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Gr anda Vort qr o E sp er ant a -I{r o at q laneita
Novajoj pri Biblioteko Gjiuoje en Nacia
kaj Universitata Biblioteko
Verkisto August Seroa verkis pri la patro
de la unua slovena esperantisto
Subuencio Kalendulo kaj hemio Kalendulo atendas
viajn proponojn
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Karaj legantoi!

Nian titolpagorr lotitan de Vlado
Kamenski ornamas Ia sceno de la solenajo
eL E sp eront o -S ocieto Bude Borjon la de
januaro 2t-109 dum la festo de l,a Granda
Vortaro Esperanta-Kroata kiam 26
membroj persone venis por trar.rspreni
sian ekzempleron de la granda verko. Nun
ni havas la Vortaron. kian havas kutime
nur kulture lortaj partoj de Esperantujo.

Kun $ojo ni anoncas ke la samaj
eldonistoj komencis labori je nova verko
de Lucija Bortii - Granda Vortaro
Kroota - Esperonta. ei devus lau niaj
planoj aperi en decembro 2009 kaj vi
povas jam iom pli
ampleksan la prezo
de 210 kn. edu al vi
la volumon 225 kn.
Ni antaividas ke 1a Vortaro post apero
kostos 340 kn. Nia kompostisto Sta:nislao
Vidmar jam eklaboris pri Granda
Vortaro Kroata -Esperanta. Ni esperas
per tiu verko festi Zamenhof-tagon 2009.
Antauvidu ',,ian ceeston je tiu unika
solenajo!

Sur 1a foto vi vidas la aitorinon
Lucija Borii( kun sia aitora ekzemplero.
prezidanton de Esp erant o -S o ciet o Sis ok
Sre(ko Rodulouii kiu fizike helpis kiam
la vortaroj alvenis el Ia presejo kaj necesis
transporti ilin. Vi vidas Ia redaktoron
de 1a eldono Damir Mikuliiii kiu de

Neoen Kott ctii6 lransprenas monpremion
Kalendulo, kiun gajnis en decembro 2008
Lucija Boriii por sia vortara laboro

Certe vi $ojos legi ke er.r Nacio
kaj Unioersitota Biblioteko io ekmovigis
rilate la ftrrnan Esperantan librokolekton
de Marinko Gjiuoje: oni komencis trakti
la iibrojn kontrai fungojl

Se ni havus junan bibliotekiston
- komencanton pri biblioteka scienco, kiu
ir.rteresi$us pri Esperanto kaj Esperantaj
libroi. la aleroj pri la Biblioteko Gjiroje
en Nacic kaj Unioersitoto Biblioteko
status pli bone,

AI August Senoa kaj Herbert
t)on Karajan gr,,idis la neimageblaj
esplorspuroj kiujn Davor Klobudar sekvis
por rnalkovri la komencojn de Esperanta
agado en Os1ek. Vi mem estas invitata
promeni tra Esperanto-Strato en Osijek
kiam tiu urbo festos 120 jarojn ekde
kiam en OsSek pri Esperanto ekagis la
unuaj kvin frarilinoj kaj iom pli poste unu
slovena leirtenanto.

Vi povos legi ke en marto
Kroata Esperanto-Ligo prezentis sian
tradukprojekton, financatan de EU en la
sidejo de Eriropa Komisiono en Zagrebo,
ir.rvite de Ministerio prikuhuro

En la kontribuajo de Tea
Radouanovic ti Irovos novajojn pri
studado de interlingvistiko en Poznano,
kie januare premiar.r statueton de la
revuo Spegulo r:icevis pro siaj eldonaj kaj
movadaj meritoj losip Pleadin Ni kore
gratulas

Neuen Kouiii alvokas al
Subuencio Kalenilulo kuj Premio
Kolendulo 2009.

Tempo adiauas de nia fidela
membro Saua Mateti6-Luii6 per Sia

poerro, Iuo Boroueilci recenzas einan
poezian eefverkan tradukon de Du Fu
kaj Vjekoslau Moranki( preparis por vi

la kalendaron de Esperantaj euentoj
2009 en kiuj ni eiuj partoprenos. Aparte
ni elstarigas ke Urbo oficejo piklerigo,
kukuro kaj sporto linance subtenis
gelernantojn helpantojn al bllnduloj
veturontaj al Intet'nacia Kongreso de
Blindaj Esperantistoj en Pollando.

Ni informas vin ke dank' al viaj
kontribuoj por Vodnikoua 9,nio estontct
ejo, nia cefSuldo reduktigis al 29.864,12
eirrojnl

Pli da bonaj novajoj ni konservu
por nia venonta numero kiu same aperos
per financa helpo de Ministerio pri
kulturo de Respubliko Kroatio.

S. Stin'tec
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BIBLIOTEKO GJIVOJE EN NACIA KAJ

UNIVERSITATA BIBTIOTEKO STATO EN 2OO9
La 31an de majo 1982 konata

zagreba esperantisto kaj librokolektanto,
Mqrinko Gjiooje posedanto de impona
Esperanto-biblioteko, ricevis permeson
de sia doktoro eliri el la hospitalo
Jordanovac, kie Ii estis kuracata, por
subskribi donacdokumenton favore al
Ia zagreba Naciq koj Uniuersitata
Biblioteko. Ankau la subskribinto estis
invitita al tiu kunsido en la malnova
konstruajo de Nacia kaj universitata
biblioteko. Pluraj homoj ceestis
reprezentinte Ia bibliotekon, interalie
akademiano Aleks andar Stipteoif.,

eiu; kolektigis tul matene,
krom la donacinto Mqrinko Gjiuoje:
oni telefonis al la biblioteko el Ia
hospitalo kun Ia informo ke paciento
Mqrinko Gjiooje frumatene forpasis.

Ni estis Sokitaj per Ia rapida
interrreno de Ia morto. Akademiano
Aleksqndqr Stipieui( parolis honore
alGjiooje kaj konstatis konklude ke la
Biblioteko akceptas la valoran donacon
de la kolekto Gjiuoje

Ni, zagrebaj esperantistoj,
supozis ke tiu bonintenco realigis.
Plurfoje ni klopodis ekscii de la
Biblioteko cu la libroj el la kolekto
Gf uoye estas jam pritraktitaj kaj uzeblaj.
Neniam ni sukcesis ekscii ion ajn pri la
kolekto Gjiuoje En Ia Biblioteko estis
aparte valora rieega kolekto de binditaj
gazetoj ekde la komenca epoko de
Esperanto $is Iajaro 1982.

