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* 95-jara Esperanto-societo en Rijeka
* 5-a kongreso de kroataj esperantistoj en Rijeka
* Alp-Adria Konferenco en Rijeka - Kostrena
* Mezefiropa konsultiQo en Rijeka - Kostrena
* Konkurso de elementaj lernejoj pri Esperanto
* Projekto "Mezefiropo estas mia hejmo"
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Karai legantoi,
La Esperanto-Societo en Rijeka atingis belan jubileon:

95 jaro.in de post sia fondiQo. En la lasta tago de majo 2002
tie renkontiQos partoprenantoj de la 14a Alp-Adria Konferenco

samkiel la partoprenantoj de Meze[ropa KonsultiQo. Sian

alvenon konfirmis reprezentantoj de AUstrio, Cehio, Hungario

kaj Pollando. La kunvenon partoprenos anka[ Michela Lipari,

respondeca por Landa Agado nome de la estraro de UEA.

Lige altiujdu arangojsabaton la 1an de junio 2002 okazos

la 5a kongreso de kroataj esperantistoj. En ties kultura
programo ni povos !ui koncerton de Georgo Handzlik el

Pollando kaj Neven Mzletki el Zagrebo sed ankaU la novan

teatraion de Studenta Esperanto-Klubo. La kongresa ekskurso

dimanfon gvidos al Gorski Kotar, al Lokve, Groto Lokvarka

kaj al FuZine,

La Esperanto-Domo en Kostrena, kiu de post la jaro

1997 pro Lepo pri asocioj ne apartenis al Esperanto-Societo

en Rijeka, ekde la jaro 2002 per la nova Le$o pri asocioj

deneve apartenis al Ei. La domo trovigas en Kostrena,

komunumo apud Rijeka. Tial Kostrena larl la iniciato de Emil

Hrvatin, gastigos la kroatan konkurson pri scio de Esperanto.

Oni atendas tridekon da konkursantaj lernantoj el pluraj

elementaj lernejoj el Zagreb, Slavonski Brod, VaraZdin, Matulji

kaj Sv. Filip i Jakov.

Al la nova leQo pri asocioj dankas sian posedaion ankaU

Esperanto-Societo Bude Borion, ear Qi reposedis garaQon,

kiun antal dek jaroj lari la iniciato de Zlatko Tiiljar afetis
pluraj membroj de Bude Borjon.lntertempe pluraj membroj

forpasis: Emilija Lapenna, Dragutin Balagovif, Stellio Tissiotti,

Lela Rotkvii, dum la posedalo restas. Esperanto-Societo Bude

Borlon ludonas la garafion.
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KIO OKAZOS
EN RIJEKA?

Rijeka gastigos de la 31a de majo gis la 2a de junio 2002
kelkajn arangojn

l4a Alp-Adria Konferenco
Mezeiropa konsulti$o

5a kongreso de kroataj espernatistoj ( la lan de junio z00z,malfermo je h f l h)
Konkurso pri Esperanto por lernantoj de elementaj lernejoj
Projekto por mezlernejanoj "Mezeriropo estas mia hejmo"

eiuj eventoj datras tri tagojn, krom la 5a kongreso Partoprenantoj kiuj mendis malpli kostan lo$ejon
de kroataj espernatistoj, kiu okazas nur sabate inter 10h00 lo$os en Rijeka, en Dom Crvenog kriZa Rijeka, Janka Poliia
kaj 18h00 en la Pupteatro de Rijeka, Gradsko kazali5te Kamova 32.
Rijeka, BlaZa Poliia 6. Respond.eculoj dela aron$oj:

Alp-Adria Konferenco kaj Mezeiropa - Alp-Adria Konferenco: Vjekoslav Morankii
KonsultiSo okazos en Hotelo "Lucija' en Kostrena, kie lo$os - Mezeriropa konsulti$o: Ankica Jagnjii
partoprenantoj kiuj mendis hotelon. - 5a kongreso de kroataj esperantistoj: Spomenka Stimec

En Esperanto-Domo en Kostrena logos - Infana konkurso: Emil Hrvatin
partoprenantoj de Konkurso pri Esperanto por - Projekto "Mezeriropo estas mia hejmo": Judita Rey
lernantoj de elementaj lernejoj kaj "Mezeriropo estas Hudeiek
miahejmn".

Et tA HISTORIO DE ESPERANTO EN RIJEKA
(okoze de lo 9l-iorito de fondo de lo unuo Esperonto-societo)

Pri la historio de Esperanto en Rijeka artikolis
plurloke kelkaj afitoroj, sed la plej grandan esploron
certe faris rijeka samideano (antari nelonge forpasinta)
Radoslav Skalamera. Kiel sperta jurnalisto Ii esploris
detale la tekstojn kiuj aperadis en "Riedki Novi List",
en diversaj jaroj.

