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Granda tertremo trafis Zagrebon la 22an de marto 2020
Drama grupo de Studenta Esperanto-Klubo en la tempo de kronviruso
Programo pri holokaŭsto kaj Zamenhof en ŝipkonstrua lernejo en Rijeka
Finiĝis projekto “Multlingva Akcelilo”

Karaj legantoj
Kiam la buso kun esperantistoj
kaj amikoj la 14an de decembro
2019 revenis el Vieno al Zagrebo,
kie kelkaj kroataj esperantistoj
partoprenis en la viena Zamenhoffesto, la vojaĝintoj adiaŭis kun
“Ĝis baldaŭ!”. Oni planis novajn
programojn, novajn vojaĝojn.
Kiam ni la 16an de decembro
2019 dum la Zamenhof-festo en
Pola kultura asocio Mikolaj Kopernik
en Zagrebo post la kantado de
Neven Mrzlečki kaj la programo pri
Tradicio de Esperanto havas statuson
de protektita nemateria kultura
heredaĵo en Kroatio bondeziris
reciproke okaze de la nova jaro 2020,
ni ne sciis ke ni staras antaŭ la plej
malfacila jaro de Zagrebo en la lastaj
140 jaroj.
Dum la unuaj du monatoj
de la jaro 2020 ekdiligentis nia
asocio UPE, Unuiĝo de prelegantoj
de Esperanto, kies prezidantino
Marija Jerković en la zagreba
Urba biblioteko Savski gaj okazigis
ekspozicion de Esperanto-libroj ekde
la 15a de januaro kaj poste transportis
ĝin al Urba biblioteko Travno. Ni ne
povis scii ke tio estos nia lasta kultura
aranĝo por longa tempo. Vidu ĉe:
http://www.esperanto.hr/agado_upe_
ekspozicio_2020.htm
Kiam la 16an de decembro
Spomenka Štimec estis intervjuita
dum TV-elsendo Bonan matenon,
Kroatio pri Esperanto kiel nemateria
kultura heredaĵo de Kroatio, aŭ
kiam ĵurnalisto Tomislav Šovagović
elsendigis en sia unuhora radioprogramo Fine de la semajno ĉe la
Kroata radio, en la tria programo la
4an de januaro 2020 intervjuon kun
S. Štimec, ni ne konjektis ke sekvos
longa paŭzo kaj silento.
Drama grupo de Studenta
Esperanto-Klubo
kun
reĝisoro
Lovro Krsnik entuziasme ekzercis
sian teatraĵon Taglibro de mia frato
de Chava Pressburger por gasti
en Ĉeĥio en Kromerz ĉe Somera

Esperanto-Semajno. Oni ekĝojis pri
nova aktoro, Mark Fejer lernanto
kiu preparas akceptekzamenon por
Akademio de drama arto. Mark
eklernis sian rolon de Petr Ginz.
Juraj Drnjević diplomiĝis pri la
angla kaj pretis enprofundiĝi en sian
rolon de astronaŭto Ilan Ramon. La
prezidanto de Studenta EsperantoKlubo investis en flugkajton kaj
gvidis la knabojn al la digo ĉe la
rivero Sava por flugigi ĝin. Ne longe
ĝi flugis.
Rijeka estis elektita por la eŭropa
ĉefurbo 2020. Pompe komenciĝis
la festoj en la haveno de Rijeka.
Du geinstruistoj en du lernejoj de
Rijeka, Karmen Delač-Petković
kaj Goran Krapić aktivis por
prezenti al siaj lernantoj Zamenhof
kaj lian familion lige al la temo
holokaŭsto. Multaj programoj en la
eŭropa kultura ĉefurbo Rijeka devis
esti haltigitaj. La estrino de eŭropa
kultura ĉefurbo Rijeka estas Emina
Višnić, (kiu mem lernis Esperanton
kaj en 2001 lanĉis en Zagrebo per
Kroata Esperanto Junulara Asocio,
KEJA, Urban festivalon). Honore al
Rijeka kaj al la 110a datreveno de
la naskiĝo de Emilija Lapenna, ni
publikigas fragmenton el la komedio
pri Rijeka Karolino de Rijeka de
Drago Gervais, en la traduko de
Emilija Lapenna. La tradukon ni
trovis en la postlasaĵo de Emilija
Lapenna, kiu heredigis parton de sia
biblioteko al Kroata Esperanto-Ligo.
Pri Esperanto en la gimnazio en
Rijeka legu: http://www.esperanto.hr/
agado_ri_gimnazio_2019.htm
Zlatko Tišljar, iniciatinto kaj
gvidanto de la projekto Multlingva
Akcelilo informis ke finiĝis la
projekto Multlingva Akcelilo kaj ke
ĝiaj rezultoj estas legeblaj ĉe www.
lernu.net/eo/instruado
Zlatko Tišljar festis sian gravan
vivjubileon en majo 2020: la 75an
naskiĝtagon, al kiu ni kore gratulas.
En januaro la amaskomunikiloj

