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Karai legantoi,
Kroata Esperanto-Ligo aeetis propran ejon en Vodnikova

Gravan helpon en Ia investo donis al ni Raiffeisenbanko

subskribis ankatr Boris Di Costanzo kiel kun3uldanto nome de
Esperanto-Societo Rijeka, kiu pro sia financa forto tiel ebligi.s al
KEL ricevon de la banka kredito.
Pluraj movadaj instancoj kaj amikoj ankari subtenis nin per prunto,
kiel ekzemple Masayuki Saionji.
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Bonkoficistino Morijono Sever koj prezidonto de Esperonto-
Societo Rijeko Boris Di Costonzo dum subskribo de la
kreditdokumento.

Niaj membroj elkore subtenis Ia aeeton, ne nur per
vocdonado dum Ia jarkunveno, sed ankafi per pagoj, Elkoran
dankon d eiuj.

Inter la aliaj laboroj de la unua kvaronjaro en 2003, necesas
akcenti, ke sukcesis Ia festo de 45-jarajubileo de Studenta Espe-
ranto-Klubo. Krome, progresas la laboro pri lacelebro de g5jaroj
de Esperanto en Zagrebo: la urbo disponigis al KEL la ejon Tribine
gradaZagreba, IGptol 27, por la solenajo la 31-an de majo 2003.
La feston de la 95-a jubileo ni celebros per Ia 6-a kongreso de
kroataj esperantistoj. La Alta Protektanto de la festo estas
Prezidento de Kroatio Stjepan Mesii. La amika etoso darfros dum
du tagoj: post la zagreba laborsesio, ni estas invitataj partopreni
en Kongresa Ekskurso al Lonjsko polje.

Bone progresas organizo de kroata karavano al
Gotenburgo kiun prizorgas Faruk Islamovii. Tridek personoj
alig,is.

Spomenka Stimec

Akodemiono Dolibor Brozovi_, prezidonto de KEL, subskribis
multojn dokumentojn en sio vivo. Jen lo subskribo tre grovo
por Esperonto en Krootio.

Ni planas repagadi la krediton ludonante la ejon de 83
kvadratmetroj en Vodnikova 9 kaj per la lupago elpagi la krediton.

Tio signifas, ke ni ne planas Sangi niajn altualajn adresojn:
nia zagreba oficejo restos en Kneza Mislava It dum Ia zagrebaj
kluboj daire aktivas en Amru5eva 5.

Esperontisto teomo Vjekoslov Moronki| Dolibor BrozoviC,
Boris Di Costonzo kun gesinjoroj Fronceskovii- lolejvendintoj,
Spomenko Stimec koj Nedeljko KorosiC ontod lo bonko.
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KROATA ESPERANTO.LIGO ETIS
PROPRAN EJON

farlcunueno de KEL dumkiu esrts
okceptit o la historio decido pri

inue st o en nemou eblajon,

I

LISTO DE
SUBTENANTOJ:

Helpis aeeti la logejon en Vodnikova 9
pluraj esperantistoj al kiuj Ikoata Esperanto-Ligo
elkore dankas,

1. Zlata Nanii 132 ,87 eurojn
2.ZlataFlego 67,76
3. Boris Covii S1,3S
4. Jerko Bakovi6 27,00
5. Karmen Crnkovii Vranko 27,00
6. Sava Mateti6-Ludi6 19,93
7. DaliborBrozoi( 13,29
8. Tomislav Treer 13,29
9. BlaZ Rocek B,2g

10. Marina Dimnjakovid B,2g
11. Vida Jerman 13,29
12. Spomenka Stimec I3,2g
13. Ante Bilus 6,64
14. Gordana Iviiii 6,64
15. Velimir Majdak 6,64
16. Dragan Barac 6,64
17. Kiota Esperanto-Societo 10,00
18. Dr. Franjo SuSkovi6 t3,29
19. Lucija Borci6 13,29
20. DuSan Davidovic 13,29
21. Milan Sudec 2,70
22. anonima, HP 10126 t3,20
23. anonima, HP 10161 t3,20
24. anonima, HP10140 2,70
25. anonima, HP 10141 13,29
26, anonima, HP 10109 13,29
27. anonima, HP 10103 6,64
28. anonima 1299
29. Mira Kocjantii 6,04
30. Ivo Puharii 13,29
31. anonima 27,00
:2. Gordana Strljid 6,70
33. Radenko MiloSevii 2O,OO

3a. Danijela Drakula 13,29
35. Dinka Simunii 13,29

Entute: 667,69

Gis majo estis pagitaj entute 667,69
eiroj! Tre koran dankon al eiuj!

Alvenis enpagoj de 1O personoj,
kies identeco ne estas konata.
Bonvolu sendi al ni kopion de la
enpagilo (uplatnice) porinforme !

Fotis: j. Pleadin

Tempo 1/200j
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NOVA TIBRO PRI ESPERANTO EN KROATIO
''ESPERANTSKI MOZAIK"
(Mozaiko de Esperanto)
La dua, plibonigita eldono
Autoro: Davor Klobudar
Eldonas: Esperanto-Societo
Liberiga Stelo" el Osijek

Presis: "Grafokom' Djurdjevac (Josip Pleadin)
Eldonkvanto: 500 ekzempleroj

KIO GI ESTAS?
- Nova libro pri Esperanto en la kroata

lingvo.
- Gi informas pri la Esperanta movado

kaj kulturo, pri la lingvo mem, kaj ankari pri
la Universala Kongreso de Esperanto en
Zagreb zoot

- Bona kaj por komencantoj, kaj por
multjaraj esperantistoj, kaj por instruistoj

- Informriea kaj interesa anka[ al
$enerala publiko, kiu volas nur informifri pri Esperanto

KrAL GrU eenrra
- Tiom kvalitan libron pri Esperanto, en la nacia

lingvo, ni en Kroatio delonge ne havis, kaj longe poste ni
ne havos

- Gi povas esti tre grava verko en hejma biblioteko
de 6iu esperantisto, 6ar en unu libro trovi$as amaso da
informoj pri la tuta Esperanta mondo, kulturo kaj lingvo

- Tariga por instrui komencantojn, varbi novajn
esperantistojn, montri al viaj amikoj la esperantan mondon,
verki gazetajn artikolojn pri I speranto ktp.