En la numero de la 3-a de oktobro l9O7lagazeto
aperigis Ia jenan artikolon:

"KonstituiSo ile esperantista grupo - lo
esperontista fondkuttoeno de la posinto sabato
(t.e. sabato la 28<n de septembro 79O7 - rim. de
R. Skalamera) estis qmase uizitita. Baruno L.
Orczi malfermis la kunoenon per Esperanta
parolodo, kio eluokis b onegon impreson. Fondi$is
'Adriatika Ligo espranrtsta", alkiu estos tasko
dis o osrtgi la int ernacian lingu on E sprant o en la
lando eirkailla Adriamaro. La.unua sukceso de
la Ligo estas,ke fiifaris en Rijeka sekcionhmla
nomo " Fiumana E sp er anrtst a Gr1rtrt o", kiu hau os
por sia lab orkamp o Rijeka kaj eirkailajon. En la

estraron p or'Adriatika Ligo Esper ontista" estis
elektitaj: barono L. Orczi, kiel prezidonto;
in$eniero E. Mili(,,kiel seltetario; Rikard Rack,
kasist o, dum la estraro de " Fiumono E spergttist a
Gntpo" konsistas el sinjoroj E. Springheh kiel
prezidanto,R-GiUCkielselcretwio,A.Schuetzkiel
kosisto koj A. Schlemmer kiel bibliotekisto.
Monato kotizo estos 8o fileroj, dum ee la
menfuriSo necesos pogi sumon de 2leronoj, Kiu
deziras membrisi, tiu p ou as kont akti per simpla
poStkarto s:ron Rudolf Gili(.,Via della Rioa,n+o
2, oil membrojn de la estrdro kiuj portas la
internocion esperantistan signon (uerdan
kuhrpintan stelon)".

Kvankam la societoj priskribitaj en la supra
teksto ne dairis longe (verSajne nur $is 1909), Rijeka
ekde tiam preskari konstante aperas kiel konata Es-

peranto-centro kaj $i donis al la Esperanto-movado
konsiderinde gravan kontribuon.

IP.
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PROGRAMO EN RIJEKA
Vendredon, la 31-an de majo 2OO2
Kiam? r Kio?

Tuttage ALVENO
Partoprenantoj de:
Alp-Adria Konferenco kaj Meze[ropa Konsultigo

Akcepteio:
Hotelo "Lucija" Kostrena

lo$ejo:
1. Hotelo "Lucija" Kostrena
2. Hotelo "Nebode/' Rijeka
3. Dom Crvenoe KriZa Riiel

20h10 lnfanoj - trajne Esperanto-Domo Kostrena

20h10 Kongresanoj kiuj alvenas trajne kaj lopas en Rijeka Dom Crvenog kri2a Rijeka

16h00,18h30 Kunsido de Alp-Adria Komitato (gvidas: Morankii)
Kunsido de Mezefiropa Konsultito (gvidas: Jagnjii)
Kunsido de projekto Mezeiiropo estas mia hejmo Hotelo "Lucija" Kostrena

19h30 Vespermango por mezeilropaj gastoj kaj por
mendintoj Hotelo "Lucija" Kostrena

20h00 Prezento de Esperanto-Domo - Koktelo Esperanto-Domo Kostrena

21 h00 Kunestado por plenkreskuloj
Prezento de mezeUropa projekto pri lernejoj
Porinfana interkona vespero

Hotelo "Lucija" Kostrena
Esperanto-Domo Kostrena

Sabaton, la l-an de junio 2OO2

Kiam? Kio? Kie?

th00 - 11h00 Akceptejo Pupteatro Rijeka

8h00 - 10h00 Kunsido de Alp-Adria Komitato
Kunsido de Me3[ropa KonsultiSo

Hotelo "Lucija" Kostrena

Hotelo "Lucija" Kostrena

th00 - 10h30 Studenta Esperanto-Klubo el Zagreb ekzercas Pupteatro Rijeka

11h00 MALFERMO:
Himnoj de koruso el Opatija
Salutvortoj
Salutoj de la gastantaj landoj

Kroataj esperantistoj kaj intenegiona kunlaboro
(prezentas: Radenko Miloievii)
Koruso

Pupteatro Rijeka

Kie?

Tempo )/2002
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Kiam? Kio? Kie?

