja
grde se rese lijeske
i placu rozge..

Apud la putra Stipo
forgesis la torento
pometojn kaj glanojn.

Varmigas kaj sin karesas
en disSirita poSo
Slosiloj kaj naztuko.

Sur verga punfajro

Krajtrulog panja

kramfas avelarbaj ametoj
kaj ploras vitvergoj.

Kompare kun la japanaj hajkoj Sia kroatlingva kaj Esperanta hajkoverso estas multe ph
libera. La koncizeco de la japana hajko-poezio Suldi$as al la fakto ke japana lingvo ne havas
karakterizan akcenton, nek Si havas rimon.
Ankair la hajbunoj de la aritoro plenasje beleco de valora prozapoezio rieigita per hajkoj
rnajstre enkomponitaj en la tekston. Mi elektis por vi mallongan specimenon el Sia hajbuno Abela civito:
Odore floras kaj zumas fagopiro, el lipharaj maizkampoj kaSrigardas inertaj kukurboj, grilas ondiQanta

greno kaj buntkolora herbejo.
Tutan herbejon portas sur gambetoj
abelo en abelujon.
Kiom da herbejoj, arbaroj, akacioj, sambukoj povas esti en abelujo, kiom da eniroj en florkalikojn al
kiuj enspriQis idaro dum mallonga vivo de abelino.
Nube faldita eielo, abelinoj rapideme revenas de rikolto kun oranQkoloraj korbetoj akompanataj de
propra muziko.
Tiklata vente
Qis larmoj nubo ridegas
mi malfermas pluvombrelon.

Dezirante protekti eiujn abelojn ekster la abelujoj kaj ... mi sentas konatan doloron en la mano pikilon.

Mi povas plenrajte diri ke per sia unua poemlibro Ana Ku5i6 pliri0igis kaj la kroatan kaj la Esperantan literaturon per
tre valora kaj promesplena verko. Pro tio mi tutkore rekomendas Sian libron al la esperantistaj legantoj, kaj precipe al la poeziamantoj.

Kroata Esperanto-Ligo elkore gratulas al
Un

iversala Esperanto-Asocio
okaze de la 9O-jara jubileo

It)
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Ivana Brli6 MaZuranil (1874 - 1938)

MIRINDAJ AVENTUROJ DE I.A METILERNANTO HLAPIE
LA METILERNANTO HLAPIE
Estis iu eta Sufarista metilernanto, kiu havis nek patron nek
patrinon. Li nomi$is Hlapi0.
Hlapi0 estis ankora[ eta kaj poja kiel birdo. Tuttage li sidis en
se$o, kiu
disSirita pantalono kaj ru$a Oemizo sur malgranda, Sufarista se$o,
yn KaJ
kaj
havis trl
navrs
tri KruroJn
kruro jn
lignonajlojn en
en botojn
ootoJn KaJ
kaj dum la tuta tago lill enDatls
enbatis llgnonaJloJn
/ kudris Suojn. Tuttage li kantadis kaj fajfadis laborante.
Mastro
dastro de Hlapi0 nomi$is
gis Mrkonja kaj li esti
estis malbona kaj timiga. Tiom
granda li estis ke lia kapo
po atingis plafonon er
en ilia malgranda 0ambro. Li
havis hirtajn harojn kiel leono kaj lipharojn longajn $is la Sultroj. Lia voeo
tiom forta kaj granda kiel 0e urso.
-.- estis
Majstro Mrkonja havis foje dum la vivo ege malgajan travivajon kaj de tiam li
estrs tre malbonkora. Kia malfeliOo trafis la majstron Mrkonja evidenti$os multe pli poste en tiu
0i libro.
Majstro Mrkonja estis do malbonkora kaj tre maljusta kaj li insultis kaj kriis al Hlapi0
kiam ajn li estis malbonhumora.
La majstrino estis tre bona. Ankal Sin trafis la sama mal$ojiga okazgjo kiel la majstron
Mrkonja. Sed Si de tiam i$is ankorarl pli bona kaj Si havis tre bonan koron. Si tre Satis HlapiO.
Sed ankarl Si timis majstron Mrkonja. Kiam ajn Si portis al Hlapi0 freSan panon, Si Oiam kaSis $in
sub la antautukon ke la majstro ne vidu Oar li estis ordoninta ke al Hlapi0 oni donu malmolan kaj
malnovan panon sed la majstrino sciis ke HlapiO volonte man$as molan paneton.
Hlapie havis nur unu disSiritan pantalonon kaj unu plian kiun la majstrino kudris por li
el verda tolajo. Tiu tolajo restis de verda antarituko de la majstro kaj li ordonis al sia edzino ke Si
faru el $i pantalonon por Hlapi0. Hlapi0 havis en tiu pantalono krurojn verdajn kiel rano kaj pro
tio li ne volonte surmetis $in Oar aliaj metilernantoj primokis lin. Majstro Mrkonja ordonis ke li
devas surmeti la pantalonon dimanOe. Hlapi0 estis Oiam bonhumora kaj kiam li komprenis ke li
devas porti tiun pantalonon, li ankal mem ekSercis. Li kvakadis "kre-kre" kiel rano kiam ajn li
surmetis la pantalonon.
Kiam aliaj metilernantoj vidis ke Hlapi0 Sercas, ili ne plu primokis lin, sed anstatarle ili
ludis kun li dimanOe kaj ili tre Satis lin. Majstro Mrkonja ne rajtis vidi ke Hlapie ludas Oar li tuj
pelus lin hejmen.
Tiel vivis HlapiO 0e majstro Mrkonja kaj li ne fartis bone. Sed li tamen estus kiu scias
kiom longe restinta tie, se ne estus okazinta io kio lin ege mal$ojigis.