- Valora helpilo al Esperantaj instruistoj kiel plia
helpilo pri la lingvo kaj gramatiko

- Memorigilo por lui denove la etoson de la zagreba
UK, ear neniam $is nun iu UK estis priskribita tiom detale
kaj vive!

KIAIACETI LANOVAN LIBRON, SEVIJAM
HAVAS LA MALNOVAN (2OOO.)?

- Gi havas 320 pafiojn (la unua eldono havis nur 115,
kaj $i estis malpli granda)

- Ciuj tekstoj el la unua eldono estas korektitaj,
$isdatigitaj ari pligrandigitaj

- Aperas novaj artikoloj, kaj ee kelkaj tute novaj
eapitroj

- En la libro estas multaj ilustrajoj kaj fotoj
- Kowilpa$o kaj kelkaj aliaj pa$oj estas koloraj
- La kovrilo estas fordke bindita

MESAGO DE LA AUTORO KAJ DE LA
PRESISTO

- Tiu ei libro aperis, ear la a[toro (Davor Klobue ar el
Osijek; kaj la presisto Qosip Pleadin el Durdevac) investis
sian propran monon. Ciu el ili donis sumon de 2-3 mezaj
monataj salajroj en Kroatio! Por kovri tiujn investojn, eiu el
ili devas vendi pli ol 100librojn. La aitoro bezonis ankarj 8

monatojn da laboro, kaj por tio verSajne li ricevos neniun
profiton!

- La altoro kaj Ia presisto planas ankari poste aliajn
projektojn utilajn por Esperanto. Sed eiam ili devos riski

multe da mono. Aeednte la libron, vi montros, ke ekzistas
Esperanta merkato en Kroatio, kaj tiel vi kura$igos kaj

instigos ilin al la planitaj novaj projektoj!

EKZEMPLOJ EL LA LIBRO:
- En 150 artikoloj de "Mozaiko" vi povas

ekzemple legi pri: parolado de Zamenhof en
Ia unua UK, historio de Esperanto en Kroatio,
unu labortago de Centra Oficejo de UEA,
voja$o de Damir al Brazilo kaj al UK en
Fortaleza, historio de Esperanto en Osijek,
Rijeka, Split kaj VaraZdin, agado de SEK,
"Bude Borjan'kaj kroataj fervojistoj, pri la
MoKoRo, Esperantaj studoj en San Marino,
rok- kaj pop-muziko en Esperanto, pri eiuj
gravaj atingoj de la Movado (Delegita Reto,
Pasporta Servo...), pri Ia Esperanta literaturo
kaj pri la plej konataj verkistoj, historio kaj
signifo de Esperantaj simboloj, foruma
diskuto en Interreto pri
Esperanto...

- En la artikoloj Zamenhof rakontas pri apero de Es-
peranto,Claude sPeranta
movado kaj de I
pri tio kial li (us Auld pri
tio kial li dedi6 Dalibor
Brozovid pri perspektivoj de Esperanto en la nova jarmilo,.,

- Se vi Satas legi librojn, vi trovos liston de 30 bonaj

antikvajoj en Mozaiko!

KION VI POVAS LEGI PRI LA ZAGREBA UK?

el Japanio, Ruma- 
- La libro rezultojn de la

kongresa enketo: trovis bona, kaj
kion malbona en Kroatio..-

KIEL ACETI LA LIBRON?
Pri la detaloj vidu la lastan kovrilpafron de eitiu numero
de'Tempoi

Tempo 1/200j
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MIRINDAI AVENTUROJ DE METILERNAI{TO HIAPIC
EN LA PERSA MANUSKRIPTO

El Teherano atingis nin bona novajo: Aktar Etemadi, konata irana

Ne estas konate kiam kaj ee kiu eldonisto povus Hlapie aperi en la persa.
Longas la vojo de manuskripto gis libro.

ZAGREBA LERNOTIBRO
EN LA RUMANA

Editura Grinta el Cluj-
Napoca en Rumanio eldonis
rumanan eldonon de la
zagreba lernolibro pri Espe-
ranto. La lernilon por
komencantoj pri Esperanto,
nomata "Zagr eba Metodo' por
rumanoj adaptis Ionel Onet.
Post 9 kroataj eldonoj tio estas
la 19-a lingvo en kiu la lernilo
estas eldonita: angla,
bulgara, Esperanta, germana,
finna, franca, hungara, itala,
japana, kataluna, kirunda,
korea, makedona,
malta, nederlanda,
poia, portugala kaj slovena.

La aritoroj ricevis
informon, ke aperis ankarl
hispana, vjetnama kaj ukraina
adaptoj de la sama lernolibro
kaj petas eldonistojn sendi la
koncernajn ekzemplerojn al la
redakcio de "Tempo'.

ESPERANTO
tMq! 4LmUmil^rrouLt

66

En Ruslando estas
preparata Ia rusa eldono kaj en
Makedonio la brajla eldono de
Ia lernolibro.

La lernolibron aritoris
Zlatko TiSljar, Spomenka
Stimec, Roger Imbert kaj Ivan
Spoljarec. La aritoro de la
kanzonoj estas Johan Valono.
Postparolon verkis Nikola
RaSii.

NESENDITAJ LETEROJ EL JAPANIO
EN KOMPAKTDISKO

Voja$priskribo de 5000 km veturado tra
Japanio, mendita por la sveda gazeto
"Elektrikern" kiu havis 3 Esperantaln eldonojn,
unu japanan kaj unu cinan, lastatempe aperis
en kompaktdiska formo. Nesenditaj leteroj el
Japanio tiel servos eefe por komencantoj de
Kansaja Esperanto-Ligo, kiu eldonis gin. IGnsaja
Esperanto-Ligo renovigis la iamajn amatore
faritajn kasedojn voelegita-jn de Ia a[torino
Spomenka Stimec.