12h30 Prezidantaro respondas al la membroj Pupteatro Rijeka

13h00 Tagmanpa pailzo
Ekzercas Georgo Handzlik

Pupteatro Rijeka

14h30 Teatraio de Studenta Esperanto-Klubo Zagreb:
lnstrukcioj por simpla vivo harmonie kun la naturo

Pupteatro Rijeka

15h30 - 16h30 Posttagmeza koncerto de Georgo Handzlik Pupteatro Rijeka

16h4s - 17h45 Koncerto de Neven Mzletki
Fermo de la kongreso
Urbotrarigardo por interesitoj

Pupteatro Rijeka

DimanGon, la 2-an de junio 2OO2

* Prezo de la ekskurso kun tagmango: 110,00 kn / 15 e

Noto:
Esperanto-Domo estas konata
kiel Vilao "Amfora"

Hotelo "Lucija":
telefono O5U289-O04, 289-006

Esperanto-Domo:
telefono: O5U289-478

Kiam? Kio? Kie?

8h00

th4s Kr*d. d. Np-Adria komitato
Kunsido de Mezelropa Konsultiio

Pre$ejo Sankta Lucija
Kostrena

Hotelo "Luc'rja" Kostrena

10h00 Atitobusa ekskurso * al Lokve, FuZine, lago, Groto ...

Tagmango FuZine

16h15 Reveno al Rijeka

Tempo l/2002
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ELLA MEDVEDOVA NE FINIGIS LA
ZAGREBA NOVEDZINO ZAGREBA UK

Ella Medvedova, kuracistino el Rusio
eklogis en Zagrebo. Dum la zagreba UK Si
renkontis amikon Rajko Pavu5a al kiu Si planas
edzinigi en julio 2Oo2.Car la renkonti$o okazis
dum la kongresa programo Danco sur la placo,
en kiu renkonti$is esperantistoj kun zagrebanoj,
kaj kiun financis Urba oficejo pri kulturo, KEL
petis urbestrejon proponi la edzigatestanton. Cu
la urbestreja oficisto edzigatestos, ankorafi ne
estas klare.... Rajko bedaririnde ne parolas
Esperanton.

KVAR TELEVIDAJ
ETSENDOJ

La kroata televido filmis pri niaj
aktivecoj kvar televidajn elsendojn dum januaro
kaj februaro, Darko Blazit,la t4jara membro
de Esperanto-societo Bud e Borjan gvidis kurson
pri poStelefonoj, kio altiris atenton de TV Pla6is
al la redaktoro ke junulo instruas homojn de la
tria ago, kadre de nia projekto de intergeneracia
kunlaboro.

Du televidajn elsendojn ni akiris per
prezento de japana somerkimono nomata
yukata kiun vestis kaj modelportis blinda
zagreba sinjorino Diana Zerec-Virkes,
kunlaboranto de laklubo. Pri Sia kimono, pri kiu
Si lernis dum la UK, kadre de programero de
KikuSima Kazuko, aperis ankarf artikolo en
Veiernji lisf. En la programo pri yukata helpis
gesinjoroj Kameda el la japana ambasadejo en
Zagrebo.

Ella Medvedova kun sia zagreba amiko
gastis en TV-elsendo kadre de Valentin-tago.

Por Kostadinka-Dinka Simunid,
la kasisto de la kongreso ankorari ne
finigis la 86a UK. La kasfolioj estas dafire
traktataj inter Zagrebo kaj la Centra
Oficejo. La kasista laboro nepre estas la
plej longda[ra.

Dinka trovas tempon kanti en la
virina koruso Ezerki, por kiu Si
esperantigis kanton el sia gepatra, la
makedona. kiun ni premiere publikigas.

ELENO,IDO, ELENO

Eletto, ido, Eleno
Vi nttra filino,
I(ia.l oi pensos, pripertsos,
leterott otrlctrttas.

NIi slcribas, pantjo, mi slcribas,
ql urbo Edrette,
E drene, p clttjo, E drerte,
al rnia ortato.

Li deous, pctttjo, li deuus
oeeti eapelon,
eapelon, p clttjo, e apelofl ,
b ele gan kaj altprezant.

Esperantigis el la makedona: Kostadinka Simunii

Kostadinka Simuni1

KIEL DIRI EN tA
KROATA?

Baza kroata gramatiko
kun frazaro, kiun aritoris
SnjeZana Cimii estis
eldonita de Universala
Esperanto-Asocio. Si celis
aperi en la kongresa
libroservo dum somero 2001

sed malfruis, Tamen, jen $i,
havebla kontrai 1,80 eilroj,

gftjsiFd $roJ6

KIEL DIRI EN

I-A KROATA...?