La 13an de marto 2009

Spomenka Stimec estis akceptita en
Nacia kaj Universitata Biblioteko en
fako de novakiroj ee s-ino SonjaAoalon.
Audigis klarigo: la kolekto Gjivoje ne
estis akceptita de Nacia Biblioteko en
la jaro I9B2 kiel esperantistoj imagis.
car Ia malnova konstruajo de Nacia kaj
Universitata Biblioteko ne havis spacon
por novaj kolektoj kaj estis devigita
rifuzi Ia kolekton. La fomilio Gjiuoje
dum jaroj klopodis realigi la deziron de
Marinko. Nur kiam ekfunkciis la nova
konstruajo de Nacia koj Uniuersitata
Biblioteko Ia kolekto estis transprenita
de la familio Gjiooje, en maTo de Ia
jaro 7999. La transprenon nome de
Ia biblioteko gvidis yiirya ionjeuoc.
La biblioteko disponigis skatolojn por
transporto de libroj kaj veturigilon
kun Soforo Milsn Kqtsui6. La familio
Gjivoje tiam loginta en Bediiev odvojak

3 en Zagrebo ricevis dankieteron de
d-ro losip Stipanoo la 11an de junio
1999: Ia direktoro de la biblioteko dankis
pro Ia valora donaco. La inventaraj listoj
kiujn zorgeme en Ia hejmo de Gjivoje
kunmetis Lucija Bortif ne estis
samtage alportitaj al Ia Nacia biblioteko,
sed kelkajn tagojn poste kiam petis
rlin Viinja Canjeuac. La protokolo
notas ke la kolekto enhavas 2900
bibliografiajn unuojn. Estas aldonita
noto ke dum la transpreno ne estis
komparitaj la efektivaj enskatologrtaj
libroj kun la librolistoj. En la lasta
jardeko ne okazis prilaborado de Ia
libraro Gjivoje, interalie pro manko de
Esperante parolanta bibliotekisto. Nur
lastatempe oni aliris Ia pritraktadon de
la biblioteko: por komenci la ordigadon
oni unue eksenfungigas la Kolektajon
Gjiooje.

Kroota Esperanto-Ligo
per afableco de Sonja Aoalon ricevis
kopion de la librolistoj kiuj akompanis
Ia Kolekton Gjiuoje al la Nqcict
biblioteko.

Dum Ia spurado de Ia informoj
pri la kolekto Gjivoje en Nacia kaj
universitata biblioteko aperis interesa
informo: la personoj kiuj transportis Ia
librojn Gjivoje al Nacia kaj universitata
biblioteko memoras ke .. ili veturis
al NaSice. Kion ili faris en NaSice, se

la libroj venis de Ia zagreba kvartalo
Dubrava? Eble la teamo tiutage devis
transpreni ankorau unu librokolekton
en NaSice? Mistere! En NaSice ja naski$is
Mavro Spicer kiu ja kunfondis Ia unuan
asocion de esperantistoj en Kroatio ,..

Por Ia estonteco de Ia kolekto
Gjivoje estus plej bone se n i esperantistoj

Marinko Gjiuoje (la foto pruntita el la
arkiuo de Dokumentct Esperanto -Centro

Durde','ac)

en niaj vicoj havus bibliotekiston au
studenton pri blibloteka scienco kiu
pretus dedici sin al ia kolekto. PIej
konvenus iu juna sciencisto kiu emus
ekz. magistripi pri lo kolekto Gjiooje

La kolekto Gjivoje povos
estonte esti uzata plej oportune se

ni havus en Nacia kaj universitato
biblioteko junan scienciston kiu
pretus dumvive okupi$i pri Biblioteko
Gjivoje kiel ties reprezentanto kaj
anta[eniganto kadre de Nacia kaj
universitata biblioteko.

Espereble ni baldai trovos
tiun homon 

s. stimec
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AUGUST SENOA VERKIS PRI LA PATRO
DE LA UNUA SLOVENA ESPERANTISTO!

En pasintaj du jaroj esperantistoj en Kroatio havis eC multe pli. Montri$is, ke li konis multajn lingvojn kaj bonege

du jubileojn, kiuj eitis impone prifestitaj. La unua Esperanta ludis-pianon. Li servis en Ia armeo-aristrio-hungaria nur en

kluto en Kroatio fondi$is en rSOZ en Ia urbo Rijeka, kij sekve Osijek, inter 1894 kaj 1898, poste li propravole forlasis la

en2OO7 estis centjarigol Nacia Esperanta orgu.riro fondi$is en armeon, Li elmigris al Suda Afriko (Transvaal) kaj tie baldari

Zagreb en 1908, db la"iuUiteo estii en 2008. " 
okazis anglo-bura milito,I.i batalis kgntr-ay angloj en g€rmana

Nun en 2009 estas 12o-jari$o depost apero de unuaj volontula trupo. En 1900 li revenis a1-Iiubljana kaj renkontigis
personoj en nia lando kiuj lernii Esieranlon. Tio okazis en li kun la familio. Kio okazis poste al Ii, mi ne scias. Mi trovis,

urbo Osijek, kaj Ia pruvo eitas la unua Zamenhofa adresaro de ke en Vieno ankorarl vivas 2 nepjnoj.de lia fratino Vera, kaj

esperaniistoi ei tsbg. telefonis al ili. Ili diris, ke en la familio oni neniam rakontis' 
En-la adresaro aperas ee 5 personoj, kio estas tre pri Egon. Egon forlasis la familion, kaj nur tionili scias, ke Ii

signifa, e ar el listigitaj 1.000 esperantistoj nur ai tiutempe logis ekzistis. Kaj ke verSajne li-foriris al iu tre malproksima lando.

elister Rusio, Kaj Ia afero estai ec pli inieresa, car temis pri 5 Pri Egon mi esploros plu, ne nur car Ii vivis en mia

frarilinoj, en Ia igo inter 18 kaj Ze jaroj. Tiu grupo, "Osijeka urbo Osijek kaj estis la sesa esperantisto, sed ankarj pro tio,

I<uinopo", estas objekto de mia tre diligentiesplo.o, kij pri ke li estis la unuq sloveno esperantisto! Kvankam li post

ili mi esperas baldarl aperigi libron. gimnaziaj jaroj forlasis Slovenion, esperantistigis en Kroatio,

Inter la Kvinopo klj Ia organizita movado en Kroatio kaj verSajne ne plu vivis longe en Slovenio, tamen por slovenoj

pasis e. 20 jaroj. gn iiu pbriodo neniu esperantisto estas li estos tre signifa. Ja la unuaj esperantistoj slovenaj $is nun

i<onata. Neniu?'iarn"., estii unu, kaj Ii vivis inka[ en Osijekt lia sloveneco estas pluraj,

Oni povas nomi lin "La sesa homo". ii ti" -i skribas eefe pii li. or slovena gazero "Dom in
En la|7-aadresaro (1895-1897) aperis lia nomo: Egon tikolon "Crtice s potovanja