7.OOO TAGOJ EN SIBERIO DE KARLO Srn,IIrn EKTRADUKAIA EN LA JAPANAN rfl cllnn

or kiu Kre5imir Barkovi6 en 2OO2 gajnis premion OSIEK por
io. Kvankam la verko estis publikigita kun Ia permeso de Ia
onis du jardekojn por veki intereson en Azio: konatajapana
la verko. La libro pri Ia teruraj krimoj kiujn Stalin faris je la
einigo de la verko entreprenas Shi Chengtai.

- La ampleksa preskari 500-paga verko bezonos multan paciencon de la tradukantoj al kiuj ni dJziras paciencon kaj
bonSancon por trovi eldoniston.

Tempo l/200-i
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ESPERANTISTINO ZLATA NANIC ELEKTITA INTER TRI
PLEJ IDEALAJ ULAGANINOJ

En nformis, k
estis elek 02 kaj ke
fama en diversaj
es kroataj eko-:i '*?y"11":i
ce

enon Grajno en la vila$o Habijanovac kie Si kreskigas
tojn, klopodante pri tradiciaj manieroj de kreskigo sed
ajn postulojn de eko-agrikulturo. (Pluraj kongresanoj de la
bieno.)

En la konkurso de "vedernji list" Zlata estis elektita al la dua loko de Idela
vila$anino de la jaro 2002. Sur la foto:ZlataNanii en tradicia kostumo dum la elekto
en vila$o Rakovec

REVUO FONTO POST DU JARDEKOJ
FRUKTAS EN VELA LUKA

Vela Luka estas urbeto sur la insulo Kordula en
departamento de Dubrovnik. La tiea eldonejo Matica
Hrvatska eldonis humurajojn de la loka jurnalisto -
humuristo Ivo Cetinii Paron.

La redaktoroj havis la ideon presi en la kolekto kun
28 humurajoj ankafi unusolan tradukitan tekston, tiun kiu
en Esperanto aperis en la brazila "Fonto" sub la titolo de iu
ni estas urbo ailuilaso?

Notoj de insula poStisto aperis en Brazilo en la
Esperanta traduko de Marinko Gjivoje. Marinko ja devenis
de la insulo Koreula kaj multe kontribuis por diskonigi gin.
La urbo Koreula ankari hodiari havas sian straton Marinko

Gjivoje.
Pastro Ivan

Oreb zorgis
siatempe ke Ia
a[toro ricevu sian
verkon en
Esperanta
traduko kaj gi
nun, post du
jardekoj,
reaperas.

NOVA DOIfiORO EN NIAJ VICOJ

Zlatko Hin5t, membro de Kroata Fervojista Es-
peranto-Asocio, doktorigis la 13-an de decembro 2002

en Ekonomia fakultato de Zagrebo. (La zagreba fakultato
kiun ornamas la skulptajo "La Futuro" de Jesper
Neergaard.) "Prezoj kaj eksteraj efektoj kiel determiniloj
de ekonomia pozicio de fervoja sistemo', Ia doktori$a
laboro de Zlatko HinSt esploras kiel antarienigi la
fervojan sistemon en Kroatio. Elkoran gratulon!

D.TO VELIMIR PISKOREC KANDIDATAS POR
KONGRESA UNIVERSITATO EN GOTENBURGO

En 2001 doktori$is en Filozofia fakultato nia membro Velimir Pi5korec
pri la temo "Germanismoj en dialekto de Podravina'lLi tuj havis okazon aktivi
kiel vic-rektoro de la zagrebaUK. D-ro Velimir PiSkorec nuntempe vicestras la
fakon pri la germana lingvo kaj literaturo en Filozofia fakultato de Zagrebo. D-
ro PiSkorec kandidatas por prelegi en Kongresa Universitato en Gotenburgo.

Tempo 1/2003
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STUDENTA ESPERANTO.KLUBO ZAGREB
FESTIS 45.JARAN JUBILEON

Studenta Esperanto-Klubo festis sian 45-an jubileon la
11-an de marto 2003. (Studenta Esperanto-Klubo estis fondita
en la jaro 1957 kaj la efektiva jubileo pasis en 2OO2). Unika
fenomeno en la historio de Esperanto-Movado:ja malmultaj
studentaj rondoj kreas siajn tradiciojn en Esperantujo dum tiu
zagreba survojas al sia duonjarcenta tradicio.

La aran$on partoprenis pli ol tzo personoj kun la iamaj
junuloj el Ia jaro 1957 kiuj fondis la organizon (Vjekoslav
Morankii,la unua prezidanto, Nedeljko Korasii, Dragan Barac),
surscenejigis ankai la aktuala prezidantaro de SEK kun la
lastatempe elektita prezidanto Dag Treer.

La festan aran$on kompletigis plaea kaj bongusta koktelo
de Zlata Nanii el sia libro "Man$oj el sanigaj plantoj".

Ne mankis teatra etoso kun la aktuala teatrajo de Vanja
Radovanovic Instrukcioj pri la simpla vivo harmonie kun
la naturo, kiu estis prezentita je la 8-a fojo kaj en la multjara
tradicio de Drama Grupo apartenas al la plej ofte ludata verko.

eu trovi$os Ia homo kiu verkos kompietigon de 25 jaroj
de Drama Grupo de Studenta Esperanto-Klubo kiun por la
jubileo de SEK en 1985 preparis Zlatko TiSljar?

Honore al SEK ni publikigas la liston de eiuj prezidantoj
de SEK de 1957 gis 2003.