komencis paroli pri la ĉina urbo
Wuhan, kie aperis iu aĉa viruso
nomata kronviruso kiu kaŭzas
mortmalsanon Covid-19. La urbo
estis al ni tre konata kaj kara. Tie ni
en 2005 publikigis la ĉinan tradukon
de la romano Wakajtapu de la kroata
verkisto Joža Horvat. El Esperanto
ĉinigis ĝin la ĉina literaturisto Hu
Guozhu.
En februaro 2020 nia apartamento
Espera gastigis du junajn ĉinojn kiuj
venis por sia fabriko aĉeti 12 000
vizaĝmaskojn ĉar ekmankis ili en
ĉinaj vendejoj. Ĉu?
Kaj tiam komenciĝis la problemo
en Kroatio: la viruso nomata
kronviruso kaŭzanta la malsanon
Covid-19 atingis nin! Restu hejme!
Tio fariĝis la ĉefslogano dum marto,
poste ankaŭ en aprilo kaj la unua parto
de majo! Ne eliru! Ne societumu! Ne
manpremu! Surmetu maskon sur vian
buŝon!
La mondo fermiĝis!

Fotis Robert Milijaš

Kaj tiam aldone la 22an de marto
je la 6.24 minutoj Zagreb estis trafita
de la plej granda tertremo en la lastaj
140 jaroj! Ĝi plej multe damaĝis ĝian
malnovan urbocentron. Tie troviĝas
ankaŭ nia nova ejo, Vodnikova 9.
Multaj fumtumoj de Zagreb estis
difektitaj, ankaŭ tiu de la konstruaĵo
Vodnikova 9. Unu knabino mortis
trafita de trabo kiu trafis ŝin, ne fore de
nia mita ejo en la adreso Amruševa 5.
Ni ekserĉis helpon de la
esperantaj rondoj, la unuaj reagoj
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TERTREMO EN ZAGREB
venis el Fondaĵo Espero ĉe Universala
Esperanto-Asocio kaj sekvis 21 pagoj
de sentemaj instancoj kaj bonvolemaj
amikoj. Vidu la paĝon kun la artikolo
Helpo al nia ejo Vodnikova post
tertremo. La prezidanto de UEA
Duncan Charters sendis sian
kuraĝigon al nia asocio. Bonvolu legi
la kontribuojn pri la tertremo de Đivo
Pulitika kaj Robert Milijaš. Đivo ne
povis plu gvidi komencantan kurson
vive, en niaj ejoj, kaj daŭrigis instrui
rete al novaj membroj Katarina Ivkić
el Županja kaj Klara Šeatović el
Zaprešić.
La Revuo Orienta el Tokio
mendis artikolon pri la tertremo.
Spomenka Štimec reage al la
konkurso de Ministerio pri kulturo
reverkis kroatlingve sian romanon
Hodler en Mostar, riĉigante la prozon
per la ĉapitro pri la kroata pentristo
Jozo Kljaković, kiu studis ĉe
Ferdinand Hodler en Ĝenevo.
Kroata Radio en sia tria progra
mo Elsendis la 21an kaj la 22an de
aprilo la vojaĝprozon de Spomenka
Štimec pri Finnlando kaj Universala
Kongreso de Esperanto en Lahti en
2019.
Statikistoj,
kamenpurigistoj,
riparistoj de akvovarmigiloj kaj
hejtiloj estis niaj ĉefaj partneroj en
la semajnoj de aprilo kaj majo. La
fumtubo en Vodnikova 9 ankoraŭ ne
estas riparita, la gason ni jam rajtas
denove uzi.
Bjelovara Esperantista Societo
jarkunvenis la 23an de februaro,
Kroata Fervojista Esperanto-Asocio
la 3an de marto 2020. La aliaj devis
forŝovi siajn agadojn al pli favoraj
postaj tagoj. KEL planas sian
estrarkunsidon en junio kaj la en la
aŭtuno la jarkunvenon en 2020.
Pri tio vi legos sur la paĝoj
sekvontaj.
Kroatio apartenas al la landoj
kiu plej milde estis trafita de
kronviruso, sed ni devas tamen atenti.
Kun malĝojo ni ricevis informon ke
esperantlingvaj verkistoj, la geedzoj,
Julia Sigmond kaj Sen Rodin mortis
en la hospitaloj de Piacenza en Italio
pro Covid-19.
En Kroatio mortis nia membro
Julija Rusić, en Germanio konata
kroata esperantisto Drago Smolić.
Ni gardos ilin en nia memoro.
			