Mosche, lerjtenanto el Osijek. Nenio plu. Li postlasis .e.r]r,l v Afriko" (Rakontetoj 9l-voja$o al Afriko), kiun vi povas vidi en

spuron en osijeka Stata arkivo, kaj mi uzis Ia solan eblecon - mi la Reto en Di$itala tibiloteko de Slovenio http://wuno.dlib.
si<ribis petonll Vieno, al tiea Milita arkivo, kaj venis baldari la si/documents/clqnki/dom-in-s1)et/pdf/305077pdf . .

respondo. Mosche estis lia familia nomo, Egon la persona, li Pri lia patrino_ Ana Grumnik-Scribe aperis anekdoto

estis romkatoliko kaj naski$is en 1873 en "iaibachin Krain", en "Ljubljanski zvon" 1882 (skribis Levec Fran), el kio

do Ljubljana en Slovenio." Per ekleziaj libroj el Ljubljana videblas, ke Si uzis Ia slovenan f-ilgvon en ciutaga parolo.

mi elsciii pri liaj gepatroj kaj gefratoj. Oank il Stati Rrkiro Kaj Ia patro de- Egon, Mosche Alfons (1839-1901), estas ee

Ljubljana, it I"terreto kaj al iombe3o en Vieno mi eksciis ec hodiai en Enciklopedio de Slovenio, car li estis tre konata

3648. Ersdg, S-iavonujo , AYstro-Hnr &r o. { l.lrrtrrx.st ll t.) IJ: o il
M o s e h e, lieutenani && S e {. 'Al'ti}lerie" fI $"1

advokato kaj politikisto en Ljubljana. Alfons tre multe agis por oficialigi
uzon de la slovena lingvo en tribunaloj en Slovenio (anstatati la reganta,
sed fremda, germana). Sed la plej granda pruvo, ke Alfons (kaj sekve Egon)
estis slovend aperis ce - imagut'--fama liroata verkisto August Senoa! Li
verkis tre konatan novelon "Dianto de sur tombo de poeto", kiu ekzistas en

kelj, ee en
o.pdfl.Tie
io), kaj pri
konate, ke

guste nia Mosche Alfons! IIi amba[ estis sub forta influo de Ia reganta
ger arl ekamis
la s lingvo, kaj
mo an$is ilian
vidpunkton pri Ia mondo tiom, ke ili reciproke promesis agi, eiu por sia

propra nacia lingvo.
Kaj evidente Alfons plenumis la promesonl

Davor Klobuiar

eu ui scias, kion komunan hauis Egon Mosche kaj la mondfamo
ailstria dirigento Herbert uon Koroion?Ili hartis po unu
froton: Erich Mosche kaj Wolfgonguon Korajon, Lo edzino de
Erich, Augusto Budischoutslcy, koj tiu de Wolfgong, Heduig
Budischoutsley, estis fratinoj. Malboniance por mio esploro,
neniu fratino hquis infanon.
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POSTDIPLOMAJ INTERLINGVISTIKAJ STUDOJ
CE LA UNIVERSITATO ADAM MICKIEWICZ

POZNANO, POLLANDO
Ce unu el Ia plej grandaj universitatoj en Pollando,

Ia Universitato Adam Mickiewicz (UAM) en urbo Poznano,
oni povas studi interlingvistikon uzante Esperaton kiel
laborlingvon, studlingvon, kaj lingvon de interkomprenigo.
Gestudentoj kiuj el diversaj landoj de Ia mondo venas studi tie,
kune kun prelegantoj estas parolantoj de lingvo Esperanto. La
Studoj okazas per Esperanto.

Estas ne nur grave ke interlingvistiko, kiel scienca
branco, pritraktas kaj esploras, krom naturaj lingvoj, ankat
planlingvojn, sed ankau ke ene de planlingvoj estas pritraktata
Esperanto kiel Ia plej uzata. Krom $enerala kaj aplikata
lingvistiko, Ia studado pli detale okupi$as pri historio, kulturo,
gramatiko kaj literaturo de Esperanto.

Pro tio, Postdiplomaj Interlingvistikaj Studoj estas
unika, malofta kaj tre bona oportuno por ciuj kiuj volas
plivastigi sian lingvistikan scion, studi kaj paroli en Esperanto,
kaj pli detale okupi$i pri tiu ci lingvo. La studado donas tion
kion oni ne povus, pere de Esperanto, facile trovi - fakan, bone
organizitan studadon, ene de Ia universitato.

La studado dauras tri jarojn, kaj okazas en ekstera
formo (ciun semestron okazas unu intensa semajno en la
fakultato en Poznano kun amba[ prelegoj kaj ekzamenoj).
Tiu ekstera formo ebligas studadon al studentoj el diversaj
partoj de Ia mondo, kaj, dum studado hejme, multe helpas la
komunikado per Interreto.

La Studoj okazas sub gvido de doktorino Ilona
Koutny, kiu kune kun aliaj eminentaj prelegantoj, transdonas
scion en Ia faka, universitata nivelo.

En Septembro 2008 estis festita la deka jubileo de
Ia Studoj kaj tiam ankai komencis studi nova grupo, kvara
la[ vico, Aligis dekdu personoj el diversaj landoj, kaj ankari
du kroatininoj, Marija Jerkovii kaj Tea Radovanovii. Unu
kroatino el Ia grupo 2005/08 jam finadas Ia Studojn kaj balda[

diplomigos, Judita Rey Hudedek. ei lare, dum la dua sesio,
speciala gasto el Kroatio estis Josip Pleadin, kiu prezentis sian
verkon"Ordeno de Verda Plumo", Ieksikonon - biografiaron
pri Esperantlingvaj verkistoj. Dum sia restado li estis premiita
por sia Esperanta eldona laboro per statueto de Ia revuo
"Spegulo". (sur nia foto)

Doktorino Ilona Koutny, fondis la Studojn antair dek
jaroj, kaj zorgeme gvidas ciujn kaj cion. Okaze de Ia dekjari$o
de la Studoj, en Septembro 2008 okazis internacia simpozio
pri la Lingvistikaj kaj kulturaj aspektoj de interlingvistiko,
kiun partoprenis 85 personoj el zZ landoj. Partoprenante
simpozion, tridekdu altnivelajn prelegojn donis al mi aldonan
scion kaj kompletigis prelegojn kiuj okazis dum la unua sesio.

En 2007 ankat unuafoje okazis komuna kurso de UAM kaj ILEI
kiu darjris unu jaron, kaj, post la ekzamenigo, partoprenantoj
ricevis instruistan diplomon de ILEI.