KISO

:""" 25=
dnarna gnLrpo Ce s. e.k
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Prezidantoi de SEK
1957-2003

1. 1957

2. 1958

3. 19s9

4. 1960

s. 1961

6. 1962

7, 1963

8. 1964

9. 1965

10. 1966

11. 1967

12. 1968

13. 1969

14. 1970

15. 1971

16. 1972

17. 1973

18. t974
19, 1975

20. 1976

2t. t977
22. 1978

23. 1979

24. 1980

25. 1981

26. 1982

27. 1983

28. 1984

29. 1985

30. 1986

31. 1987

32. 1988

33. 1989

34. 1990

35, 1991

36. 1992

37. 1993

38. 1994

39. i995
40. 1996

4t. 1997

42. 1998

43. 1999

44. 2000

45. 2001

46. 2002
47. 2003

Vjekoslav Morankii
Vjekoslav Morankii
Stanislav Radovii
Dragutin Barac
Dragutin Barac
Nikola Valentii
Josip Brkanac

Josip Brkanac / Davor Dor5ii
Mladen Jovanovii
Mladen Jovanovid
ZIatko TiSljar
Zlatko TiSljar
Vesna Staniiii
Mirko Jelkovac
Krunoslav TiSljar
Nikola Matijevii
Krunoslav TiSljar
Slobodan Ostojii
Biserka RoZii
Sredko KedveS

Ivica Spoljarec
L_jerka RaSo

ViSnja Sudec
Vera Rokni6
Vera Roknic
Vanja Esih
Vanda Bralii
Ankica Jagnjic
Vesna Kameneiki
Davor Stimec
Sanja Lazii
Sanja Lazii
Sini5a Bronic
Vanja Radovanovii
Miren Milovii
Vesna Hitrec
Natasa Majer
Mea Bombardelli
Mea Bombardelli
Martina Prelogar
Faruk Islamovi6
Faruk Islamovi6
Irina Barai
Irina Bara6
Gordan Mukti6
Gordan Muktid
Dag Treer
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Programo de la
6-a Kongreso de kroataj
esperantistoj Zagteb
la Sl-an de majo kaj la l-an de junio 2003

Kongresejo:
Tribine Grada Zagr eb a, Ikptol 2Z

AIta protektanto:
Prezidanto de Respubliko Kroatio Stjepan Mesii
Urba estrarp de Zagrebo

Gazetara konferenco
Vendredon la 31-an de majo 10h00, Kneza Mislava 11

Provi-ora Kongresa frogtamo:

I r" 3t-an de maio I
I ost oo Maifermo de gieetoj - Transdono de I
I aokumentoj / Sildoj I
! 10h00 Malfermo,z Himnoj - Saluto de la prezidanto I
I Dalibor Brozovi6 I
1 10h30 Filmo pri KEL I

ie lingvol Andrej Korobejnikov i

I preadin,,"ro",:ffJ"Tlifl:Igvidas 
Josip 

!
I t+hso Paizo/ Lingvaj ekzercoj/ IKEF-kunsidoen I
I Amru5eva I
I 15h30 Esperanto-Mozaiko Iparto I

Andrej Korobejnikov !
uliieva s i

La l-an de junio 2OO3
Kongresa ekskurso (nur por mendintoj) al Lonjsko polje, kiu
startas je la 08h00 de Po5ta 2, Branimirova

Gvidanto al Vodnikova: Nedeljko Korasid

Fotoservo: Draiko Toplak

Sur la foto kun Kep Enderby koj Spomenka
Stimec: la aktuala urbestrino de Zagrebo
Vlasta Pauii akceptis en 2OO7, dum 3i estis
oicurb e strino, kongr e s anojn dum la kon gr e s o,
Fotis Mario Amadei,

IOKA KONGRESA KOI,IITATO

DE LA 6A KOI{GRESO

DE KROAIAJ E5PERAilTISIOJ

Prezidanto: Dalibor Brozovid

Sekretario: Spomenka Stimec

Arta programo: Spomenka Stimec
Vanja Radovanovid

Gazetara servo:
Iudita Rey
David Rey Hudetek
Darko Blaii(

Dinka Simunid

Radenko Miloievid

Gieetoj, dokumentoj: Bojana Duriff(

Kasisto:

Kongreslibro:

Teknika servo:

Kongresa ekskurso:

Laborprogramo:

Darko Blaiid
David Rey Hudetek

Faruk lslamovid

losip Pleadin

I
I
I

I
I
I
I

I
I
I
I
\--r rrrrr r 

- 
r r-rrr- 

---l
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NIKOLAO HOHLOV EN
KROAIA BIOGRAFIA

LEKS!KONO

En 2003 aperis volumo H de Kroata
Biografia Leksikono e\ Zagrebo. Gi estas
grava por esperantistoj ear gi enhavas
enhavas informojn pri Esperanta poeto
Nikolao Ivanovi6 Hohlov. poeto,
tradukisto, dramisto. kiu vivis en Zagrebo
de 1920 fris 1928 kaj parte tie kreis sian plej
faman poemaron "La tajdo" kun la bela
poemo "Vintra fabelo". En Zagrebo Ii
verkis ankari sian komedieton "La morto
de delegito de UEC', prezentitan en
Zagrebo la s-an dejanuaro 1924 kaj dum UK
en Vieno enl924.

MATE BATOIA EN

ESPERANTO

Universitata Biblioteko en pula estis
organizanto en Malnova urbodomo de
ekspozicio pri Mate Balota, fama istria poeto,
Okaze de la fermo de la programo la 15-an
de marto 2003 D-ro Ivo Boroveiki prezentis
Esperantajn tradukojn de Balota, interalie
la popularan, en la eakava dialekto verkitan
poemon "Kaprind'. Paralele al Esperanta
li prezentis anglan kaj germanan tradukojn
de "IGprind'(kiu cetere per Esperanto estis
tradukita ankarl al la islanda de Baldur
Ragnarsson, al la albana kaj turka de DZemal
Bajraktari kaj al la eina de Li Shijun).

temDo - paz.eto de kel
!