Tempo l/2002



CU JESPER NEERGMRD DENOVE GASTOS
EN KROATIO?

Kroata Esperanto-Ligo traktas kun Muzej Mimara pri
eventuala gastado de trideko da skulptajoj de Jesper Neergaard
en arltuno 2002. Jesper Neergaard donacis al Ia urbo sian
skulptapon Funtro, kiu ornamas la zagreban Kennedy-placon. La
urba oficejo pri kulturo subtenas la projekton, kaj kondiee ke
subtenos $in Ministerio pri kulturo kaj Ministerio pri Ekterlandaj
rilatoj de Danlando, $i povus okazi. Tiukaze krom en Mimara la
ekspozicio gastus en urbo Osijek.

Pri Neergaard estis intertempe eldonita luksa monografio
kun 450 fotoj. Inter ili trovi$as ankarj la zagreba Futuro. La libro
estis laneita en Nacia Muzeo de Danlando en februaro.

I rrr r rrJ

MORTIS LELA

La7ande marto 2002 mortis en
sia 83a jaro LELA ROTKVId,
membro de Esperanto-Societo Bzde
Borjan.la[ profesio $ardenarkitekto,
inter la zagrebaj plej signifaj
$ardenarkitektoj, Si estis multe
konata kiel edzino de la akademiano
Ivo Rotkvii. Pri sia profesio Si

kontribuis al Tempo, Apartan dankon
Suldas al Si Esperanto-Societo Bude
Borjan.Si estas unu el 13 membroj de
Bude Borjan kiuj enpaginte anticipe
sian lO-jaran kotizon ebligis, ke en
1990 oni aeetu garagon, kies
ludonado faciligis la vivon de la
societo dum la militaj jaroj.

ESPERANTO.KLUBO

Drama Grupo de Studenta Esperanto-
Klubo partoprenis la printempan renkonti$on de
amatoraj teatraj ensembloj et Zagreb per la
kroatversia teatrajo de Vanja Radovanovii
Instrukcioj pri simpla vivo harmonie kun tra

naturo. La teatrajo plaCis al la faka jurio kaj la
teatrajo estis konsiderata inter Ia plej bonaj de la 6i-
jara rikolto. La Esperantan version de la teatraio
Drama Grupo de SEK prezentos en Pupteatro Riieka
kadre de la kultura programo de la 5a kongreso de
kroataj esperantistoj.

IIIITI-II-II-II-I

DAVID REY HUDECEK PRI

INTERNACIAJ KUTIMOJ

Knabo David Rey Hudecek (laj) preparis
prelegon pri internaciaj kutimoj kaj pri la konduto
translima por siaj klasanoj, utiligante interalie siajn
Esperantajn spertojn. Per la prelego li gastis en

Esperanto-So cieto Bude Borjan kaj anka[ Veiernii list
intervjuis lin.

Tempo l/2002
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lOO-JARA ESPERANTO.ASOCIO
EN HUNGARIO

Sabaton, la 2-an de marto, okazis en BudapeSto la 32-a
Hungaria Esperanto-Kongreso. Gi estisjubilea, pro centjarigo de
hungara landa Esperanta asocio. Mi eeestis, kiel reprezentanto de
Iftoatio. La programo komenci$is per solena malfermo, kaj tiun
sekvis prelegoj kaj diskutoj. Posttagmeze estis paralele programo
de Ia 17-a Hungaria Pedagogia Tago, kaj Movada Forumo. En tiu
lasta mi iom parolis pri KEL kaj pri Ia movado en Kroatio. Tio okazis
en bela palaco de Instituto por blinduloj. Vespere, en iu restoracio
en PeSto, estis balo okaze de 10-a naskigtago de la gazeto "Eventoj'i
Por dimanea antaUtagmezo estis planita florkronado de tombo de
Gyula Baghy, kaj de la busto de Zamenhof.

Mi ofte komparadis en miaj pensoj Ia huagaran kongreson
kun Ia koataj. lmpresis min granda labora parto, kun 6 prelegoj,
kaj multaj aliaj homoj kiuj vicigis por paroli antari la publiko.
Komenceiom Sajnis ke oniparolos nur hungare, sed feteetio tamen
cesis. Tiam mi rememoris ke ankari en niaj kongresoj oni parte
parolis kroate, kaj subite mi ekkomprenis kiel povis farti niaj
eksterlandaj gastoj, Impresis min la fakto ke Ia kongreson gvidis
ne nur unu persono, ari preskarl unu, kiel ofte ee ni, sed almenai
kvin tre ago-kapablaj personoj. Anka[ tagmanSo por eiuj okazis,
sen aldona pago, en la sama kongresejo.