Doktorino Ilona Koutny ricevis la premion
"Esperantisto de la Jaro" (2008) pro la kompetenta kaj sukcesa
gvidado de Ia Interlingvistikaj Studoj ce la Universitato Adam
Mickiewicz (UAM; en Poznano", kun aldono de komuna kurso
de UAM kaj ILEI, kaj la simpozio "Lingvistikaj kaj kulturaj
aspektoj de interlingvistiko. Neniam gis nun tiun prestigan
premion ricevis virino, kaj estas rimarkeble ke dum la pasintaj
dek jaroj, ekde kiam tiu premio ekzistas, ankarl neniu ricevis

$in kun tiom granda plejmulto da vocoj (ok pli ol la dua
kandidato)' 

'[eaRadovanovii

losip Pleadinkunlcl Premio Spegulo. Apudli sidas
Tomasz Chmielik

Tempo 112009

Lq'kroatu triopo" studqnto en Poznctno

5



- 
tempo - Razeto de kel

ESPERANTO.GRUPO CT
KARNAVATO EN RIJEKA

EN 2009

ei-lare jam trian fojom
Iarjvice Esperanto-Maskerada
Kompanio "Pai.doc" partoprenis la
internacian karnavalon en Rijeka kiu
estas unu el la plej konataj en Kroatio
kaj Europo. Gi okazas kiel kutime
eiujare meze de monato februaro.
Cijare dimancon la 22an de februaro
en maskerada parado de maski$intaj
grupoj partoprenis pli ol 8.000

120.000 spektantoj, duoble pli ol
pasintjare, ear estis suneca tago. Per
sia maskerada kompanio Esperanto
Societo Rijeka prezentis sin al vasta
publiko. Nomo de Ia grupo "PaZdroi"
en kroata 6akava dialekto signifas en
Esperanto "tohuvabohuo" (En loka

dialekto de itala minoritato Ia vorto
estas preskat Ia sama "pasdrocio"). La
kompanio eijare elektis karnavalan
nomon "Padela" (en lokaj dialektoj
kroata "cakava" kaj loka itala "fiumana"
vorto "padela" signifas Esperante
kaserolo). La kompanio en la karnevala
parado nombris cirkarj 40 maskojn kaj
havis alegorian veturilon. La alegoria
veturilo estis kreita kiel kelkajn metrojn
granda kaj alta kaserolo. La nomo de la
grupo "Esperanto-Maskerada Kompanio

PaZdroi" estis klare videbla sur la
veturilo kaj la grupo per Esperanta
anonco estis menciitaje kontrol-punktoj
por publiko. Esperanto Societo Rijeka
partoprenos la karnevalan paradon
anka[ sekvontjare. En la grupo estis
esperantistoj, neesperantistoj kaj anoj
de la loka itala minoritato. Sekvontjare
oni intencas plilar$igi Ia grupon kun
alilandaj esperantistoj. Al Ia karnavalo
de Rijeka estas ankair akceptataj grupoj
el aliaj urboj kaj ankai el eksterlando.
Ciuj interesi$emuloj kiuj volus
partepreni la paradon de la karnavalo
sekvontjare, eu kiel anoj de Ia karnavala
grupo, cu per aparta karnavala grupo, ari
kiel spektatantoj, kontaktu Esperanto-
Societon Rijeka ce esperanto.rijeka@
i.htnet,hr ai esperonto.rijeka@
ri,htnet.hr. PoSta adreso de Esperanto
Societo Rijeka estas: BlaZa Poliia 2, HR
51000 RIJEKA, Kroatio.

Viekoslm Morankii

KOSTRENA
INVITAS At

ESPERANTO.DOMO

esperantistoj por ebligi al
ili amikigi kaj elmontri sian
scion pri Esperanto.

de
de
Ier

24o de majo
de Esperanto
Boris Di

Costanzo, Tea Radovanovic

kategorioj A (komencont oj )
kajB (progresantoj).

Ne mankos ekskurso
kaj plezuroj de la marbordaj
Iudoj.

Kiu el la lernejoj en
kiu Esperanto estas insiruata
ei-jare hejmen revenos kun
Pokqlo Kostrena?

Venu $ui nian kaj
vian Esperanto-domon!
Ne forgesu kunporti vian
bankostumon! -

v. M.

KEt PREZENTITA EN tA ZAGREBA SIDEJO DE DELEGACIO

DE EUROPA KOMISIONO

Ekzemploj el bona praktiko.

ESPERANTA POSTMARKO ELDONITA
EN BOSNIO KA' HERCEGOVINO

KEL la centjaran jubiteon en decembro ,oo, J;tlJri[fl?r'":,'ilT*esPerantistoj 
gratulis al

KURSO POR
KOMENCANTOJ

SUR tA INSUTO RAB

Asocio por infanoj kuj
gejunuloj nomata Kocka ,t Kubo
en Ia urbo Rab sur la insulo Rab
organizis kursojn de Esperanto kaj
ceramiko. Sep kursanoj komencis
lerni Esperanton en la kurso por
komencantoj gvidata de Mila Beika
ekde la 16an de marto 2009.

rI

l{rcJarcj
universala
esperantc
a50cro

100 godina od osnivan.ia Svielske esperante organizacije UEA
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ELEKTRONIKAI MEDIOJ KA' ESPERANTISTOJ
Eiropa Komisiono ofte

organizas elektronikajn forumojn kun
civitanoj de EU por ekscii kion pensas
simplaj civitanoj. Pasintjare okazis
kelkaj tiaj, interalie pri reformo de
Iernejoj.

Cilare de januaro gis marto
datris konsulti$a forumo antai Ia
eriropaj balotoj pri problemoj de
civitanoj en EU kaj iliaj proponoj gravaj
por la estonto. La temo estis: Prezentu
vian vizion de estonto rilate socian kaj
ekonomian futuron de EU.

Oni aperigis elektronikajn
forumojn por ciu lando aparte en ties
lingvo.

Esperantistoj, kompreneble
tuj reagis kaj informis sin reciproke tiel
ke preska[ en ciuj landoj de EU iu faris
proponon subtene al Esperanto en EU
kaj disvastigis la peton vocdoni por tiu
informo, Post la fino de Ia vocdonado
ni vidis ke en 5 landoj oni ne faris
E-proponon, d o en22 gi estis starigita kaj
en 17 Ia propono pri Esperanto gajnis la
unuan pozicion inter ciuj proponoj dum

en aliaj 5 gi havis ankari altan pozicion.
Nun la eiropaj instancoj

analizos tiun enketadon kaj sendube
ili vidos ke esence Ia propono pri
Esperanto havas mezume Ia unuan
pozicion entute. Kion ili faros, mi ne
scias sed ili devos konsideri tiun fakton.

En Ia pasinta jaro okazis
alia elektronika enketado: antau la
balotoj en Usono kaj en unu el du
grandaj enketforumoj Change.org
Esperanto gojnis 25<m pozicion,
kio estas ege sukcesa en tiu lando. La
enketentrepreno tial poste malfermis
darlran pa$aron dedieitan al Esperanto
kie eblas daire interveni, proponadi
kaj vo6doni por Esperanto kiel lerneja
studobjekton en Usono.