MKR OI(AZOS EN KROATIO

Ci- jara MKR okazos en Kroatio, en vila$o Tuk apud Mrkopalj, kiu
trovi$as meze de la regiono Gorski Kotar, proksimume s0 km nordoriente

kcidente de Zagreb. Tuk kaj Mrkopalj estas
en romantika valo proksime al du naturparkoj,
oj") kaj Samarske Stijene, kaj proksime al la

plej alta pinto de Gorski Kotar, Bjelolasica (1534 m).
La renkonti$o okazos kiel kutime, fine de septembro: de la 2S-a $is

la 28-a de septembro 2003.
eiujn aliajn informojn (kaj kelkajn bildojn de la vizitota regiono)

kaj la ali$ilon trovu je jam konata MKR-retpago (http://
www.angelfi re.com/ va2 /Yanja i http:/,zwww.angelfire.com /v a2 N anja

NOVA PREZIDANTARO DE SEK KA' KEJA

Studenta Esperanto-Klubo elektis novan prezidantaron la 31-an de
januaro 2003. Prezidanto: Dag Tree; sekretario: Branka Brajko; kasisto : DaSa
Filipdii. Membroj: Ozren Cuk, Josip Ferentic, Sonja Kovat kaj Ema pap,

SEK havas du permanentajn membrojn en Jarkunveno de KEL:
Tomislav Divjak kaj Ema Pap.

Kroata Esperanto-Junulara Asocio ricevis la jenan estraron:
prezidanto: Dag Treer; sekretario: Branka Brajko, kasisto Tonina Novak.
Membroj: Ozren Cuk, Josip Fereniii, Sonja Kovac kaj Ema pap. Membroj de
Jarkunveno de KEL por KEJA estas Ozren Cuk kaj Josip Ferendii.

NOVA TEATRAiO DE SEK

"eiu; koloro; de Cielarkd' estas la titolo de la nova teatrajo de SEK,
kiun aritoras Vanja Radovanovif (arjtoro de teksto kaj re$isoro). La kroata
versio de la teksto estis publike prezentita la 3-an de aprilo en Centar za
kulturu Pe5denica en Zagrebo kadre de renkontigo de zagrebaj teatraj
amatoroj por la jaro 2003, kiel unu el 42 amatoraj teatrajoj por la jaro 2003.
Rolis Dag Treer, Sonia Savora, Vladimir Dujnic, Vanja Radovanovii kaj
Tomislav Divjak, La Esperantan version SEK planas prezenti dum la IJK en
Svedio.

REEHOJ PRI LA PREMIITA FABELO

DE STEPHANIE STRUNJAK

Post kiam la fabelo de Stephanie Strunjak "Kiel formikbebo savis
formikejon kaj konati$is kun Avo Frosto" estis publikigita en Tempo gi
ricevis ankari sian anglan tradukon de Nina Ferii publikigita en la revuo
"Most,zThe Bridge", revuo por internaciaj literaturaj rilatoj, marto 2003.
La traduko estas akompanata per la intervjuo de Stephanie.

Ankari la revuo "Profil akademija" de decembro 2oo2 publikigis
longan intervjuon kun Stephanie. El Finnlando atingis nin gazeto Kaleva
de la 28a de decembro 2002, kiu informas pri Stephanie kaj Sia fabelo.

lrl- Hohlov
@

[A tr&$m@
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DIPTOMVERKO PRI ESPERANTA
TEMO EN KROATIO

Danijela Drakula
aprilo 2003 en Filozofia
kampo de soaciakampo de soacia psikologio kies resumon ni prezentas ei-sube.

Tio estas la unua diplomverko pri Esperanto en psikologio en
Kroatio. Korajn gratulojn de la redakcio.

(L974) diplomigis pri psikologio la 9-an de
fakultato enZagrebo per diplomverko el la

APIIKO DE TEORIO DE REZONA AGADO EN PROGNOZO DE
ENGAGIGO POR ESPERAI.ITO

Kelkaj karakterizoj de Esperanto-komunumo

(47s%) Jlildomin las al
Ia espl

grupojn:'hntarfe akivaj" kaj'bktivuloj".
Eontode-l,rekscio prlFsfreranto estas rekodita en du

eefaj grupoj: rektaj (amiko, parenco, kolego ee h hborloko a[ en
la lernejo, profesoro) kaj malrektaj (gazeta artikolo, TV, radio,
Interreto, faldfolio, broSuro kaj alia reklamliteratuo).

Sendepende de la a$o ai la sekso de partoprenantoj,
superas rektaj fontoj. Samajn rezultojn liveras analizo de variablo

en eiuj tempoperiodoj superas
grari Ia evoluo de tehnologio kaj
de Esperanto pere de persona

Profusio - dominas grupo de labore neaktivaj
partoprenantoj - studentoj, kaj poste pensiuloj. Ilin sekvas grupo
de laboraktivaj partoprenantoj profesoro, asistanto, instruisto,.
S prelegas,onipovas
k 1oroj. iri edukiteco
d loprofesio (tioeblis
por pli ol 8s%
altedukital, t.s.

2001). Rezultoj
naciaj avera$oj

DanijelaDrokia
I Tiu di parto de la esploro ne apartenas al Ia diplomverko, sed estas farita
okaze de la rara ebleco ekzameni samplon de esperantistoj, kaj pli enhavas
sociologiajn ol psikologiajn trajrojn.