Ni eiam pres(ig)as kongresan libron. Tio ne estis videbla
en BudapeSto. Do mi ne povas diri la nombron de partoprenantoj.
Ofte mi ee ne povis scii kiuj ili estas, ear la insignoj havis nomojn
ne facile legeblajn de malproksime. La malfermo komencilis per
"La esperd', sed surbendigita. Tiel mi komprenis ke fakte ne facila,
kaj certe laridinda, estas nia kroata kutimo ke en eiu kongreso la
himnon kantu iu bona 'Viva' kantisto. La hungaran himnon oni ne

aridigis, kio estas plia argumento por tiuj kiuj ne scias kion aridigi
kongrese. En la libroservo estis eefe hungarajoj kaj instruajoj, kaj
ee ni Orbis Pictus regule ofertas eion, inkluzive beletron.

Hungaraj organizantoj invitis eksterlandajn gastojn el
eiuj najbaraj landoj, sekve venis gastoj el Aristrio, eehio, Iftoatio,
Pollando kaj Ukrainio. Salutovortoj venis ankai. el Slovenio. Ni,

eksterlandaj gastoj, fartis bone kiel en paradizo. Ja ni eiuj havis

pagitajn 2 roktojn en hotelo. Organizantoj aran$is (kaj pagis!)

vesperman$on vendrede en iu restoracio, samkiel sabate dum la
Evento-balo. Vendrede vespere ni $uis ee urborigardadon en Es-

peranto! Tre gastamaj estis hungaraj organizantoj, kaj ei tie mi
denove dankas al ili,

Nun iom da interesajoj, at eC kuriozajoj

Dum la Eventoj-balo oni disponigis ee eiuj tabloj
man$okartojn en Esperanto, kun supra parto de la teksto simila al
la titolpafro de Eventoj. En la balo estis pluraj amuzaj programeroj,

inter kiuj ankari bonega'hraba" ventrodancistino.

S-ro Arpdd Retkai prelegis pri ceteraj hungariaj
Esperantaj societoj dum cent jaroj, Inter ili estas fenomeno
nomi$anta Adiatika Ligo Esperanhsro (1907-1908). Sed ee pli
interesa eslas hungaia organizajo nomita Krooto Esperantista

Soaefo (1909-1911). Do, nia KEL. Kvan-kam Zagreb apartenis al

hungaria parto de Aristro-Hungario, tamen kroatoj ne nomis sian
Iandon Hungaio.I(aj mi opinias ke ne estas gentile ke hungaroj
post centjaroj fieru pri tiu Societo.

Impresis min atingajoj de hungara Esperanta movado. Ili
ja havas internacie rekonatan gazeton "Eventoj", kiu estas gravega

informilo pri tio kio okazos en Esperantujo. Ili havas Esperanto-

domon en Budape3to. Ili eldonis hungaran antologion, kiu estas

multe pli granda ol similaj kroataj antologioj, kaj enhavas ne nur
poezion, sed ankari prozajn verkojn. Ili havas elstarajn personojn

en sia movado, ee ambasadoron. Sed la plej interesa fakto estas

Stataj ekzamenoj por studentoj en Esperanto. Pro iu nova le$o,

studentoj devas havi diplomon pri 2 fremdaj lingvoj. Tio estas certe

granda Sargo pormultaj el ili, do multaj malkowis Esperanton, kaj

ke gi estas pli facile lernebla ol aliaj lingvoj. Sekve, tiaj ekzamenoj

jam okazas dum pluraj jaroj. Mi forgesis la nombron de

ekzamenitoj, sed sajnas ke temas pri miloj!