Spomenka Štimec
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Tertremo en Zagreb, Kroatio,
la 22an de marto 2020
La 22-an de marto 2020 je
la 6.24 matene tertremo trafis
Zagrebon, la ĉefurbon de Kroatio.
La forteco estis 5.5 gradoj laŭ
Richter. Mortis unu, vunditaj
estis 27 personoj. La dua tertremo
sekvis tridek minutojn poste. Neniu
esperantisto vundiĝis.
Nia esperantejo eltenis. Krom
la kamentuboj.
Fotis Slavica Štefić
La epicentro estis 10 km
profunde en Kaŝina/Markuŝevec (nordoriente), 7 kilometrojn
aerlinie for de mia zagreba loĝejo, 30 km sude de mia bieno, kie
esperantistoj kulturumis.
Suferis la skulptaĵo donacita al Kroata Esperanto-Ligo de la
dana skulptisto Jesper Nergaard. La skulptaĵo falis el ŝranko. La
skulptisto dum la Universala Kongreso de Esperanto en Zagreb en
2001 donacis al Zagrebo ankaŭ la grandan skulptaĵon por placo.
Pluraj per sia mono helpis la starigon, inkluzive anoniman japanon.
Poste, ĝis la majofino 2020, Zagrebo estis trafita per milo da
tertremoj. La loĝantoj anoncis problemojn en 18.000 konstruaĵoj,
multaj estis deklaritaj neuzeblaj, 900 familioj ne povas loĝi en siaj
iamaj loĝejoj. La zagreba trama trafiko ankoraŭ ne povas funkcii pro
problemoj de statiko en multaj konstruaĵoj.
Kortuŝa estis la situacio en la zagreba akuŝejo: oni devis evakui
la virinojn kun la novnaskitoj. Interese, ke tuj alvenis organizite
ŝatantoj de la zagreba futbalklubo „Dinamo“ kaj helpis porti ĉion
necesan, inkluzive de litkovriloj por frostantaj naskint(ont)inoj kaj
de inkubatoroj kun beboj…
Zagrebo spertis tertremon de 6,2 antaŭ 140 jaroj, en 1880.
La unua helpo al Kroata Esperanto-Ligo venis de la Fondaĵo
Espero ĉe UEA. Dudek tri institucioj kaj individuaj esperantistoj el
Kroatio kaj la mondo entute helpis por ke ni post la riparo de la
kamentubo muntu novan gasan hejtilon. Al ĉiuj sinceran dankon.
Al Kroata Esperanto-Ligo eblas helpi per la konto en la zagreba
Raiffeisenbanko IBAN HR 6124840081100881157, modelo 00 celo:
riparoj post la tertremo.
								 S.Š.