Kiam en januaro membro
de Europa Parlemanto el Slovenio
Ljudmila Novak amendis proponon
pri multlingveco per tri amendoj kiuj
rilatis al Esperanto, Si ricevis pli ol sooo
subtenajn vocojn en sia blogo.

Tiamaniere esperantistoj de
Ia mondo montras, ke ili apartenas al

aparte edukita grupo rilate la uzon de
la reto. Malgrari efektive malgranda
nombro da esperantistoj, ni sukcesas
montri nin kiel grandpotenco en tiaj
elektronikaj vocdonadoj lai mi pro
jenaj karizoj:

Esperantistoj posedas mezu-
me pli grandan kvanton da komputiloj
Iigitaj al Ia reto ol mezume iu ajn
popolo. Esperantistoj evidente aktive
partoprenas en listoj kie ili ricevas
gravajn informojn tre rapide kaj reagas
al petataj iniciatoj. Esperantistoj estas
pli alte generale edukitaj kaj aparte pri
Ia uzo de elektronikaj iloj. Pro Ia lingvo
komuna ili multe pli rapide akiras
informojn kaj povas organizi internacian
partoprenon, kion aliaj simple ne povas
pro tre limigitaj internaciaj kontaktoj.

Elektronikaj rimedoj do
estas gravega helpilo por uzi lingvan
avantafron kiun ni havas kaj do Sanco
por montri nian ekziston pli efike ol per
klasikaiinformrimedoj 

ZlatkoTiiriar

CU IVO LAPENNA RICEVOS

SIAN STRATON EN SPLIT?

Ligo
agad
Espe
Strat

la 15an de decembro 1987.
Por niaj eksterlandaj legantoj,

kiuj ne bone orientigas pri geografio, ni
akcentu ke Lapenna apartenis al la kroata
kulturo: Split e

Lia a estis
oianistino. de s erantisto
heredis muzik vivon Ii

nomon Akademio Esperanto-Kubo.
Tiun klubon Lapenna prezidis $is aprilo
1941. Li fondis Srudenton Tutmondan
Esperonto-Ligon (STELON) dum UK
Budapesto 1929.

Prezidanto de Jugoslavia

Esperanto-Ligo Ii estis de 1937 gis 1950.
Li forlasis Zagrebon en I947

kaj ties Juran Fakultaton kie li lekciis pri
internacia.juro.

Neniam plu li revenis al sia
naskiglando.

Li estis komitatano de Internacia

1957 kaj redaktoris Internacian Juran
Revuon.

Lapenna havis sian pintan
sukceson en la Esperanta kariero en 1954.

Tiam li sukcesis rekonigi Esperanton ce

UNESCO dum ties generala konferenco
en Montevideo en 1954.

En 1980 li kunfondis kaj prezidis
Internacian Centron de la Neitralq
Esperanto -Mooado. Li estis komitatano
de redakcio de Horizonto.

Honore al lia agado postmorte
estis starigitaj du instancoj Internacia
Scienca Instiruto lvo Lapenna kaj

kolektis liajn
verkojn http://

http:,u,zwww.

Per Ret-lnfo,t S. Stimec

MEMBRO DE

ESPERANTO-SOCIETO
BUDE BORIAN

AKTORAS EN FILMO!

Spiritoj de Zogrebo estas la
titolo de tutvespera filmo regisorata de

Jadran Boban. La filmo estis prezentita
en festivalo Zagreb Dox kuj estos
baldari prezentota ce HTV. La filmo
estas dedieita al Ia iamaj membroj de

la zagreba kontraufaSisma movado
dum la Dua mondmilito. Nuntempe
la herooj de Ia filmo estas 9O-jaruloj.
Inter ili estas Jerko Bakovii, membro
de Esperanto-Societo Bude Borian, En
Ia filmo li rememoras pri siaj studentaj
tagoj kaj pri konfliktoj kun la rega

Jugoslavio. (Li estas frato de Rajka kaj
Zdenka Bakovii kiuj estas proklamitaj
popolherooj. Zdenka estis tiama aktiva
membro de Akademia Esperanto-Klubo.
Si estis malliberigita en decembro 1941

kaj mortis post torturado pro salto de
la tria etago de la ustaSa policejo. Sin kaj
siajn proksimulojn honoras Placo de
lo uiktimoj de faiismo / Trg Zrtoua

faiizma en proksimeco de Ia nuna
sidejo de Kroata Esperanto-Ligo). 

S. S.
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KONSTANTA PUBLTKA ALVOKO

Post pluraj sporadaj financaj subtenoj al diversaj
Esperantaj enterprenoj fare de la iniciatinto, establigis Ia

subvencio

KALENDULO

Porlajaro 2009 la necesan monsumon disponigos

la establinto persone, dum por la jaro 2010 kaj sekvaj

subvenciojn atribuados la Fonduso por la lingva egaleco.

(Por detaloj bv. vidi la koncernan artikolon en Zagrebo
Esperantisto de sept. 2008.)

Aktuala valoro de Ia subvencio estas kunaa

kontrarivaloro de mil eriroj. Je gi rajtas eiu kiu faros ion
utilan por Esperanto dum Ia kurantajaro, lai la pn3u$o

de komisiono konsistanta el tri personoj: Neven Kovadii,

Dag Treer, Judita Rey-Hudedek.

Direkti proponojn por ricevi subvencion rajtas

ciu:
- eiu fizika persono

- ciu jura persono
- ciu neformala grupo de personoj

Tiu ei proponkolektanta alvoko validas ciam.

Ciu propono alveninta gis la 1-a de junio ciujare

estos konsiderata por kurantajaro. Ciu propono alveninta
post tiu dato estos a[tomate prokrastita por la sekva jaro.

adreso:

Bonvolu sendi viajn proponojn perpoSte al

Neven Kovatid
Gorice 67

HR 10000 Zagreb

kopie al:

Kroata Esperanto-Ligo
Kneza Mislava 11
HR 10000 Zagreb

KONSTANTA PUBLIKA ALVOKO

Premio KALENDULO establigis surbaze de

koncerna iniciato de Neven Kovadii en la jaro 2007. Gia
celo estas honori por Esperanto utilajn unuopajn atingojn
ari longdairajn, inkluzive vivolongajn poresperantajn
agadojn. 

^
Gis nun gi estis atribuita du fojojn: en 2007 kaj

2008. La premiitoj estis:
Studentq Esperanto-Klubo el Zagrebo por la

jaro 2007 okaze de gia s0-jarigo kaj pro $ia kontribuo al Ia
kroatia, precipe junulara Movado.