Fine mi diru ion pri la urbo BudapeSto. Kvankam $i estas

relative proksima, ofte koatoj scias malmulte pri $i. La urbo

farigis per unuigo de la urboj Buda (okcidente de Danubo) kaj

PeSto (oriente) nur fine de Ia 19-a jarcento! Buda estas tre malnova,

situanta sur nealta monto, kaj PeSto (pli granda) en ebenajo. Inter

ili fluas Danubo, kaj super gi staras 7-8 pontoi. Sub Danubo ee

kondukas unu el 3 urbaj linioj de subtera fervojo. La urbo estas

kowita per densaj tram- kaj trajnlinioj, sed nur en gi mi vidis

anka[ la veturilojn'trolejbusojnl Homoj ofte suPozas ke la urbo

devas esti socialisme malriea kaj griza. Kia eraro! Ee en socialisma

epoko g,i surprize elstaris per grandeco, grandiozeco, kaj multaj

enhavoj. Nun $i ee pli brilas, kaj en fri oni povas trovi eion. Oni

povus $in nomi Novjorko sur Danubo. Mi konsilas al vizitontoj

unue veni al Buda, kej de tie gui vastan rigardon al Danubo, PeSto

kaj pontoj. En Buda estas ankarf re$a kastelo kaj fortikajo, multaj

muzeoj, bela fabelaspekta "FiSista Bastiond'kaj pre$ejo de Sankta

Matiaso. Ial oni ankorari Satas vidi sur apuda monto la fortikajon
Citadela kun monumento de libereco (kvanl<am ruseca), kaj la

statuon de kristana martiro Gelldrt. En PeSto vidu Ia imponegan

parlamenton, kaj la Placon de Herooj (kun statuoj de multaj
gravuloj el hungara historio). Apud la Placo estas granda bela parko

V6rosliget, kun fabelaspekta kastelo, kiu estas intence konstruita

kiel miksajo el diverslokaj hungariaj konstruaioj. En PeSto vi vidos

lar$egajn stratojn kun amaso da malnovaj dom(eg)oj, kaj tio estos

ne nur en 2-3 stratoj, sed grandega areo estas tia! Aeetemuloj vizitu

Ia butikcentron Westend City Center en la strato Vdci. Gi estas

'Senfine'granda kaj plena je plej kvalita varo, kaj diverspecaj

restoracioj. Ne miksu ties adreson (V6ci ut) kun la tradicia strato

kun malgrandaj vendejoj 0y'6ci utca), Ne gravas ke vi ne parolas

hungare, oni ofte parolas angle kaj germane, kaj mi konvinkilis

ke homoj surstrate estas tre afablaj al eksterlandaj vizitantoj'

DAVORKLOBUEAR
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KLOPODOJ PRI RENASKIGO DE

ESPERANTO.MOVADO EN ISTRIO
(inter virtualeco kai realeco)

En specifa manier
revalorigata Esperanto
aktualan situacion
(nemultnombrecon, izoli

tDlDtD.esperanto-
ekkonstnras Mardel
iu ajn interesito povas an
virtualan bultenon de VEKII (Virtuala Esperanto-
Klubo Istrio Internacie) kiun en Triesto redaktas KEL-
membro
projekto

Po
renkonti

nomoj Trieste, Sidney kaj a
realigo de la propra ideo p a
turisma eieerono, ricevis la o
de Turisma Komunumo de a

intenco estas ke la turisto en Istrio mem plantu sian

ntistojn en la respektivai

Vi5nja Brankovii (Trieste/Osijek) kaj Danijela
Poropat (Pula/Osijek) lastfebruare preparis en
Barcelono spacon por eknaski$anta Barcelona Espe-

IFEF EN PLOVDIV

mediteranea klimato.
Maica Brletii
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Luciia Boriid
preparas

Esperanto-kroatan
vortaron

Post kiam meze de la kongresa semajno en

Intertempe ankari Islando bele honoris
LucijaBore
al Lucija
Esperanto
prizorgis Iftistjan Eiriksson lari Ia perado deZora
Heide,

Prezidanto de Kroata
Esperanto-Ligo akademiano
Dalibor Brozovii publikigis
en "Filologija" eldonajo de
Kroata Akademio de Artoj
kaj Sciencoj, vol. 3s /2002
artikolon "Slavaj elementoj
en Esperanto". La sama
artikolo en Esperanta
traduko de Davor Klobuear
estas preparata por La
Monda Lingvoproblemo.

NOVA ANTOLOGIO EL LA KROAIA
LITERATURO PREPARAIA

Ministerio pri kulturo aprobis subvencion de 10.000 kn
por eldono de Antologio de kroatoj poetinoj en Esperanto. La
elekton de la poemoj por la antologio jam faris D-ro Dunja
Detoni Dujmii kaj tuta aro da tradukistoj eklaboris por prepari
la libron: Lucija Bordii, Ivo Borovedki, Zora Heide, Nikola
Ra5ii, Danijela Drakula, Goran Lakotii, Josip Pleadin, Zdravko
SeleS, Mirjan a ZeLelj ...

Ne facilas traduki 78 poemoj de la dudeka jarcento.
Granda laboro estas anta[ ni,

Kroata Esperanto-Ligo esperas produkti la libron en
2003.