Tre kara Spomenka,
Kun granda sento de kompato kaj solidareco pro la dufoja bato al viva trankvilo en
via lando, mi plusendas vian raporton kaj peton
al la estrara listo por tuja prizorgo flanke de tiuj
kiuj scias pri la eblecoj de la Fondaĵo Espero aŭ
aliaj. Eble ni povos en alia komuniko alvoki por
subteno.
Kun profunda danko ke ne estis raporto ĝis
nun pri vundiĝo aŭ damaĝo al kroataj esperantistoj. Ni ĉiuj esperas ke
restos tiel.
Plej kore kaj subteneme,
					
Duncan Charters
		
Prezidanto, Universala Esperanto-Asocio
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Tertremo en Zagreb
Đivo dum la tertremo
Mi loĝas en la unua etaĝo en nova konstruaĵo
en la kvartalo Trešnjevka. Kiam okazis la tertremo
mi elkuris eldomen kaj surstrate trafis al la amaso
da homoj el la mia kaj la najbaraj konstruaĵoj. Ni
atendis ĉ. 30 min kaj ĉar nenio okazis, ni ekrevenis.
Enirinte la ŝtuparon, jen ni havis la duan tertremon!
Denove ni ĉiuj elkuris… Pluraj tertremaj ondoj
sekvis, neniu tiel forta kiel la unua de 5,5 laŭ Richter.
Post kelkaj horoj mi revenis hejmen kaj
demandis min ĉu mi trovos ion detruitan pro la
grandaj skuiĝoj. Sed, bonŝance, nur unu glaso
rompiĝis!
…
Kiam mi komencis studi, antaŭ ol mia familio
aĉetis la loĝejon, mi loĝis en la Esperantejo en
Vodnikova 9, en la plej eta ĉambro, kiu poste
transformiĝis al Apartamento Espera. Mi estas tre
kontenta ke mia financa kontribuo dum la studojaroj
helpis repagi la kreditojn por nia ejo. Kiam mi aŭdis
ke la tertremo kaŭzis damaĝojn al la fumtuboj de
Vodnikova 9, mi tuj anonciĝis kaj interesiĝis ĉu
mona hepo necesas. Sed venis la respondo:
Đivo, ĉi-monate vi ripozu! Vi ja pagis fakturon
por riparado de la komputilo lastmonate!.
						
Đ.P.

Robert dum la tertremo

Nia esperantejo en Vodnikova 9, Zagreb
post la tertremo
Dankon al ĉiuj kiuj finance helpis ripari damaĝojn en
Vodnikova 9 post la tertremo.
1. Fondaĵo Espero de Universala Esperanto-Asocio
					
1.300,00 eŭroj
2. Finta Csaba
100,00 eŭroj
3. Davor Klobučar
54,00 eŭroj
4. Sebastian Hartwig
25,00 euroj
5. Željko Gubijan
27,00 eŭroj
6. Teodora Kučinac
27,00 eŭroj
7. Denis Haziri
10,00 eŭroj
8. Olga Štajdohar-Pađen
3,50 eŭroj
9. Monda Asembleo Socialista
60,00 eŭroj
10. AVE – Asocio de Verduloj Esperantistaj 60,00 eŭroj
11. I. Bujdoso
10,00 euroj
12. X. Alcade
100,00 eŭroj
13. J. Bishop
30,00 eŭroj
14. Herman Deceuninck
200,00 eŭroj
15. Zdravka Metz
300,00 eŭroj
16. Gunnar Nilsson
182,87 euroj
17. Kikuŝima Kazuko – Krizantemo 1.000,00 eŭroj
18. Will Firth
200,00 eŭroj
19. Vesna Staničić-Burchards
195,00 eŭroj
20. Olga Štajdohar-Pađen
13,50 eŭroj
21. Istvan Ertl
50,00 eŭroj
22. Kataluna Esperanto-Asocio
1.000,00 eŭroj
23. Vanja Radovanović
81,00 eŭroj
24. Anto Mlinar
68,00 eŭroj
Sume 5.106,87 eŭroj
Biblioteko post la tertremo. Fotis Slavica Štefić