S-ino Lucijo Borii1 okaze de finpreti$o de

Sia Grqnda Vortqro Esperonto-Krooto kaj pro Siaj

imponaj meritoj por Ia kroatia kaj internacia Esperanta
Movado.

Nun ni sercas kandidatojn por Ia premio 2009

kaj la sekvaj. Tial ni lancas tiun konstantan publikan
alvokon invitante kandidati$i. eiuj proponoj alvenintaj

$is la l-a de decembro tiun ci jaron estas konsiderataj
por la premio 2009. Ciuj proponoj alvenantaj post tiu
dato estas pritraktataj por postaj premioj. Do, temas pri
konstanta publika alvoko kandidati$i kun la limdato de

Ia 1-a de decembro ciujare sed darjre ripetata. La premio
estos normale atribuata okaze de Zamenhof-tago Ia 15-

an de decembro eiujare kaj transdonata dum la evento
en la kroatia eefurbo Zagrebo. La premio disponas
pri la aktuala monsumo de mil eiroj pojare (ai gia
kunaa kontra[valoro) havigita fare de la iniciatinto kaj
distrubiata lai decidoj de Komisiono nomumita fare de

Prezidantaro de KEL kaj konsistanta el Neven Kovaiii,
Dag Treer kaj Judita Rey-Hudetek.

Ciu rajtas kandidatigi kaj kandidati$i, do:
- ciu fizika persono
- ciu jura persono
- ciu neformala grupo de personoj

La motivigitajn proponojn at sinproponojn
bonvolu sendi perpoSte al:

Neven Kovatid
Gorice 67

HR 10000 Zagreb

kopie al:

Kroata Esperanto-Ligo
Kneza Mislava 11
HR 10000 Zagreb
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SAVA MATETIC.LUCIC RONJGOVA

(1920 2009)
En zagreba hospitalo post

mallonga malsano mortis Ia 11-an de
januaro 2009 en sia 90-a vivojaro tre
fervora esperantistino Sava Matetii-
Ludii. Si naskigis Ia 2-an de januaro
1920 kaj devenis el Ronjgi ViSkovo,
same kiel Sia onklo, fama kroata
komponisto kaj muzika pedagogo
Ivan Matetii Ronjgov.

Ankari sia edzo Milorad
Ludii estis esperantisto. Sava
ekkonis Esperanton relative frue sed
ekokupigis pri Esperanto relative
malfrue, nur en 1995 sed tuj agis
plenenergie per junulara fervoro.
Por Ia centajubileo de Esperanto en
Zagrebo en majo 2008 Sava Matetii-
Lutic distribuis 250 biletojn por la
koncerto en Koncertejo Vatroslau
Lisinski. Si malavare socie aktivis
en pluraj montgrimpaj kaj pluraj

esperantistaj societoj (KFEA kuj
Bude Borjan) kaj aparte dum jaroj
helpadis al distribuado de la revuo
Tempo kaj en 2002 gajnis Ia duan
lokon por Zagrebonino delajoro.
Ekskursema, vigla, nobla subtenanto
de valoraj ideoj, fidela uzanto
de sia denaska cakava dialekto,
Sava adiarje partoprenis ankarl
la zagreban decembran feston
de centjarigo. Si aritoris plurajn
poemojn kaj unu el ili ni prezentas
omage al Si en Esperanta traduko
de Lucija Borcii. Ni publikigas foton
pri sia lasta dejorado kun geamikoj
el Esperanto-Societo Bude Bor3an
ee Iibroekspozicio en Nacia kaj
Universitata Biblioteko en junio
2008.

s. s.

Sava Matetid-Ludid Ronj gova

LA AUTUNA FOLIO

Flaviginta foliaro susuras sur arboj
atendante la momenton por descendi el altoj.
Foli ce folio kun tigeto sia pendas
kaj tremetante triste pn sl pensas ...

Kiu scias kien gi ekdancos?
Cu sub sian propran brancon?
Arl sur kampon plugitan fordistancos - ?

Arj ien kie la suno neniam alprancas?

Ien for de I gento sia?
Pro kio kulpas la vent'furia -

kaj mia troa malpezo folia,
tiom senpova mastro mi estas de I korpo mia.

Kiel urge Ia nordvento agas -

min jetadas - kun mi vagas -

seneese mi alien sagas

nenie paco por mi svaga,

Foje kiel barko sur akvo mi drivas -

ai pikita dornare mi pasrvas,
nenla npozo por ml perspektivas -

eterna laco kaj persekut'min trivas.

Sencese en rondo mi giras ...

AI la arbust-denso mi modeste diras:
pri vi pleje mi sopiras
ripozon ee vi gui mi dezirasl

Tie plej bone mi dormas ...

por viaj vergoj kuSejon mi formas,
por viajn radikojnje I vintro protekti
kaj ventojn eiujn de mi fordirekti.

El la kroata Luciia Bortii

VODNIKOVA 9 NIA ESTONTA EJO

452. Teodora Kutinac
453. Nikola Matii
454. Anonima
455. Davor Klobucar
456. Florjan
457.Mi1anaZei,elj
458. Karmen Crkovii-Vranko
459. Damir Mikulieii
460. Lucija Rusak

Post decembro kolektite
Kolektite ekde la jaro 2003 entute
Nia granda kredito reduktiSis al

461. Judita Rey Hudeeek
462, Spomenka Stimec
463. Sonja Kovai
464. Anonima
465. Melanija Grgii
465. Anto Mlinar
466. Davor Stimec
467. Anstatai floroj sur la tombo

de Sava Matetii-Lutii

13,77 elroj
1,37 eirroj
1,37 eriroj

68,85 eriroj
1.000,00 eriroj

13,77 eriroj
27,54 e[roj

137,70 eriroj
6,84 elroj

4,11 eriroj
6,84 eriroj

27,54 etroj
4,11euroj

68,40 euroj
41,10 euroj
27,54 eiroj

27,54 eurojn

_t_.!7-8:3Q e[roj..
22.067,39 erlroj.
29.864.12 eiroj.
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RECENZO

POEMOJ DE DU FU
El la tino tradukis Shi Chengtai kaj olioj . Eldonita de Yunfang Eldonejo sub oilspicio de Espersnto -
Asocio d.e Ailtonoma Regiono de Interna Mongolio, Cinio 2006. Lauerko hauas 188 pa$ojnkun 4
desegnajoj. Prezo: 70 eilroj.

generacioj. Liaj poemoj priskribas naturon, pejzagon kaj
simpation al siaj familianoj kaj amikoj. Tamen liaj plej bonaj
poemoj prikantas Ia terurajojn de Ia milito, suferojn de la
popolo, kruelecon de 1a feudaj regantoj kaj diboeadon en la
koruptiginta imperiestra familio.

