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Karaj legantoi!
Jen niaj agadoj en la jaro 2008, kiun

UN kaj UNESCO deklaris la internacia jaro de
la Ilngvoj Kromeje 1a eiropa nivelo lajaro 2008
estas deklarita la jaro de intelkultura dialogo.
Tio estas bela kadro de lajaro 2008 kiun kroatiaj
esperantistoj sentas kiel Ia jubilea centa jaro
ekde la lbndigo de tut6tata Esperanta asocio en
1908

Cent jarojn dalras Ia organizita
Esperanto-Movado en Kroatiol Impona ciferol
Kiel celebri?

Komitato pri celebrado de centjarigo.
gvidata de Radenko MiloSevii interkonsentis
ke okazu kelkaj t'estaj aran$oj dum la jaro.
kiuj kulminu en novembro kaj decembro 2008
per solenajoj al kiu sian auspicion donis la
Prezidento de Respubliko Stjepan Mesic

La plej grava produkto de nia centa
jubileo estos nepre la grandaj vortaroj de Lucija
Bordid, Grando Vortaro Esperanta-Kroatd
kaj Gronda Vortaro Kroato - Esperanto.
La eldonejo SoeudiliSna knjii,ara de Damir
Mikulidid komencis prepari Ia unuan volumon
de la verko Granda Vortaro Esperanta-Kroata
Krom Mikulidic redakcianoj de la Vortaro estas
akademiano Dalibor Brozovii, prezidanto de
KEL, kaj Nikola RaSii Abonilo por la Vortaro
baldau estos en viaj manoj

Kadre de nia centa jubileo elstaras
1a fakto, ke la programon de Kroata Esperanto-
Ligo kiun iniciatis kaj vortumis nia kolego
Zlatko Ti5ljar, akceptis Kultura agentejo
de Eiropa Unio kiu financos gin La
tradukprojekto en kiu partnero estas Hinda
Unio, kun Slovenio kaj Italio dairanta de
2008 gis 2010 estas prezentata al vi en aparta
artikolo de Spomenka Stimec.

Plurajn atingojn el nia jubileo
programo por 2008 ni jam realigis en la unua
kvarono de la jaro Nun sekvas Ia granda
Esperanto-evento en la plej granda zagreba
koncertejo Vatroslatt Lisinskt, kiu estas rezer-vita
por lundo la 26'an de rnajo 2008 je la 20 h.
Sidloko atendas vin kaj viajn amikojnl Bonvolu
nepre kontakti nin por detaloj kie vi ricevos
vian bileton por la senpaga eniro al 1a centjalaa
festo en Lisinskil La enkonduka artikolo de

Judita Rey Hudeiek prezentas la programon
de 1a scenej-koncerta festo. Ni elstarigu ke dum
1a festo Drama Grrpo de SEK festas sian
50-an naski$tagon en la koncertejo Lisinskil
La eventon financas Zagreba urba oficejo pri
klerigado, kulturo kaj sporto, (Sur Ia foto: unu el
la gastantaj ensembloj okaze de nia centjariga
festo: Kroat-makedona ensemblo Ezerki
dum gastado per Esperanta programo en Italio
en 2007 )

Lige al la centjara festo ni traktas pri
Libroekspozicio pri Esperanto en Nocio kaj
uniu ersit at a bibliot eko

El la revuo vi informigos ke nia
prezidanto akademiano Dalibor Brozovid
okaze de 1a okdeka vivjubileo i'estita en 2007
ricevos apartan volumon kun festartikoloj
eldonota de Uniuersitato Zadar al kiu
kontribuas per Esperanta temo Nikola RaSid.
La resumo legeblas enTentpo.

Komence de 1a jaro pluraj agadoj
realigis:

Unue nia lingvo Esperanto estis
proponita de pluraj svisaj parlamentanoj pcr
Nobelpremio pri Paco 2008 Ni atendas
oktobrajn deklarojn pri Ia premio en Oslo.