2 la socian srukturon de la lando kaj esplorrezultoj oni devus analizi el la
pli vasta, sociologia perspektivo ho transiras eblecojn de tiu 6i verko.

l0
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Zagreb

Lernanto Toni
en Element a lernejo " Mat o Lowak',

Studenta Esperanto-Klubo
Kurso por komencantoj
Gvidas Ozren Cuk

Kurso por progresantoj
Gvidas Vladimir Dujnid

Esperanto-Societo "Bude Borjan"
Kurso por komencantoj
Gvidas Gordana Jurina

Kurso por postkomencantoj
Gvidas Gordana Jurina

Kurso por progresintoj
"Vojago en E.speranto-Lando'
Gvidas Spomenka Stimec

Pat'to de Esperanto-kurso ensocietejo de Rijeka dum
decembro 2002,

Nl INSTRUAS (dafiriso el 2OO2)

VaraZdin Daiki dom
Instruas Janja Kelava
Marde

Janja Kelava instruas en aparta
progresiga kurso plian lernanton.

SlavonskiBrod Elementa lernejo..AntunMihanovii,,
Instruas Nela Donievii

Rijeka Progresiga kurso
Instruas Madimir Margan
Jaldeje Ia 18h00

Familia kurso en Familio petelin
Gvidas Boris Di Costanzo

JARKUNVENO 2OO3 KA' KROATA ILEI.SEKCIO

Post la eranto_
Ligo kiu okazis kaj kiu
rezultis interalie
vodnikova e, ank fu:f i:
instruistoj traktis precipe la jaran konkurson de
lernantoj en Esperanto-scio kiu okazos en Kostrena

partopreno en Ia projekto Interkulturo. Sian duan
ei-jaran kunsidon la IlEl-sekcio havis la S_an de aprilo
2003 kaj esploris la eblecon pri eventuala
partop_renigo de Jelena Loniarevid el Lernejo Mate
Lowaka Zagreb en ILEI- seminario en Oiestrand
en Svedio.

Tempo 1/2003 il
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STRATO DE RAJKA BAKOVIC
EN BOLIVIO

Esperan
inter siaj merk
renkonti$on kun
marto 2003. Li prezentis la vivon de siaj du
fratinoj Zdenka Bakovi6 kaj Rajka nakovie,
kiuj ambari martire mortis en decembro
1941, La prelego donis la okazon refreSigi la
memorojn pri kontrarifaSisma aktivado de
esperantistoj ( en la iama Jugoslavio ja 90
da ili estis proklamitaj popolaj herooj, Rajka
estis unu el ili.) .

Zdenka mortis unu tagon pli frue
ol Rajka per salto de la tria etago el la usta3a
policejo, proksime de la loko kie nun rrovi$as
la ejo de Kroata Esperanto-Ligo en Ifueza
Mislava. Rajka kaj Zdenka (1917) naskiBis en
Bolivio, kie la gepatroj Bakovii elmigris kaj posedis vendejon. La familio revenis al Kroatio en la tridekaj jaroj kaj ekrilatis
interalie al Esperantaj rondoj. La urbo oruro en Bolivio omagis al sia filino Rajka Bakovi6 nominte per sii.ro-o i^ straton
kie trovigis la domo de la familio Bakovii.

MASAYUKI SAIONJI INSTRUIS YUMEIHO.TERAPION

La restado de Masayuki Saionji en Kroatio rezultis per televida elsendo kaj du
artikoloj en "Arena" kaj 'Novi list,,.

ESPERANTO PREZENTITA At
GIMNAZIANOJ

La 16-an de aprilo en Gimnazio de d-ro Ivan

MUZEO MIMARA
GASTIGOS

NEERGMRD

Kroata Esperanto-Ligo
ricevis subvencion de la urbo
Zagrebo por arangi ekspozicion
de dana skulptisto Jesper
Neergaard en Muzeo Mimara en
septembro 2003. La skulptisto
kiu donacis sian skulptajon "La
Futuro" al la urbo dum la
Universala Kongreso 2001
volonte revenos al Zagrebo.

La urba subvencio estas e.

4000 efiroj, Neergaard
ekspozicios siajn 6ambrajn
skulptajojn diference de la parka
skulptajo kiu pezas 6. 6 tunojn.
Esperantistoj traktas kun la urbo
Osijek pri la eventuala gastado
de la sama ekspozicio ankarl en

Osijek.

^ HELPO DE
GEMELA URBO
POR tA lCrro

DE tA EJO

La aCeto de propra
ejo havis reehon ankari
ekster la landa movado.
Kiota Esperanto-Societo,
Kiota filio de Japana Espe-
ranto-Instituto enpagis
10,00 erirojn. Koran
dankon!

KROATA KARAVANO AL UNIVERSATA KONGRESO EN GOTENBURGO

Al la kroata afitobusa karavano al Gotenburgo, kiun organizas KEL, ali$is pli ol so personoj (plia deko flugos al la
kongresurbo). La respondeculo pri la voja$o, Faruk Islamovid proponis vere allogan itineron kiu ampleksas interalie ankari
survojan viziton al Kopenhago, respektive Berlino kaj Prago dum la reveno. La dumkongresa ekskurso gvidos al Oslo.

Bedatrinde la eriropaj le$oj malhelpas ke en la buso kunvetum ankafi alilandaj esperantistoj.
Cetere, la voja$agantejo, kiu transportos kongresanojn estas Generalturist, la agentejo de UK 2001, kiu ankari post Ia

kongreso vivas sur la titolpa$o de 'Voja$o en Esperanto-Lando".
S. Stimec

Sur la foto: Strato de Rajka Bakovic en Onro, fotita de David Rey en 19g4.
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SVEDA AKADEMIO POST LA
KROATA AKADEMIO SUBTENAS
ESPERANTAN AKADEMION

Membrino de Esperanto-Societo
Rijeka forpasis en Rijeka la 27-an
de januaro 2003. Si naski$is en
Rijeka la 22-an de februaro 1911.

Finis ekonomian mezlernejon kaj
laboris profesie kiel ekonomiisto
kaj oficistino gis kiam Si pensii$is,
Esperantistigis en la jaro 1931 en
Rijeka, lernante la lingvon de sia
patro Ante Francii. Si membris en
Esperanto-societo Rijeka ekde la
jaro 1946. Plurfoje estis membo de
la gvidorganoj de la societo en
Rijeka (membro de la komitato,
kasistino arl membro de
kontrolkomitato).