Tiutempaj poetoj uzis por siaj literaturaj verkoj Ia
klasikan cinan lingvon (Wen-yaan) kiu malsimilis la parolan
lingvon. En 1a literatura lingvo ciu skriba ideogramo prezentis
unu silabon. Se oni scias ke la cina lingvo ne konas genrojn,
deklinaciojn kaj konjugaciojn, estas klare ke Ia cina klasika
lingvo estis tre konciza kaj pro tio malfacile tradukebla al

aliaj lingvoj, ankau al Esperanto. Dank al
Ia kvar melodiaj akcentoj kaj pro la uzado
de regulaj rimoj, Ia cinaj klasikaj poemoj
legi$as tre belsone,

En sia poezio Du Fu uzas Ia
tiutempe jam fiksitan metrikon. La poetoj
de la Tang dinastio esprimis siajn poemojn
en jenaj versformoj: l. Verskuaroj $reji)
kvinsilabaj kuj sepsilabaj. 2. Versokoj
(lirshi) kvinsilabaj kuj sepsilabaj 3.

Mcilnoumuniera poezio (gltishr) poemoj
sepsilabaj kun diversa nombro de versoj.

LACANOKTO

Bambuoj fridon domen Sutcts,
Korto plenas de luno hele.
Apenai densq roso gutas,
Molfortas la llogrado stela.
Scintilqs en krepusk' lampiroj,
Ekpepas uoke birdoj roje.
Mi pril'batoloj kun suspiroj
Meditcts dum lq nokt' malSoje !

Por Ia traduka literaturo en Esperanto tiu-ci bela
poemlibro signifas tre valoran kontribuon. La amantoj de

precipe Ia Satantoj de Ia eina klasika poezio
n Ia manoj elektitajn poemojn de Du Fu,
Ia plej bona poeto el Ia tempo de la cina
18_907).

La eefredaktoro de Ia verko s-ro Shi Chengtoi
kolektis en Ia poemlibro 182 tradukojn de 158 poemof far
Du Fu kies kompleta poezia heredajo konsistas elpli o1 t+oo
poemoj. Apud la tradukoj de Shi Chengtaitrovi$as en Ia libro
Ia tradukoj de kvar aliaj einaj tradukantoj Hu Guozhu, S. J.
Z e e, V ej do kaj Lailum, Multaj n tradukoj n
faris Kris Long el Britio, kontribuis
anka[ Gerrdt Berueling el Nederlando
kaj Ossalco Kenji el Japanio.

G. Ber-
trovi$as

H.sffiI
Indekso: Dulingva Titolaro, Tipografie
pla6a libro kun portreto de Ia poeto sur
titolpa$o.

ang-dinastio
plej granda
avis viglajn
n Bizanco,

Persio,
delad
el kiuj
Huang

Dum tiu ferjdisma tempo en
Cinio floris Ia scienco, Iiteraturo, muziko,
pentroarto kaj kaligrafio, sed anta[ cio $i
estis tempo kiam Ia eina klasika poezio
atingis sian kulminon. Bedarjrinde, en Ia

genia realisma poeto, tre Satata de la cina popolo tra multaj

Tradukis ShiChengtai

N O KTAPENSO DU M s rPVO I AcO

ee I bordo kun teneraj herboj en uenteto,
Solecq nokto, Sipo kun qltstorq mosto.
Lunlumo flues onde enla grandriuero
Kaj steloj pendas super lo ebena uasto.
Cu pro la uerkoj mi akiris mian famon?
Denk' cil mulsqno uenis fine la libero.
Al kio mi similes eie migradanta?
Vagantq meuo inter tero kaj Cielo?

Tradukis: S.J. Zee

Du Fu verkis plej multe lari Ia 2a kaj 3a versformoj.
Aparte konataj estas liaj longaj baladoj pri militaj temoj. Estas
nepre menciinde ke cina lingvo uzas rimojn kaj ke tiutempaj
poemoj estis ne nur deklamataj sed ankau kantataj. Tio
okazadis akompane de diversaj popolaj muzikaj instrumentoj.
Oni devas akcenti la fakton ke per diversstila kaligrafia skribo
ciu klasika poemo igas vera artajo.
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Ci-tiu abunda esperantlingva kolekto de belegaj
,ernoj far Du Fu, ebligas a1 la tutmondaj poeziSatantoj bonan
l'igardon en Ia poezian mondon kaj en la animon de 1a granda
ra klasikulo. Malgrari ke la verkon tradukis ses diverslandaj
rdukantoj, la verko kiel tuto plene atestas ne nur la geniecon
la poeto, sed ankarl plenan tarigecon de Esperanto kiel

rduka lingvo. Mi alte aprezas Ia tradukteknikon de eiuj
rdukintoj. Mi fakte $uis legante dekunusilabajn versojn de
ulaj poemoj, kun jamba ritmo kaj kun regule alternigantaj
nol Kelkaj poemoj estas prezentitaj en du versioj, kaj aparte
,raj estas la senrimaj tradukoj far Kris Long kies piuraj
inlambaj poemoj sonas mirinde. Forte min tuSis jenaj
rdrrkoj: Balado pri militearoT (SJ Zee), Versajo farita
n'oje de la tefurbo ol Fen$ian Gubernio (Vejdo), Pedelo
' Shihao-Vilcr$o (Lailum), Sunsubiro kaj MalgoJo (Shi
tengtai), La verko enhavas poemojn el ciuj vivepokoj de Ia
,eto kiu en sia poezio utiligis ciujn stilojn kaj genrojn de la
ra klasika poezio.

PEDELO DE SHIHAO-WL+EO

Ve sp ere Sihai oilagon mi alu enis.
le nokt' pedel' konskriptojn kapti penis.
Trans muron fugis I aSa mastr' el korto,
Kaj la mctstrin' trempa{is al la pordo.
Ho, kiel mu$is lo pedel' kolera !
Ho, kiel ploris l0 atin' mizerq!
Aildi$is de I' aoin' jen plendrakonto :
'Tri filoj mioj jam te fteeng-fronto.
De unu oni almiuortojnportis:
L'alioj du jus enbatelo mortis.
Ankoroi uivu l' postoiuantoj nune,

Sed kiuj mortis , ho , jom uiuos plu ne !
En niq domo jom neniu est*s
Krom mia nep' momsuea te la sino,
Kaj onkail'bofilino pro lirestas,
Sed por irad' nur per tifon' sin Destas.
Mi kuankam a$a kaj sen forta mano,
Volontqs kunui en tinokt'reiri
Por ur$a frontq ser"uo te Hojan<t,
t a mat en +nonSon p ou as mi kuiri. "

Malfiiis nokt' , kaj l' uotoj jam silentis,
Motene, kiam uojon mi ekiris,
Mi adiaionnur all' quo diris.