Laŭta bruo. „Kio?” mi ekrigardas. La lustro
svingiĝas... Fek! Tertremo!
Mi jam staras sub la trabo de mia enir-pordo. Tiu
muro estas la plej forta en la tuta konstruaĵo. Mi
aŭdas kriojn de mia najbarino kaj trankviligajn vortojn de ŝia edzo.
La skuado ĉesis. Mi vestiĝis, kaj preninte botelon
da akvo sidiĝis en la malfermitan pordon. Post tiel
forta tertremo devas veni pliaj. Kelkaj najbaroj iras
eksteren. Mi ne planas fari tion, ĉar mi estas sur la
dekkvara etaĝo. Baldaŭ aperis la sekva tremo, multe pli malforta kaj mi revenis en mian loĝejon.
Bonŝance mi ne havis domaĝon en mia loĝejo.
Feliĉa ke mi loĝas en unu de la domegoj en Siget,
mi povis daŭrigi mian tagon. Daŭrigi la tagon ne
estis problemo por mi, sed la nokto surprizis min.
La unuan fojon en mia vivo mi dormis kun la lumo
enŝaltita, por la kazo ke la lustro resvingiĝu.
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Esperanto en Rijeka
Esperanto en maŝin-ŝipkonstrua
lernejo en Rijeka
Tiu ĉi rakonto gvidas nin al Rijeka, al Maŝinŝipkonstrua lernejo por industriaj kaj metiaj
profesioj, fondita en 1948 por subteni la milite
detruitan industrion de Rijeka. El ĝi eliris miloj da
bonegaj maŝinistoj, ŝipkonstruistoj kaj ĉarpentistoj.
La lernejo plurfoje translokiĝis kaj nun ĝi estas en
la strato Jože Vlahović 10, proksime de la iamaj
industriaj gigantoj de Rijeka Torpedo kaj 3. maj.
La lerneja biblioteko kun pli ol 8,5 mil libroj
troviĝas en la dua etaĝo de la okcidenta alo de la
granda lerneja konstruaĵo, unu el la unuaj postmilite
konscicele konstruitaj lernejoj en Rijeka. La lerneja
bibliotekstino jam pli ol 35 jarojn flegas la tradicion
de starigo de ekspozicioj kaj ili fariĝis ero de multaj
lernejaj projektoj, interalie de Tago de la memoro
pri la viktimoj de holokausto, kiu estas omaĝata la
27an de januaro. Ĉi-jare tiu jam tradicia projekto
estis realigita en du partoj Memoroj pri holokausto
kaj Esperantistoj en holokaŭsto.
Ĉar L.L. Zamenhof, la patro de Esperanto, estis
judo, en holokaŭsto pereis ĉiuj liaj infanoj kaj multaj
aliaj familianoj. Tial ĉi-jare la lerneja biblioteksitino
d-rino pri scienco Karmen Delač-Petković
okazigis ekspozicion honore al Zamenhof. Sur kvin
grandaj tabuloj ŝi klarigis al la lernantoj kio estas
Esperanto, kiaj estas liaj meritoj por la homaro,
kiel kaj kial pereis la familio de Zamenhof. Estis
prezentita la historio de la Esperanto-Movado
kun akcentoj pri Rijeka. Sur la lasta tabulo ŝi
prezentis ke en Esperanto estas priskribeblaj la
plej komplikaj tekstoj kaj prezentis enkondukon al
Esperanto akcepteblan por mezlernejanoj. La titolo
de la ekspozcio estis Esperanto ne estas nur lingvo,
kontraŭstarigante la ideon pri la lingvo kiel ponton
inter la popoloj al la terura genocido kiu dum la Dua
mondmilito detruis Eŭropon.
La ideo de la ekspozicio estis ke ekzistas la
ideo pri la bono kaj kiel tiu bono realiĝis en Rijeka,
Kroatio kaj la mondo.
Ĉar la projekto estis tre vaste konceptita,
la preparoj komenciĝis jam en decembro 2019.
Kolektante la materialojn, la aŭtorino kunlaboris
kun multaj kroataj esperantistoj, kiuj montriĝis tre
helpemaj. Ŝi vizitis Esperanto–societon en Rijeka
kaj Kroatan Esperanto-Ligon en Zagreb. Dankon