Estis registrita nova asocio UnuiSo
de Zagrebaj Esperantistoj kiu publikigis du
belajn numeroj n de Zagreba Esperantisto

Al la Tago de lo gepatra lingoo
kadre de 1a internacia jaro de lingvoj, la 21-an
de ferbuaro 2008 omagis Kroata Esperanto-Ligo
kunlabore kun Esperanto-Societo Mondo Paca
el Velika Gorica organizante en urba biblioteko
de Velika Gorica plurlingvan prezenton de
fragmentoj el 1a libro Zanenhof-Strato de
Roman Dobrzvnski Voclegis Ia logantoj de
Velika Gorica kiuj tiel ricevis okazon konatigi
pri Ia agado de esperantistoj. Estonlingva
eldono de Zanrunehof-Straro estas plia verko
en la nacilingva serio de Ia priesperanta libro

pri kies ses eldonoj zorgas KEL
En Kroatio en la jubilea jaro okazos

du grandaj internaciaj arangbj kiuj alportas al ni
kune p1i o1 cent eksterlandaj gastoj: Internacia
Kongreso de Neuidantaj Esperantistoj en
Premantura kaj Mogberda RenkontiSo et
Duga Resa. Urba oficejo pri klerigo, kulturo kaj
sporto financis apartan programon de KEL por
ebligi partoprenon de vidantaj gelernantoj en
1a kongreso de nevidantoj

Unu banko disponigis al nia centa
jubileo kvar montrofenestrojn en la zagreba
urbomezo! Temas pri Volksbank en str. Radki
9 kie Esperanto estas prezentata de Ia 22 a de
aprilo gis la 18 a de majo 2008.

Honore al niaj cent jaroj ni represas
el la poemaro La Taido. Ia ple j belan poemon
pri Zagrebo en Esperanlo. Gi portas la nomon
Sur Sljeme. Verkis $in ruso Nikolao Hohlov
vivinta en Zagrebo en la dudekaj jaroj.

Davor Klobutar raportas ci numere
pri sla laboro por uru,w.esperonto.hr.

Nia kalendaro, kompilita de
Vjekoslav Morankid aperas dorsflanke de nia
revuo Renkonti$oj en gi pli o1 abundas

Felican centan jubileon de tutkroata
Esperanto-organizajo en Zagrebol Felican
centjaran jubileon ankai al Universala
EsPet nato-Asocio 

S. strmec
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Kial ni festas 100 jarojn
en Koncertejo "Vatroslav
Lisinski"?

jubileonl Financaj cirkostancoj ne estas
tarigaj. Kiam ili estis taigaj? Cu tio genu
nin okazigi belan naskigtagan feston? Ne. La
orezidantaro de KEL decidis festi tre solene
Laj abunde. Okazos en 2008 multaj diversaj

GRANDA KONCERTO HONORE AL

CENT JAROJ DE ESPERANTO EN ZAGREBO
El{ |(OI{(ERTU0 VATRISLA1I USINSKI, la 26-an de majo 2008 je la 20h00

eventoi. Tli iiuj gravas. Ne eblas diri kiu
estas la plej valori. vizitinda. partopreninda.
Tamen' fa?ilas diri kiu i'stos- la plgj

en blindula mondo. Ni ne esperantumis nur

FILATELA EKSPOZICIO EN MUZEO MIMARA
atelia ekspozicio.
jarojn de Kroata
rogramigis en la
kun la filatelista

pro propra Auo. per nia aktivado ni pliriiigis
'ant<il tl ku'lturin vivon de nia lando, akiiis

kunlaborantojn,

iltT?t,?l:::{,1:
invitis i1in.

Muzika kaj teatra programo
honore al 100 jaroj
de Esperanto en Zagrebo

kun sia. g
grupo de
testi. Nia
sia mond

tos rica
m estas
stoj kaj
skene

okazonl La sekvonta okazos post 100jaroj.

Judita Rey Hudeiek

il la:r: aaili:arar,1 ai

alR t-1, a
rtn r rnr

lOO JAROJN DE ORGANIZITA
LANDA ASOCIO EN KROATIO

jubileajaro.

s. s.
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PREMANTURA
KONGRES.VILAGO

cl SoMEBA BLINDULA

Franka Murti( - leciono Pri la
ubo ileblinduloj

ZAGREBAJ LERNANTOJ KIERIGAS

PRI LA VIVO DE BLINDULOJ

Okaze de la Internacia kongreso de blindaj

bastono..,

rieigos ilin por lajaroj venontaj.
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EUROPA UNIO FINANCAS

PROJEKTON DE

KROATA ESPERANTO.LIGO

Sur la fotoj:

Renkonhgo de
Sponrcnka Sttmec,
Zlatko Tiiljar kai

Vera Roknii antai
prezento de la

projekto en Ministeio
de kulturo (supre)

Kuieroj rapidis inter
Kolkato, Zogrebo kaj

Bruselo (dekstre)

Diana Zeres-Virkes instrttos pri blindulo mondo al gelernantoi en mato 2O08
Tena Kuzmanoui( helpos

al Mire Ranogajec

5Tempo 112008
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LA GRANDA VORTARO ESPERANTA.KROATA DE LUCIJA BORCIC

festo.
Mendilo por 1a vortaro baldai atingos vian adresou'

Sut la foto de S. Stimec
Damir Mikuliii( en sio eldonejo lzoori.

AntunKotoi koj Seocl Muhamedagtc oum ra Ktnco
de liuortaro "70.000 uortoj"'

VORTARO IO.OOO VORTOI EN LA BRAJLA

enciklooediain rl imr'rrsioirr' Sui 1" tbto.-\rriirt K(t\ r(' iir rt'rlaktolo de la brajla
eldono kun Sead NTtrh;rrleil;,':"' l,t illr zelltisto. dtrrn la 199 a

nas 
,l i lPo de Ministericr

pri llt solidareco' Grava

ant ta or ner-idantoj en

RENOVIGITA ESPERANTO.SOCIETO EN SISAK

NOVA ESTRARO EN

ESPERANTO.SOCIETO SPLIT

ESPERANTO.GRUPO CE TNNURVALO EN RIJEKA

Ilrbestro de Rijeka Vojko Obetsnel kunmembroj de Esperanto-
Maskerada KomPanio

Kotoi koi Se od Muhamedagi( dum
de liuortaro "70.000 uortoj",
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U].IIVERSITATO ZADAR O]YIAGAS AL

DALIBOR BROZOVIC

En 1a jaro 2007, Universitato de Zadar oma$is al sia iama profesoro
okaze de 1ia 80- jarigo per scienca simpozio Akademiano Dalibor Brozovii,
prezidanto de Kroata Esperanto-Ligo ekde 1992, naskigis en Sarajevo en
1927.

Nikola Ra5ii estis invitita de Ia organizinto prof. Josip Lisac
kontribui al 1a simpozio per aparta temo, celanta prezenti Ia agadon
de Dalibor Brozovii sur Ia kampoj esperantologia kaj interlingvistika.
Nepovinte mem ceesti kaj prezenti 1a temon, Nikola RaSii verkis ampleksan
kontribuajon pri la temo, kun Esperantlingva resumo. La teksto ampleksas
sepdek tajpitajn pagojn kaj aperos en proksima tempo en Ia volumo de
artikoloj honore a1 Dalibor Brozovii. Tenpo aligas al 1a honorantoj per
publikigo de la resumo e1 1a laborajo de Nikola Ra5ii pri Dalibor Brozovii.
La kroatlingva verko de Ra5ii portas la titolon Lingvisto kun aparta nisio
- Dalibor Brozouii kiel interlingvisto, esperantologo kaj esperantisto.

LINGVISTO KUN APARTA MISIO
Per tiu ci laborajo oni celas prezenti la agadon kaj

kontribuon de Dalibor Brozovii sur Ia kampo de interlingvistiko kaj
esperantologio. Esperantologie plej gravas liaj meritoj pri Ia pozicio
de Esperanto en lingva tipologio. En sia verko Pozicio de Esperonto
en lingua npologto Brozovii en science ekzakta maniero konfirmas
Ia tezon pri Ia aglutina karaktero de Ia morfologia strukturo de
Esperanto kaj difinas gian pozicion rilate aliajn lingvotipojn (situante