Tradukis Lailum

Rigardante tra la kritika lupeo oni devas esti kontenta
ke en tiel ampleksa poemlibro trovi$as nur dudek tajperaroj
kaj ke mankas nur du akuzativoj. Eraron kiu povus esti tipa por
la e inoj oni trovas en Ia biografi o - Du Fu - tiamo uagabondo:
tie staras tri foje la vorto dejoli anslatai dejori. En la poemo
n-ro 26 (Qu-Rivero) trovi$as vorto - cardoj,kiu verSajne devas
esti cardoj, sed estas strange meti Ia "hungaran" cardon en la
Mezepokan einan poemon, En la titolo de la poemo n-ro 116-2
staras al mi nekonata vorto ;oh. La poemo n-ro 124 (Fore de
Tanzhou) estas dufoje presita. La tuta supra duono de Ia teksto
sur la pa$o 168 (Biografio) lauvorte ripeti$as en la Kronologia
Tabelo sur la pa$o 184.

La verko'Poemoj de Du Fu' rimarkinde ricigis nian
tradukan literaturon kaj mi $in tutkore rekomendas al ciuj
poeziamantoj,

h:o Boroueiki

JUBTLEA FESTO EN OSTJEK (1889-2009)

La 1 7-an de oktobro 2009 Esperanto-societo "Liberiga Stelo Osijek organizos jubiiean feston
kaj renkontigon de kroataj esperantistoj

*lzDjaroj de la unuaj esperantistoj en Osijek kaj Kroatio"
("120-godiSnjica prvih esperantista u Osijeku i Hrvatskoj")

Invititaj estas ciuj esperantistoj e1 Kroatio kaj ankari el aliaj landoj.
Programo, detaloj kaj ali$ilo estos publikigitiaj antai la somero 2009 en esperanta gazetaro

kaj en Ia portalo de KEL (wwu.esperanto.hr).
Kontakto: Davor Klobudar, Osr3ek (dawr.klobucarC! ht.hr,

Esperanto-Ligo, Zagreb (e speranto C-cq zg.t-com.hr, tel. 01 /46 1 7 5 50)

Vladimir Kamer.rski,
Pleadin. Tea

098/338-242), ori Kroata

S
a.
G'ht\

.q)H
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Kontaktadres<tj de Kroata Esperanto-Ligo (KEL): Kneza
Mislava 11, HR 10000 ZAGREB, Tel: ++385(0) 1 4617ss0,
Faksilo; ++385(0)t 461 9373, esperanto(izg.t-com.hr

www.esperanto.hr

8a -14a de aprilo - Rimini, Italio
3 3 a IJF ( Internacia J unulara F e s tiu alo )
Informoj: ijf.admin@esperanto,it

15a -l7a de majo - Ro5ka koda sur
Pohorje, Slovenio
7a Fantilia Montkabana Renkonngo
Informoj: Kroata Esperanta Junulara Asocio,
vanja.radovanovic@,ericsson.com

22a - 24a de majo - Kostrena,
Kroatio
Pokolo Kostrena - Kroata konkurso pri
scio de Esperanto por lernantoj el
elementaj kaj mezaj lernejoj.
Informoj: Kroata Esperanto-Ligo.
Kneza Mislava 11, 10000 Zagreb,
Tel: 01 461 7550. Faksilo: 0I
4619373, esperanto(r.zg.t-com hr kaj
esperanto.ri jeka(a. ri htnet.hr

23a - 29a de majo - Triesto,
Italio
61a Kongreso de IFEF- (Internacia
I'ervoj ista Esperanto-Federacio)
Informoj: Kroata Fen'ojista
Esperanto-Asocio. Mihanor icer a

12, I0000 Zagreh, zlatko.hinst@.
hznet.hr

18 a - 25a de julio - Liberec, eehio
65-a Internacia imuktra Kon,greso ([JK)

Inforrnoj : ijk(rr) esperanto.cz air ie KEJA. kajulino(r, gmail.com

18a - 25a de julio - Milano,
Italio
62 a Kongreso de SAT (Sennacierca

Asocio -Tntmonda)
Infbrmoj: andrea,morntagner(rr
arcie speranto.it

Ff !:rrg:crr:
Ilfiilar-ta

. I r r il:

30a de majo - Hraiiina-TrgoviSie, Kroatio
Meteoito festo (Bieno de Spomenka Stimecl
Informoj ce KEL.

18a - 25a de julio - Wroclaw, Pollando
62akongreso de II(LE (Internacia Katolika Unr-rigo Esperantista)
kaj l -9 rz Ekunrcno Esperanto-Kongrext
Informoj: pomer(rr u,p pl

25a de julio - 1a de airgusto- Bjalistoko, Pollando
91-a Unnersola Ktngreso de Esperanto kaj lntenrucio Infona
Konqlr,.scto

lnformoj: ir.rfo i uea org ari ['e KEL
Transporto kaj restadeblecoj : orbisplctus(rr. iol.it

2a - 8a de arigusto - iakovec, Kroatio
M IRO ( M o io s a I ntc rn at:ia Renkontito )
Inforrnoj: ee KEL air KEJA. kajulino(q.gmail.com:
tina tisljar(ri. gmaii.com,

17a - 2Oa de septembro - Starigrad Paklenica, Kroatio
2 0a M, tnt kttl'u n u rc t tk,,t t n E,'
lnformoj ee KEJA, vanja,rador anovic(rr cricsson com

18a - 20 de septembro - Hra5dina-Trgovi5de, Kroatio
6a Renkontigo de Esperantlingr:oj verkistoj ka.i trodukistoi,
(Bieno de Spomenka Stimec),
Cef gasto Geoffrev Sutton,
Prezento por publiko sabaton laIgan de septemblo,
lnfbrmojce KEL.

17a de oktobro - Osijek, Kroatio
Festo okaze de l20a datreveno de unuoj esperantistoj en Osijek
kaj Kroat)o.
Informoj: dalor,klobucar(i.ht.hr au ie KEL.

En Ia mondo en 2009 okazos pli ol 120

kongresoj, konferencoj kaj renkonti$oj kie
la sola laborlingvo estas Esperanto. Plena
kalendaro de Esperanto-arangoj en 2009

videblas ce retpago:
http : //wtutD .eu entoj,hu .

l7a - 25a de julio - Krakovo,
Pollando
42aKonferenco de ILEI (Internacia
Ligo de Esperantistaj Instruistoj)
Informoj: margareta.ilei.
pollando@gmail.com

l8a - 24a de julio - MuszSma,
Pollando
75a Internacia Kongreso de Blindaj
Esperanhstoj
Informoj : antun.kovac@,rmzopu.hr
Lernantoj e1 Zagrebo partoprenontaj per aparta projekto
Informoj ee KEL