BIOGRAFIA LEKSIKONO DE KROATIAJ
ESPERANTISTOJ FINPRETA

Post preska[ du-jara laboro, en kiu krom la kompilinto
Josip Pleadin, partoprenis multaj kunlaborantoj tra Ifuoatio,
"Biografia leksikono de kroatiaj esperantistoj" baldari aperos
en presita formo, Supozeble, la unuaj $in tenos en la manoj
partoprenantoj de la arangoj en Rijeka. La libro estas 180-
pa$a (formato IZ5 x 25 cm) kaj enhavas biografiajn notojn pri
eirkari mil personoj kun preskai 500 fotoj, pluraj kun adresoj,
telefonoj kaj retadresoj, kio donas al gi apartan valoron.

INVITO AL MEZTERNEJOJ

EN MEZEUROPO

Ni invitas la gejunulojn en
Meze[ropo en la ago de t3-17 jaroj
partopreni en lerneja projekto en kiuj ili
komparu sian scion pri Mezelropo en la
kampo de literaturo, geografio kaj
historio. La titolo de la projekto estas
Mezetirop o e st as mia hejmo.

Ilia tasko estas akcepti la inviton al
komuna feriado en Kroatio.Dato kaj loko
interkonsentotaj . Ili kunportu siajn
librojn el la koncernaj fakoj, kaj ili traktos
kelkajn komunajn temojn pri Mezeriropo
kun siaj profesoroj. Interesifrontoj ricevos
detalojn pri Ia projekto.

Kroata Esperanto-Ligo pagas al ili la
restadon. Ili devas mem kovri
vojagkostojn.

La projekton financas Stata Instituto
por protekto de familio, patrineco kaj
junularo.
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ESPERANTO

MONTESSORI.
TERNEJO

Judita Rey-Hudedek prelegis
la 2Oart de aprilo 2OO2 por
instruistoj eduki$antaj pri
Montessori-pedogogio. En la fokuso
de Sia prelego estis Esperanto kiel
helpilo en edukado de invalidaj
infanoj. Per Esperanto mense
handikapitaj infanoj povas pli facile
kapti la ideon pri lingvo kaj atingi
sukceson en esprimado, grava por
kura$igo de infanoj.

VIDA JERMAN
EN BRAZILO

Zagreba aktorino Vida
Jerman kiu regalis la kongresanojn
de la zagreba LIK per prezento de
La plej longa togo de Moria
Theresia en Kroata Nacia Teatro,
estas kandidato por Premio de Ia
urbo Zagrebo 2001 pro siaj meritoj
pri Ia kultura programo de la
Kongreso. Vida preparas nun
recitprogramon de brazilaj altoroj
por la brazila I-,IK.

ZAGREBA METODO

EN LA POIA KA' RUSA TINGVOJ

Zagreba eldonejo lzuori, posedata de esperantisto Damir
Mikulicid, presis por Iftoata Esperanto-Ligo novan eldonon de la
zagreba lernolibro pri Esperanto de aritoroj Roger Imbert, Ivan
Spoljarec, Spomenka Stimec kaj Zlatko Ti5ljar. La nuna, nala eldono
estas presita en mil ekzempleroj.

Aldone al la lemilo KEL eldonis ankari kompletigan instruilon
Esperanto ne estasnurlingvode Spomenka Stimec, Temas pri Ia nun
kvara eldono de la lernilo kiu enkondukas komencanton en la
Esperantan Movadon.

Pola eldonejo KLEKS en Bielsko Biala subskribis kontrakton
kun la aritoroj pri la adapto de la lernil o Zagreba Metodo enla polan
(mil ekzempleroj), dum eldonejo SEZONOJ en Kaliningrad en Rusio
fintraktis pri la eldono de mil ekzempleroj de la zagrebalernolibro
en la rusa.

La lernilo haveblas libroforme en la angla, franca, hungara,
makedona, finna, malta, nederlanda, slovena, bulgara, portugala,
kataluna, itala, germana kaj Esperanta eldonoj. Gi eleerpifris en la
korea, kirunda kaj japana lingvoj. Rete $i ekzistas en la dana,

La unuan eldonon de la libro laneis Zlatko Ti5ljar fine de la
sepdekaj jaroj. La metodo konsistas el la baza lernolibro en 12

lecionoj, verkitaj per 500 plej oftaj radikoj de la parola Esperanto.
Gin kompletigas kantoj de Johano Valono kaj bildstrio Ku estas

Ioz"fo de la sama aitoro kaj broSuro Esperanto ne estas nur linguo.