$in inter la aglutinajn kaj fleskiajn/fandajn lingvojn). En tiu ci verko
li anka[ prezentas sian tre pensigan ideon pri Ia t.n. duonafiksoj
en Esperanto kiel fanda/fusia elemento, kio estas sendube la plej
interesa parto de tiu ci verko. En sia artikolo Pri la slolai elementoj
en Esperanto li montras ke la slavaj elemenoj estas pli ampleksaj ol
oni kutime emas pensi. Ili manifestigas je diversaj niveloj: grafisma
kaj fonologia (grave;, leksika (malpli grave), sintaksa kaj semantika
(tre funde). Slav-baltaj modeloj signife rekoneblas ankau je iuj
morfologiaj kaj morfosintaksaj soivoj en Esperanto; ekzemple en
la konstruo de la sistemo de la t.n. korelativoj kaj serio de aktivaj
kaj pasivaj participoj. Samtiel, iuj vortfaraj afiksoj kaj vortfaraj
modeloj estas sendube slavdevenaj kaj esence siavaj estas diversaj
gravaj gramatikaj konceptoj (ekz. Ia verba aspekto) kiuj grave
influas Ia "lingvan spiriton" de Esperanto. En sia verko Zamenhof
kajlalitovalingvoli okupi$as pri eventualaj litovaj influoj en esti$o
de Esperanto, kio ja restas malferma kaj kontroversa temo en
esperantologio. En siaj du interlingvistikaj verkoj Brozovii analizas
la rolon de du slavoj, Baudouin de Courtenay kaj Juraj KriZanii. La
unuan oni povas konsideri pioniro de interlingvistiko kiel scienca
disciplino, dum la dua estas unu el la unuaj praktikaj interlingvistoj
inter slavoj (Brozovii lokas lin inter Comen u
el Ia unuaj autoroj de aposterioraj interli n
tiu ci kazo: interslava lingvo). Oni koncize n
verkoj de Brozovii pri la interlingvistika teorio generale kaj pri Ia
Iingva politiko en internaciaj rilatoj. Fine. oni atentigas pri Ia agado

Iia scienca verkaro ene de kiu apartan lokon okupas lingvoplanado
kaj lingvopolitiko, sed ankau kun la tuto de lia mondkoncepto.

KA'
EN

ROtO SIGNIFO DE tA SCIENCO
NUNTEMPA SOCIO

Rolo kaj signifo de
la scienco en nuntempa socio
estas Ia titolo de kolekto da
sciencaj artikoloj eldonita
en Banja Luka en Bosnio
ka j Hercegovino prezentitaj
en decembro (7-8) kadre de
scienca simpozio okazigita
en Filozofia fakultato en
Banja Luka kunlabore
kun Akademio Internacia
San Marino, Plurkapa
kroata delegacio eeestis
ia simpozion, gviditan de
prezidanto de organiza
komitato D-ro Ljubisa
Preradovic. La prelego
de Radenko MiloSevic,
vicprezidanto de KEI-, sub
1a titolo Esperanto - infano
de la lanno linguo estis
presita en la volumo.

re.{.ris t &di &

Y]IOTA}1 3HAT{AJ XE
Y CABPEI'{EH0,{^ ltrPYUJt

fuxn{ rusa

VENU AL MIRO 2OO8

Kaja Forszky kaj TinoTiiljar nome de KEIAuarbas
partoprenontojn en Germanio enionuaro 2008.

Tempo 112008
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-SUR SLITEME T

Auf die Berge wiil ich steigen,

Wo die frommen Hutten stehen,

Wo die Brust sich frei erschliesset

Und die freien Lufte wehen -

Fragoj, framboj, ciklamenoj,

Mentoj, kvastoj malvaj,

Inter alnoj kaj fraksenoj -

Grizaj rokojkalvaj ..,

Fringoj, fringeloj,

Pepajkvereloj ...

Zumeta bruo -

Paruo!

En bluo

Torenta fluo,

Sub la pruneloj

Florajombreloj,

Trans baretojvalvaj

Saltas akvo per fadenoj

Kun sonoroj salvaj,

Kaj aromas ciklamenoj ...

Tra Ia arbara kampeto luma

Zefiro pasas dolce Parfuma,
En mozaika, kolora gamo

Sternigas foren ia Panoramo ..

Spiri, sPiri

La aeron -

Kaj amidiri

La liberon .,.

Ah, kia gojo - tiu vojo tra la val

AI la lazura, sonvelura Pastoral!

Nikoloo Hohlov

Nikolao Hohlov (1891-19s3) publikigis

en 1928 ee Heroldo de EsPeranto en

Horembei Kiiln sian poemator.LaTajdo'

En gi estis presita la plej bela poemo

pri Zagrebo en la centjara tradicio de

Esperanto. Ni represas gin okaze de

Ia okdeka jubileo de ties publikigo

kaj dankas ke Nikolao Hohlov, en la
jaroj kiam li estis zagrebano, komence

de Ia 20-aj jaroj, eternigis Sljeme en

Esperantaj versoj per la iamaj fragoj,

framboj, ciklamenoj kiuj post okdek

jaroj retenis siajn freSajn kolorojn por Ia

Esperanto-generacio festanta la centan

jubileon de EsPeranto en 2008.