Paolo Ficiur
Membro de Esperanto-societo
Rijeka forpasis la 16-an de januaro
2003 en Rijeka. Li naskigis la 24-
an de junio 1932 en Rijeka.
Lariprofesie li estis teknikisto-
preciza mekanikisto kaj laboris en
Distilejo de mineralaj oleoj
(Rafinerija nafte) Rijeka,
Esperantisti$is en la jaro 1948 en
Rijeka. Dum Ia kvindekaj kaj
sesdekaj jaroj estis plurfoje
komitatano de Esperanto-societo
Rijeka. ektivis ankari en Unui$o de
italoj Rijeka (Comunita degli
italiani di Fiume).

Sinceran konfdolencon ni
esprimas al la fomilianoj de la
forpasintaj membron de Espe-
ranto-societo Rijeka.

Emil Hruatin

POKALO KOSTRENA
2003 KAt eunopl

RENKONTIGO OE

TERNANTOJ

Esperanto-Domo en
Kostrena atendas siajn junajn
gastojn , lernantoj pri Espe-
ranto, kiuj konkurencos por
pokalo Kostrena 2003. Jam aligis
lernejoj el Matulji kaj la
zagrebaj lernejoj Mladost,
Gustava Krkleca, Mate Lowaka,
samkiel pluraj individuaj
lernantoj el Zagrebo. La eefa
konkurso okazos de la 25a $is la
25a de majo 2003. paralele
okazas ankari Eriropa
Renkonti$o de lernantoj.Ili ne
konkursas por la premio
Kostrena, sed estas bonvenaj gui
la etoson. Granda parto de la
renkonti$o estas dedieita al
banado en Adriatiko.

Fabriko de transportiloj
elZagrebo afispicias la aran$on.
[,a eeforganizanto estas Espe-
ranto-Societo Rijeka kaj la
respondeculo estas Emil
Hrvatin.

SEMAJNO DE INTERNACIA
AMIKECO EN TRIESTO

Esperanta kunlaboro.

OTIVARBOJ DE AMIKECO EN ISTRIO
Dekok esperantistoj el Rijeka

iris en KaStelir apud porei, renkonti
gesamideanojn el Istrio kaj Italio,
dimanCon, la 23-an de marto 2003. En

is nin multaj
gastiganto. Sur
antoj.

Marcello Trampuh, membro de
Esperanto-Societo Rijeka, decidis
gastigi esperantistojn en sia bieno kiel
inicianto kaj organizanto de internacia

Olivarbo GERMANIO estas
plantita de gesinjoroj Schreiben kaj
Leite, ITALIO de Edvige Ackermann,
KROATIO de s-ro Vjekoslav Morankii
kaj Rumanio de s-ino Afrodita
Cionckin.

Prezidanto de Esperanto_

societo RijekaBoris di Costanzo plantis
arbon de Rijeka, dum Marcello
Trampuh plantis arbon por Kavasaki,
$emelurbo de Rijeka.

2000 s-ro Marcello Trampuh ricevis
premion "Ideja Istra 2ooo" de
Turistidka zajednica istarske Zupanije
por la ideo kiel valorigi olivarbon en
turismo.

Evidente Trampuh scias kiel agi
en turismo, kaj ankari en la movado.
Fotojn pri la aran$o vi povas trovi en
la retpago: h ttp:/,zkastelir,hr-free.com,/
olivarboj2.htm
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BIOGRAFIA LEKSIKONO
DE KROATTAI ESPERA ITrSTOI
Eldoninto: Grafokom, Durdeuoc, 2OO2, 779 p.,
Fortnato:24,5 cmx 77,5 cm

Tiu 6i grafike
plaea Hbro kun firmaj
helverdaj kovriloj
estas verkita,
kompostita kaj presita
far elstara kroata
esperantisto,
tradukanto kaj
profesia grafikisto
Josip Pleadin. Lian
diligentan dujaran
esploradon,
informsereadon kaj

kontroladon, helpis 42 helpantoj kaj 26 familianoj, parencoj
kaj konatoj de diversepokaj aktivuloj de la enlanda Espe-
ranto-Movado.

Mi devas sincere konfesi (post dufoja legado de la
verko), ke jam delonge mi ne tralegis tiel enhavoplenan kaj
ekscitovekan libron kiu prezentas siaspecan intiman,
personan historion ne nur de unuopaj esperantistoj, sed,
fakte, de la tuta, preskari centjara historio de la Esperanto-
Movado en Kroatio.

En la libro trovi$as 876 biografioj de kroatiaj
esperantistoj ekde la fino de la 19-a jarcento fris la komenco
de la 21-a jarcento. Krome, tie ei trovi$as biografioj de pluraj
eksterlandaj esperantistoj vivintaj dum certa tempo en
Kroatio. En la enkondukaj vortoj la arftoro atentigas ke li
trovis kromajn 200 nomojn de iamaj esperantistoj pri kiuj li
ne povis trovi pliajn informojn, kaj ke kelkaj iamaj aktivuloj
rifuzis publikigi siajn biografiojn.

Necesas mencii ke la bazo de tiu ei verko estas la libro
de nia mondkonata esperantologo Marinko Gjivoje:
"Leksikono de aktivaj jugoslaviaj esperantistoj'l kiun post la
morto de la aitoro finredaktis s-anino Lucija Bordii kaj kiu
aperis en 1985.

Legante la libron oni povas konstati ke mankis fiksitaj,
klaraj kriterioj ee la verkado de tiuj biografioj. La biografioj
tre malsamas rilate la longecon kaj priskribon de profesia
kaj esperantista agadoj. ee pluraj himoj oni tro detale parolas
pri ilia profesia vivo, kaj, aliflaake, oni tro detale priskribas
multflankan esperantistan aktivecon de multaj homoj.
Mankas la ekvilibro en la prezento de profesia kaj
esperantista aktiveco. La biografioj havas amplekson de unu
frazo (ekz. e e Ficko Ilona, lattinger Angela kaj Lowii Vinka)
gis pli ol tri pagoj ee Lapenna Ivo, kies biografion kompilis
lia vidvino Birthe Lapenrra.