Akompanas la metodon kasedo enhavanta Ia surbendigitajn
lecionojn, kiun eldonis Kroata Loterio kaj kiu intertempe eleerpi$is'
Eleerpigis same dairriga kurso por progresantoj, verkita de

Spomenka Stimec, Zlatko Ti5ljar por la metodo verkis instrukciaron
por kursgvidantoj,

KFEA GVIDIS KOMUilUMESTRO DE KOSTRENA
At CIKONIOJ AKCEPTIS ESPERANTISTOJN
Kroata Fervojista Esperanto-

Asocio organizis ekskurson al
eigod, elropa vilafro de cikonioj,
sabaton la27an de aprilo. Malgrai
granda pluvo, deko da esperantistoj
pasigis agrablan tagon sur la spuroj
de unu el niaj kongresaj ekskursoj.
La venonta ekskurso de KFEA
gvidas al Rijeka, al la 5a kongreso
de kroataj esperantistoj. Ekiro
vendredon la 31an de majo,
gvidanto RoZa Brletii Vi5njii.

Komunumestro de Kostrena Miroslav Uljan la 2an
de majo z00zakcepfls delegaclon de Esperaato-Societo
Rijeka por informi$i pri Alp-Adria Konferenco,
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fun$ul4 la.rZ Vta.aazan*. ?tn azr&Mq
h Ouhr4 dr4€4,o1,

3a* o?a /' a/rlano y'-. y'o harrfnl a/altai
to *aldoa/ano al ctl,

Ka./ La, aezpz.oCaT 4i<{al dz, e*l hzo,tfal
eafoo lznula.l atdad cH.

?a ue la*ea h, dfnoq 4t4ie ratd crarn ,i*
44e la ila6rai de l' /ndal /"oq,
'l/ao 6a.nzart b naa/o Eaw * pntt&lao
Oaa.OnA afA@ ara ioaa aay'tota.,
?a u odaeo b &ar@l fkio ,rc/ da*ara
fzt lar?4t41c,tlrb,l,

V/e ,o r,rbaferllo la plel dela*te"np*
lp Aa uw, .4aa* /ehrd*o
,r& ae aia*Uo eto ua*abaeo
&znatuz Ca. u4anZol
de C' drwtanpehtoCul azn /oarol
n4 lz l' at</al,r4f<2tu1.

Tlztaan ooa Foacata ?t</no
&hfu. cr,{ari/e. Ka,l h.aal*oto|*
4,aru7* oroa d"/A.qe pze/aa,eo/o tlt
eltle *e: ploaatoA aa/ntccoo

alpanai eh.lqn&tol
laothatfa.,l eeo d4aa, dal4no.

1/e 4*o narcalF* Aafao ol la nta,i
fiilde ?4rtdz laaa dozstott,

4z Taoznlzl4a az4r&,

Sea at eae kuczaz u<btd

al7a,?otc, ltato Afurc ozn l,io
de4doo la, ia.,ta,i r&fn ala/
Kal /i/la/e de fnc A al not dat
4e *e ao dee*aala, /run,lzloie
e** /nle*aufa:io bl lo
6n4r.fafada,l.lidtrfar&lca.t.

1ft 4*o aaol F* hafao ol la. roati,
?e&to ?4tlz fu &b &.Azto
4a/,rclde ?4n14 |ea* doutml

7/d Azc c,narti/ pU Adafaa

?t 4*o ,aarai 4r A4arao ot, /a, nai
lai 4*t aa,Vaa 4*l /a, ozqa+jo.
'lh dio Qapaltao el /r4 {na.rt' le?i
Qlt Ao*e a/ c.*e ba*aalrutq
nai Aaa /azq4o la A4tu/e 6c444oi#
de C' Aet<Zo eluigag" 1*
4*1 la peA**acpa w:aCo /a*<twaa
ta, rudoaa/r,to7* dt iruAa,p 4/4/,ea h, aotaate,ta.

Se a&adpnao uh,64oa/i?44 h 4n4ie
dai 4nla4 uadl4a/ra%.4. ta. Aolazoo,

oz ckb .ttuno rifiro eorao

fs? *)dlqzocotl, 6a7 uz Oilo
a*dno paa &a, &t0elu
hl lo t a6t' de l' cba u<b lac&refu
ailm.aA a*teAcZa, de l' &l*zotal,

Do uolq darirro af4d U
bl pU pb e4rc4 al a&l
ful tan an/4. atc.laZ ui,,

?antbefiie@
al la.aa&elaa.,7 Ltol de l' a.oco

dai oil* ra/doldaeo dowato
oal b *tertorardzlla;
,?arde da /' etaao.ttrtaatata.. Esperantigis: Lucija Borcii