Fotis Karmen
Delač-Petković
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Fotis Goran Krapić

al gesinjoroj Spomenka Štimec (Zagreb), Davor
Klobučar (Osijek), Goran Krapić (Rijeka) kaj
Esperanto Societo Rijeka kun la prezidanto Boris
Di Costanzo. Ili ĉiuj helpis per literaturo, konsiloj,
tradukoj kaj per amikumado dum kiuj ŝi multon
novan lernis pri Esperanto.
La esperantistoj de Rijeka invitis ŝiajn
gelernantojn, la bibliotekistino kondukis la 10an de
februaro 2020 la gelernantojn de la dua D klaso,
(membrojn de Biblioteka sekcio) al la ejoj de la
klubo en la strato Blaž Polić. La gelernantoj estis
entuziasmaj pri la varma akcepto fare de kvar
aĝaj esperantistoj. Ili rakontis pri la historio de
Esperanto en Rijeka, pri la historio de la klubo,
respondadis al multaj demandoj kaj motivigis ilin
lerni unu novan, interesan lingvon.
La vizito finiĝis per viglaj interparoloj al kiuj
aldoniĝis kukoj.
Por ligi la lernantojn de la Ŝipkonstrua lernejo
kun aliaj junaj esperantistoj el Rijeka, d-rino
Delač-Petković organizis la 25an de februaro
2020 viziton de lernantoj el la gimnazio Andrija
Mohorovičić al la ekspozicio Esperanto ne estas
nur lingvo. Alvenis la lernantoj-membroj de la
Klubo de lingvoŝatantoj, filma kaj video-grupo,
gviditaj de profesoroj Goran Krapić kaj Biljana
Valentin- Ban. Ĉeestis ankaŭ Boris Di Costanzo.
La gimnazianoj vizitis la ekspozicion, kaj la lernejan
bibliotekon, filmis kaj prezentis sian filmon en la
lerneja retejo. Sed kio pli gravis estis amikumado
kun samaĝuloj kaj esperantistoj kaj kompreno
ke Esperanto estas en la fundamento de nova, pli
tolerema socio.
Oni planis ke lernantoj de Maŝin-ŝipkonstrua
lernejo starigu etan ekspozicion de siaj fotoj faritaj
dum la daŭro de la projekto kaj komencu lerni
Esperanton. Estis plano prezenti la ekspozicion
Esperanto ne estas nur lingvo en Zagreb.
Sed la epidemio de kronviruso kaj la detrua
tertremo en Zagreb prokrastis la planojn al aŭtuno.
Tiam la ĉi-jara projekto Tago de la memoro pri la
viktimoj de holokaŭsto fine estos kompletigota.
						
		
d-rino sc. Karmen Delač-Petković
			

Esperantigis S. Štimec
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Projekto “MULTLINGVA AKCELILO” 2018 - 2020
Eŭropa projekto por plirapidigo de
lernado de fremdaj lingvoj
post lernado de baza Esperanto
laŭ iniciato de Zlatko Tišljar

Preskaŭ pretaj (praktike uzeblaj) estas jam ankaŭ la
versioj de la franca, hispana kaj portugala

Finiĝis Multlingva Akcelilo abunde financita de
EU, okazigita en la zagreba lernejo Retkovec. Oni
esploris kiom la antaŭa instruado de Esperanto helpas
kaj poste rapidigas la lernadon de aliaj lingvoj. La
projekton konceptis Zlatko Tišljar - Pajo.
Pri la projekto: http://www.esperanto.hr/agado_
lingva_akcelilo.htm
Raporto 2020: http://www.esperanto.hr/akcelilo_
fino_eu_bulteno_2020.pdf

Kiel ni jam raportis, dum la projekto estis
faritaj pluraj statistikoj kaj testoj kiuj montris ke kaj
la gepatroj, kaj la geinstruistoj kaj la infanoj
estas tre kontentaj pro lernado de MLA kaj ŝatus
plulerni ĝin almenaŭ en lernejoj kie la
eksperimento okazis (Vraca – Bulgario, Šentilj –
Slovenio kaj Zagreb – Kroatio). Ankaŭ el la
enketoj vidiĝis kia nun estis kompreno de la
infanoj pri metalingvaj strukturoj de lingvoj
ĝenerale kaj kiuj pedagogiaj metodoj estis tre
ŝatataj kaj kiuj malpli.