BOTETOJ
Iu riOa sinjoro mendis de majstro Mrkonja botetojn por sia eta filo.
La botetoj estis tre belaj. Iliaj flankledoj brilis kiel suno. HlapiO mem enbatis la lignonajlojn en la botojn. Sed kiam la sinjoro venis kun sia filo preni la botojn kaj la filo surmetis ilin,
la botoj malbonSance estis tro malgrandaj. Pro tio la sinjoro nek volis preni nek pagi la botojn
kaj majstro Mrkonja kverelis kun li. La sinjoro malgrari tio ne volis preni kaj pagi la botojn.
Kiam la sinjoro foriris, majstro Mrkonja ekfuriozis kaj kriis kontrat Hlapi0:
rtulol Vi
kulpas ke la botoj estas tro
"Vi, malbonulo, kulpas! Vi maldiligentulo!
Vr Sentaugulol
sentaugulo! Vi
Vl Kulp
malgrandaj
tdai!"
!" Terure kriis Mrkonja.
Mrkonia. Tiam li kaptis
kantis
ptis la botetojn
botetoin kai
ner ili
1a dorson de HlapiO.
Hlani0.
i
la
kaj batis per
Tio estis tro maljustaearla
maljusta ear la majstro
maj
mem tajlis labotojn kaj do Hlapi0 ne kulpis ke ili estis tro
malgrandaj. Sed kiam majstro Mrkonja koleris, li ne sciis kio estas $usta kaj kio mal$usta.
Li do batis Hlapie sur la dorso, jetis la botojn en angulon kaj diris al sia edzino: "Morgat
vi jetos ilin en la fajron. Mi ne plu volas vidi tiujnbotojn." Tiam li turnipis kiel leono al Hlapi0
kaj timigis lin perpugne kaj per sia tondra vo0o: "La botoj forbrulos, sed vi, maldiligentulo,
ankora[ pagos pro tio." Tio signifis ke Hlapi0 ankoral estos batita pro la botoj.
.
Sium Hlapi0 vespere tiun tagon iris dormi, li nek fajfis nek kantis kiel kutime, sed li pri
10

pensls.

Hlapi0 dormis en la kuirejo, surplanke, apud kuirforno. Tie li havis malmolan pajlomatracon, disSiritan kovrilon kaj kandelpeceton enpikitan en terpomon 0ar li ne havis kandelingon.

KuSi$is do Hlapi0 sur sia
dis el la terpomo kaj ekpensis. P
majstro Mrkonja kaj foriri en la
estis dan$era, tamen Hlapi0 faris

a kandelon

kiu

tiam li decidis
vankam tio ne
s imagi, tion li
(fragmento)
tradukis Maja Tiiljar

Tempo 1/98

1t

o'O

,;.

o.i';'

1998

de la 25a

Riieka, Kroatio
lH

*,s;,9,"junuara.rsanz.

TEJO dum la IJK en Rijeka estos sesdekjarat.
/'

,.{
rLl

\,

F}€r@olupradsc
lrl lr@ rr-oluelads-r

oADNrl Yr)YNuIJ.Nr YT -

t

OINWIdSI

\,/

+:

+#

a

ESPERANTO - MEDUNARODNI IEZIK
p:i/ pubw'vlw. srce h r/keja
Amruieva 5/1, ZACREB, tc[/fax: +185 ] 48 l0

8661

htt

\)tSlv/UIH '\)111I>l
Y7o,\oto) t oq YlNdxs sz

rzJdvlw lxs-r-Nvdl,lsl sluDNov I)sJlL\s ts

152
!

Okaze de la IJK en Rijeka la Kroata PoSto anoncis la aperigon
de speciala telefonkarto. Jen unu el la proponoj por la
telefonkarto, kiun desegnis Tea Jankovi6.
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