Desegnajo de Mile PrPa.

Vera Rokni( Aaunua ile malilekstre) kunlakurs-anoi en Esperanto+ocieto
"Buile Bori n" en 2008

VODNIKOVA 9 NIA ESTONTA EJO

Stato de financa helpo en aprilo 2008:

349. Melanija Grgii
350. Melanija Zarak
351. Durda Stokic
352. Dragutin Smolic
353. Ljerka Stilinovic
354. Karmen Crnkovii Vranko
355. Roger Imbert
356. SPomenka Stimec
357. AIan Sladojevii
358. EsPeranto-Societo SPIit

En 2oo8 kolektite 480,05 eirojn!

Kolektite ekde la jaro 2003 entute 16'280,93 erirojn!

Nia granda kredito en aprilo 2008 redukti$is al

34.589,46 etroj.

55,09 erirojn
13,77 erirojn
13,77 etrojn
3,44 erirojn
5,5U euroln

55,U9 euroJn
40,00 eurojn

6,89 eurojn
11,02 erirojn

275,48 elrojn

- tllonto,:e 2 km norde de Zagrebo, Kroatujo

Tempo I12008
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EKSPOZICIO EN

VOTKSBANK
Filio de la zagreba banko

Volksbankenstrato Radki 9 disponigas al
Kroata Esperanto-Ligo okaze de la centa
iubileo de Esperanto kvar siajn grandajn
fenestrojn por prezenti Esperanton.
Tiun programon por la jubilea jaro
IanCis nova membro de Esperanto-
Societo 'Bude Bo4an" Gordana Kovac-
Bluha.

Unu fenestro rilatos al la unuaj
libroj en Esperanto el la komencaj
jardekoj de la 20-a jarcento. La alia
montrofernestro prezentos kroatan
infanlibron Mirindaj auenturoj de
metilernqnto Hlapii en aziaj tradukoj:
en Ia persa, japana, bengala. La tria
montrofenestro rilatas al skulptajo
Futuro, de dana skulptisto Jesper
Nergaard, Ia plej granda donaco kiun
la urbo Zagrebo ricevis per Esperanto.
La kvara montrofenestro rilatos al KEJA
kaj ties somera junulara aran$o en
Duga Resa nomata MIRO. Okaze de la
ekspozicio, la banko Volskbank eldonas
specialan afiSon honore al la cent jaroj
de Esperanto en Kroatio, ornamata per
la skulptajo Futuro.

Studenta Esperanto-Klubo
profitas de Ia ekspozicio por varbi por
sia nova ekspresa kurso komencigonta
la 3-an de majo 2008.

s.s

RAKONTOJ SUB tA
LITO . JAPANEN

Infanlibro de Antoaneta Klobudar
Rakontoj sub lcL lito (Eldonita de Esperanto-
Societo Liberiga Stelo 2004 en Osijek,
gajninto de premio Infanlibro de la jaro 2005
dum la Universala Kongreso de Esperanto
en Vilnius) ricevis sian japanan tradukon
Tradukinto Sekoguchi Ken preparis la
japanan tradukon de 1a verko kaj eldonis $in
kiel privatan eldonajon de Bajkamo, kun la
celo serci eldoniston.

LEKSIKONO PRI
VELIKA GORICA

La urbo Velika Gorica prezentis
Leksikonon pri Velika Gorica,z Velikogoridki
leksikon, de aitoroj D-ro Branko Dubravica
kaj D-ro Agneza Szabo, redakatata de Drago
Bukovec kaj eldonita de Albatros. En ia libro
legeblas interalie artikolo pri historio de
Esperanto en Velika Gorica el la plumo de
Spomenka Stimec.