La verko montras tutan gamon de plej diversaj homoj
kiuj en la interspaco de cent jaroj mulfflanke aktivis en la

kroatia Esperanto-Movado, Ni legas biografiojn de simplaj
homoj, laboristoj, vila$anoj, lernantoj, kaj same de
diversfakaj metiistoj, oficistoj, lis la biografioj de tre multaj
studentoj, profesoroj, juristoj, ekonomikistoj, universitataj
profesoroj kaj ee akademianoj.

Estas nepre rimarkinde ke en nialanda movado
aktivis tre multaj kontrarifaSistoj. Dum la dua mondmilito
multaj kroatiaj epserantistoj partoprenis kiel partizanaj
batalantoj en la Popolliberiga milito, kelkdekoj pereis
batalkampe, sed ankari en karceroj kaj koncentrejoj. Preskafi
eiuj kroatiaj judoj-esperantistoj estis mortigitaj, Kelkaj
esperantistoj suferis dum la komunista regimo, kaj kelkaj
pereis en la Patrolanda milito post la disfalo de la eksa

Jugoslavio. Tra tiuj centoj dabiografioj klare aperas la bunta
mozaiko de diversflanka aktiveco de niaj epsernatistoj en
la societa vivo de multaj Esperanto-societoj, ilia agado en la
kampo de literaturo kaj arto, kaj ilia kompetenta organiza
Iaboro ee pluraj naciaj kongresoj kaj 6e du sukcesplenaj
Universalaj Kongresoj okazintaj enZagreb en 1953 kaj 2001.

La lingvajo de la verko estas bona kaj senripro6a, tipa
jurnalista stilo. Mi troyis nur na[ preserarojn, Pri kelkaj
eraroj kaj mal$ustajoj mi deziras atentigi: Ferri Stijepo ne
vizitis "la 2-an UK en Viend', 6ar gi iie ne okazis. Ferendii
Ante ne povis esperantistipi "kiel f+-jarulo en la Zagreba
Esperanto-societo "Bude Borjanl 6ar tiam gi ankorail ne
ekistis, S-ro PIeSe ne povis viziti "la 6-an UK en Washington
en 1919'1 ear la Universala Kongreso en VaSingtono okazis
en la jaro 1910, S-ro Radii Tomislav ne povis redakti Espe-

ranto-elsendojn de Radio -Zagreb "Eis 1993'i e ar h direktoro
de la IGoata Radio-Televizio nuligis tiujn elsendojn somere
de la jaro 1992. Profesoro Veierina Ivan ne povis "instrui
Esperanton en la Beograda Universitato en 1919", ear tiam li
estis l3-jarulo. D-ro Maruzzi ne'hkiris en 1922 ee la Komerca
fakultato docentecon pri Esperanto", sed li akiris gin la tz-
an de julio 1926 en la Ekonomik-Komerca Altlernejo en
Zagreb.Pr of..Ivo Lapenna ne estis "membro-korespondanto"
de Jugoslavia Akademio de Scienco kaj Artoj, sed li estis $ia
membro-kunlaboranto. Emilija Lapenna mortis ne en 1984

sed en 1994.

La biografiojn akompanas tre multaj sufiee bonaj
fotografajoj. Mi tutkore rekomendas tiun vere valoran
verkon al eiuj kroatiaj esperantistoj. Gi poreiame atestos pri
la multnombreco, altkvalito kaj fervoro de kroatiaj
esperantistoj. Tiu ei leksikono apartenas al la verkoj kiuj
estas neniam kompete finitaj, kaj prave diras la aritoro Josip
Pleadin ke $i'terte estas korektenda kaj pliperfektigendai
Do, nepre a6etu kaj legu frin!

Iuo BoroueCki
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PREZIDENTO STJEPAN MEsIc AKCEPTIS
PROTEKTANTECON DE tA

6A KONGRESO DE KROATAJ
ESPERANTISTOJ

HONORE AL

ALDO DE'GIORGI

En Italio en januaro 2003 forpasis poeto
Aldo de Giorgi (ts24). Ni omagas u1H p"i l,
poemo el lia poemaro "pretertempdi

LA PROTAGONISTO

La Morto
kun robo sceneja
faleas
dise, mise, ope,
foje balete
foje apokalipseevalgalope.
Drame ail kabarete,
kun krako aI kun mildo,
eu ne, eiuokaze,
koreografia
loga bildo?

Barbara Ana Keglevii. Li estis Sia pianinsrmisto dum ses
vintroj en Vieno.

Krom en Zagrebo Korobejnikov turneos tra Kroatio:
en elementa lernejo Virje, konata pro sia kulturamo, li
koncertos ankari en la fama Muziklernejo de VaraZdin. En
departamento Krapinsko-zagorska li gastos okaze de la Tago
de komunumo Donja Stubica per koncerto en kastelo
Stubidki Golubovec.
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KROAIAJ POETINOJ

DE LA 2().A

JARCENTO

135 patoj

Prezo: 50,00 kunaoi

triona rabato ekde tri ekzempleroj

Mendu te:
Kroata Esperanto-Ligo

Kneza Mislava lVlll, Zagreb

telefone: (3gl l) 4617550

libroj el KroatioNofiaj Eslterantai

Davor Klobuiar

ESPERANTSKI

MOZAI K
320 paioj

Prezo: 120,00 kunaoj
triona rabato ekde tri ekzempleroj

Mendu-Cet
Esperanto-societo "Liberiga stelo"

tererone,oillft#r m -242
oil

GRAFOK0M, Durdevac, p.p. 96
telefone: 0981248-574