Kvankam ĝi estis farita por Eŭropa Unio, kiu
pagis ĝin pere de programo Erasmus+, ĝi ja nun
estas libere disponebla por ĉiuj en la mondo.

La plej grava estis kunlaboro en la projekto
de vere grandiozaj fakuloj – esperantistoj Fine post 26 monatoj da laboro en kiu partoprenis kio montris ke ni disponas pri grandiozaj homaj
vere la plej gravaj fakuloj de la Esperanto -Movado kapacitoj, ĉar la plej grava kunlaborlingvo –
necesaj en tia projekto, kune kun neesperantistaj krom la angla – estis Esperanto.
fakuloj kaj lernejoj, la projekto estas finfarita kaj
Nia granda fakulo pri komputila lingvistiko
sendita raporto al la financanto. Tio kio gravas por d-ro Eckhard Bick el Danlando kreis kurseron
la ĝenerala publiko estas ke aperis publike en la tute novan por E-instruado: uzon de komputilo
reto la paĝaro de Multlingva Akcelilo, kiu ebligas por krei frazojn uzatajn en ekzercoj. Nia vere
aplikon de la projekto en lernejoj kaj ĉiuj aliaj tre kompetenta E-teamo en kreado de la retpaĝaro
konvenaj lokoj.Multlingva Akcelilo estas kompleta Studio Gaus, bonege kunlaboris kun ĉiuj
instrumaterialo por enkonduka lernobjekto kiu kaj finrealigis la paĝaron, kio estas esenca por
celas esence plirapidigi lernadon de fremdlingvoj la projekto. Niaj fakuloj pri projekt-kreado en
en lernejoj. MLA kiel enkonduko por fremdlingvoj Inter-kulturo en Maribor kapablis bonege
estas aplikita Esperanto por infanoj 8-jaraj kiu verki la projekton por ke ĝi estu akceptita kaj la
servas al infanoj kompreni esencajn elementojn de tuton kunordigis Maja Tišljar kaj Zlatko Tišljar.
strukturo de lingvoj ĝenerale. Kaj ne malpli grave, Siajn kontribuojn profesie faris ankaŭ E@I fakuloj
la projekto ebligas ke ĝin povas apliki (instrui) kaj instruistoj de la tri menciitaj lernejoj. Tre
kiu ajn instruisto de fremdlingvoj en lernejoj, grava estis kontribuo de profesorino Alja Lipavic
ne scianta Esperanton. Sufiĉas instrukcioj, kiujn Oštir el Maribora Universitato, kiu kreis testojn
li trovas en la paĝaro en sia lingvo. La projekton kaj statistikaĵojn por kontroli la rezultojn de
oni nun povas apliki en jenaj lingvoj: la angla, la ekspermenta instruado laŭ MLA en tri elemntaj
germana, la kroata, slovena, slovaka, bulgara kaj lernejoj. Necesas mencii gravan kunlaboron
rusa. Ĝi ekzistas ankaŭ en Esperanto. Preskaŭ ankaŭ de aliaj esperantistoj kiuj siamaniere
pretaj (praktike uzeblaj) estas jam ankaŭ la versioj multe helpis kiel EEU-prezidanto – d-ro Seán Ó
de la franca, hispana kaj portugala.Por ĉiuj aliaj Riain per provlegado de la anglaj tekstoj, poeto
lingvoj, interesitoj, kiuj pretas la instrukciojn kaj Miguel Fernandez Aduriz kiu verkis kantojn
gramatikaĵojn traduki al siaj lingvoj, sufiĉas skribi por la lecionoj. Pluraj aliaj multe kontribuis.
al ni, kiuj okupiĝis kaj ankoraŭ plu okupiĝos pri
ĝi. Vi ricevos aliron al projekta tradukilo kaj povos
Tio montras ke vere tre profesiaj rezultoj
adapti ĝin al nova lingvo.
povas esti atendataj de profesia kunlaboro de
diversaj fakuloj kaj ke tio ne eblas sen mono.
Kvankam ĝi estis farita por Eŭropa Unio, kiu Multon faras kaj povas fari amatoroj, sed tian