KROATA MILITA
NOKTLIBRO CINEN

Cina tradukisto Shi Chengtai
publikigis en Interna Mongolio en la lastaj
tagol de la jaro 2007 sian cinigon de la verko
de S, Stimec Kroata Milita Noktltbro. Lt
arltoris ankai 1a enkondukon

PRETAS
"ZAMENHOF-STRATO"

EN LA ESTONA
En Tallin aperis en 2008 la estona

traduko de Zamenhof-Strato de Roman
Dobrzynski La verkon tradukis estonen
per Esperanta traduko Mall Pirn, estona
esperantistino kiu transprenis 1a taskon dum
UK en Vilnius. La eldonisto estas prestiga
estona eldonisto Eesti Raamat. La verko
aperis per perado de Kroata Espetanto-
Ligo kaj financa helpo de anonima jrparra
sponsoro La rice ilustrita eldono uzis la
fotojn de Stano Marcek por 1ia slovaka eldor.ro
de Zamenhof-Strato,

La venonta eldono de Zanrcnhof
Srraro kiun KEL planas realigi estas la
hungara, kunlabore kun HEA.

s.s
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www.esperaalp

bonvolu sendi. Sendu retpoSte (teksto, Word-
dokumento. skanita foto). Se tio ne eblas,

tie ili poste iros al lokaj Pagoj.

Iom pri la enhavo de nia TTT-ejo:

La eefa Pago estas httP://ruww'
e so er ant o,hr /in de x.ht m' Sed sufiias. se vi tajPas uurru'
esDeranto.hr' Tiun mallongan krj facile

memoreblan nomon diru al 0iuj homoj, kun

kiuj vi parolas pri EsPerantol

La eefa pa$o havas:

- kontakton al KEL (dulingve)
- 2 flagetojn, kiuj ligas resPektive

al plurai esperantai au kroatlingvaj pagoj' 
- iubrikoh 'elel grave . kiu direktas

vin a1 "eternai" informoj
- ru"brikon "Aktuale", kies informoj

rekte atingeblaj de sur la eefa pagol
"En li rubriko "PIej grave" oni

povas trovi la titoloin: Kio estas Esperanto'
heta kurso por kroaioj. Prezento de KEL kaj

giaj societoj, Foto-albumo, 1a gazeto Tempo,

Utjlai ligoi kai Programoj de kluboj..." - En "Aktuale" nun e5tas niaj I00-

iarai iubileoi en Kroatio, kroata karavano al
'Urc'"i, nott.raam. traduka projekto de KEL

kunisas cion riiekan en unu lokol
" Rtirl gravai pagoj. alireblaj de sur

la eefa:

FOTO-ALBUMO / FOTO.ALBUM

kunaoj
EsPerantaj PoStmarkoj en

Kroatio
- Vilao "EsPeranto-domo" en

Kostrena apud Rijeka
- Bieno Njegus (esPeranta

renkontigejo en Zagorje)--" La monomento "Futuro" en

Zasreb kun esDeranta teksto
" - Kr rruanoj el Kroa tio al U niversal aj

Kongresoj" - La Premio Infanlibro de la jaro

iris iam 2 foioin al Kr" piojekto "La

Zamenhof-Strato" al
- ZEOI en n Ia

nomoj Zamenhof arl EsPeranto)
Materialof Por historio de

Esoeranto en Kroatio
kroata beletro en EsPeranto tvi

oovas sin preni)
I biografio kaj esperanta aktorado

de Vida Jerman
- historio de Drama GruPo de SEK

- renkontoj de kroatia Stata

nrezidanto kun esoerantistoi
la tibro "EsPeranlski mozaik'
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- Zagreba metodo de Esperanto-
instruado... ktp.

PRI KROATA ESPERANTO-LIGO / O
HRVATSKOM SAVEZU ZA ESPERANTO
prezentas kontaktinformojn de KEL,
estraron, eefdelegiton kaj honorajn
membrojn de UEA, kuj, plej grave,
esperantajn societojn. Pri eiu societo oni
povas legi Ia nomon, adreson, kontakton,
estrojn, kaj eventuale vidi $ian simbolon kaj
propran TTT-pagon ktp. Dulingve.

PROGRAMOJ / PROGRAMI KLUBOVA
prezentas programojn kaj informilojn de
iuj esperantaj societoj en Kroatio. Nur por
societoj, kiuj sendis al mi tiajn tekstoj. Kaj

nur en tiu lingvo, en kiu i1i mem skribis.

TEMPO prezentas dekon da eldonoj de
"Tempo", organo de KEL. Car la gazeto estas
tre granda, kaj nia Retejo estas limigita
al so Mb, mi eiun numeron konvertis al
malgranda (sed ankari malpli kvalita) bildo.

ESPERANTO U HRVATSKOJ (Esperanto
en Kroatio) estas kroatlingva kompilajo de
koncernaj tekstoj. Estas tie informoj pri KEL
kaj societoj, historio de Esperanto en Kroatio,
listo de elstaraj esperantistcj el Kroatio,
artikolo pri eiaspecaj esperantaj interesajoj
el Kroatio ktp

VOCO DE ZAMENHOF. Jes, en nia Retejo

estas ankai 1-minuta surbendigita voeo de
nia Majstro, sed mi ne malkovros al vi, kie gi
estas Provu $in trovi mem!

Konkludo

Dum lastaj a jaroj nia TTT-
ejo kreskis kaj farigis tre riea enhave. Iuj
informoj eble ne plu estas aktualaj, sed 6iam
gravos historie. Sed estas tie ankari informoj
kiuj gravos por eiam, Mi scias, ke por eion
tralegi vi bezonus tro multan tempon. Sed
provu legi de tempo al tempo, por konati$i
kun la enhavo. Libere gin uzu kaj diskonigul

Dauor Klobuiar

DRAMA GRUPO DE SEK FARIGOS 5O.JARA
En 2007 Studenta Esperanto-Klubo

fari$is 50-jara, en 2009 50-jari$os ties plej vir,pova
sekcio: la teatra La 31-an de marto 2008 Drama
Grupo de SEK elpaSis al 1a ei-jara zagreba
Renkonti$o de amatoraj teatroj, nomata SI(AZ kaj
prezentis la novan verkon de sia repertuaro. La
premiero okazis kroatlingve. Temas pri teatrajo
verkita kaj regisorlta de Vanja Radovanovie eub
uivo hauas sencon oilTeatro rebatas. Aktoris krom
la konataj vizagoj de SEK Dag Treer kaj Sanja
Damjanii ankai novuloj Luka Balog kaj Erika
Kataiii KoZii. Teknikan teamon kreis Neven
Mrzleiki, Tina TiSljar kaj Tomislav Divjak.

Lajurio abunde diskutis pri la valoroj
de la teatrajo sed iijare Drama grupo ne eniris
la liston de la plej altvaloraj amatoraj teatraj
atingoj. Urba oficejo pri klerigo, kulturo kaj
sporto subvencias la laboron de Studenta
Esperanto-Grupo en 1a jaro 2008 Gratulon al
la nova prezidantino de SEK Kaja Farszky por
akiro de tiu financa subteno.

Drama grupo agas ankal ekster
Esperantujo kaj prezentigis Ia 24-an de aprilo
2008 en Renkonti$o de amantoj de sciencfikciaj
verkoj Sferakon en Fakultato de Elektrotekniko
kaj Komputado. Tie gastos la kroata versio de la
teatrajo Krozlipo Ludoviko en epizodo Muro de
mallumo. Per tiu gastado esperantistoj revenas al
1a loko kie en 2001 dum la zagreba UK abundis
Esperanto en ciu angulo.

Sur la foto ile S . Stimec: Dek ses eksprezidantoj de SEK pozis en decembro 2007 dum la
50-a jubiieo de SEK: Vera Roknii (Repac), Ljerka Stllilovii (RaSo), Darinka Sovii (Antolii),
Ivan Spoljarec, Biserka Sutej (RoZii), Ankica Jagnjii, Zeljka Bradii (Anii) Vesna Burchards
(Stanidii), Kruno TiSljar (en la dua vico Zlatko Ti5ljar, Vjekoslav Morankii, Davor Stimec,
Mea Bomardelli, Faruk Islamovii, fone staras Vanja Radovanovii)

Dekstre kaj maldekstre
fotoj el la noua teatrajo

de SEK. Fotis Kaja
Farszky.

ESPERANTO KANDIDATIGITA POR tA
NOBET.PREMIO PRI PACO

Kiu ricevos la ci-jaran Nobelpremion por paco, estos konate en oktobro
2008. Kutime la 10-an de decembro okazas solena transdono de Ia premio,
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KONGRESOJ KAI KONFERENCOJ
VIZITINDAJ EN 2OO8

l9a-26a de julio
Roterdamo, Nederlando

21-a de aprilo - 18-a de majo
Banko Volksbank Zagreb, Str. Raaki
100 jaroj de Esperonto en Kroatio
Ekspozicio pri Kroata Esperanto-Ligo

la - 5a de majo

Kontaktadresoj de Kroata Esperanto-Ligo (KEL):
Kneza Mislava 11. 10000 ZAGREB
Telefono: ++385(0) 1 4617550

| ,,
:

lil'

Uruta Kongreso de Serbioj Esperantistoj, NiS, Serbio

Kontaktadre so : Zoran Cirii, zcirtc@EUnet.yu .

93<r lJniuersala Kongreso de Esperanto,
Informoj ee Boris Di Costanzo, eefdelegito de Universala
Esperanto-Asocio por Kroatio, Carmen Syilve 19, HR-51410

oPATIJA.
Rete: bonis.dir ostanzo@i.t-com.hr

26a dejulio -2ade aigusto
Szombathely, Hungario.
IJK, Internocia junulora Kongreso de TEIO.
Informoj: /a/<silo: + 33 2 99 83 69 86 hej@eszperanto hu

2a-8a de aigusto
Duga Resa, Kroatio
MIRO (Magiu erda Int eraacia Renkontigo).
Informoj : kajulino@ gmail.c om .

15a - l7a de aigusto
HraSiina-TrgoviSde, bieno de
Spomenka Stimec
Lo 5a Renkontipo de
esperantlinguai

o erkist oj kuj t a dukis t oj.
Cefa programo sabaton la 16an.

Kontaktadreso eeKEL

16a - 18a de majo
Kostrena apud Rijeka
Kroata Konkurso pri Scio de Esperanto
por Lernantoj el Elementai kai Mezai
lernejoj kuj Internocia lunulara
Renkontigo
Kontaktadresoj: Kroata Esperanto-Ligo,
Kneza Mislava 11, 10000 ZAGREB, Tel: 01

461 7550, Faksilo: 01 4619373, esperanto@9zg

t<om.hr kaj esperanto.ijeka@i.htnet.hr .

16a - l8a de majo
Weizerrhuette Norda Stirio) Arlstrio
6a Familie Montkabano Renkontifio
Informo j : vanja.radov onovic(@ ericsson.com

17a-24ade majo
Poznano, Pollando
6Oa Kongreso de Internacia Feruoiista Esperanto-Federocio.
Kontakto ce Kroata Fervojista Esperanto-Asocio, Mihanoviieva 12,

1 0000 ZAGREB, zlatko hinst (4, hznet.hr

26an de majo
Koncertejo 'Vatroslav Lisinski en
Zagrebo je la 20a horo
TOOa fubileo de kroato landa
Esperanta asocio
Centra Festo kun kultura kaj muzika
programo.
Informoj: ce KEL

26a - 30a de majo
Vilnius, Litovio,
Tutmonda kongreso de esperantistoj-jurnalistoj.
Informoj: litova.eao nnil.lt .

31a de majo
HraScina-TigoviSie (Bieno de Spomenka Stimec)
Meteorito fesfo kun verkisto Luko Paljetak
Kontaktadreso: eeKEL

I la - 18a de julio
Premantura. Kroatio
74o Internacia Kongreso de Blindai Esperanrtstoi.
Informoj: Antun Kovad, BisaSka 5, HR-l0000 ZAGREB
Rete: anfun kouac@mzopuhr .

30a de atgusto - 6a de sePtembro
Rimini, Italio
67< IKUE Kongreso
Informo j : maija@ c atholic

25a-28a de septembro
Dom na Uskovnici (Juliaj Alpoj), Slovenio
1 9a MKR (Montkabana Renkonrt$o )
Informo j : tanja.radottanot;ic@ericsson cont

7a-8ade novembro
Zagreb,Vijeinica Filozofskog fakulteta Zagreb

Int ernaci a S cienc o Konfe r enc o .

Temo: Esperanto kaj lo Krooto Kultura Identeco.
Informoj: eeKEL

13a de decembro
Zagreb, Antataividite en Starogradska

vijeinica.
Solena kunsiilo de Kroata Esperanto -Ligo
Informoj: eeKEL

En la mondo en 2008 okazos pli ol 130 kongresoj,
konferencoj orlingvo estas

Esperanto. Pl o-arangoj en la

http : //utunt) .et) ent oi .hu