pagis ĝin pere de programo Erasmus+, ĝi ja nun projekton eblas realigi nur per multnombra
estas libere disponebla por ĉiuj en la mondo.
skiparo
de
gravaj,
kompetentaj
fakuloj.
La plej grava valoro de tiu ĉi projekto estas Fine mi diru, ke nun la pilkon devas transpreni
ke ĝi povas sen apartaj preparoj atingi lernadon de organizita Esperanto-movado. Povas esti ke
Esperanto (nome tiu parto kiu troviĝas en ĝi) neniu plu zorgos pri la rezultoj kaj tiam ĝi restos
en elementaj lernejoj, por infanoj de tre juna unu el multaj intersaj sed ne speciale grava
aĝo. Por ili aparte ĝis nun ne ekzistis tiaspeca provo ŝanĝi ion en lernejoj. Aŭ ni – la Movado
instruilo. Ĝi baziĝas je atingoj de la Zagreba Metodo. - serioze komprenos tiun ilon por nerekte
***
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Drama grupo de SEK
enkonduki E-on en lernejojn. Ĝi per si mem
ne estas instruado de Esperanto por fortigi la
Movadon, sed helpilo por rapidigi lernadon de
fremdlingvoj. Tial ĝi povas relative facile eniri
la lernejojn, ĉar ni ne devas konvinki lernejajan
gvidantojn ke ili aprobu tian lernobjekton – la
plej multaj tuj komprenas ke tio estas utila
por la lernejoj. Aliflanke dum realigo de la
projekto oni organizas lingvan internacian
kunlaboron de la infanoj kiuj per interŝanĝoj kaj
renkontoj praktikas la lernitan materialon, sed
per ili ankaŭ enproprigas, esperantistajn celojn
– ekkunlabori kun aliaj kaj postulas de la
lernejoj daŭrigi la lernadon – ne plu Lingvan
Akecelilon sed lingvon por kontakti la mondon
La instrumaterialoj nun estas plene tradukitaj
al 8 lingvoj kaj pliaj 2 grandparte. Krom
tradukantoj ene de la partneraj organizoj de
la projekto, ni kore dankas al esperantistoj
volontuloj kiuj jam helpis traduki la
materialojn al 4 lingvoj pli ol ni devis fari laŭ la
projektkontrakto. Specialan dankon ni ŝuldas
al Mariana Evlogieva, kiu helpis al la oficiala
Bulgara projektpartnero, la lernejo el Vraca,
kiu ne povis mem traduki grandan parton de
materialoj por kies kvalita traduko nepre necesis
traduko rekte de Esperanto. La kvalito de
materialoj en la Bulgara ne estus bona se tadukata
de neesperantistoj pere la anlga tekstversio.
Se vi deziras traduki la materialojn en la retejo
al via lingvo, vi povas fari tion registriĝante
kiel tradukanto de la tradukejo de lernu! - https://
lernu.traduko.net. En la dosierujo mla de la
tradukejo troviĝas ĉiuj tradukendaj materialoj.
Kiam vi tradukos 70% de la tekstoj
bezonatajn por instrumaterialoj, en la paĝaro
aperos pdf-dosieroj kun la materialoj en via
lingvo.
					Zlatko Tišljar
www.lernu.net/eo/instruado

Drama grupo de SEK. Fotis Lovro Krsnik.

Kiel prepari teatraĵon en la tempo de
kronviruso kaj tertremo?
La lasta ekzerco de la teatraĵo en Vodnikova
9 estis la 14a de marto 2020. Matematikistoj ŝatus
tiun ciferon 3,14. Ni, membroj de Drama grupo de
Studenta Esperanto-Klubo, rendevuis en nia zagreba
esperantejo en Vodnikova 9. La reĝisoro Lovro
Krsnik kaj la nova knabo en nia teamo, Mark Fejer.
(Lin proponis al ni la patrino de Jura, instruistino de
Mark, kiam ŝi aŭdis ke ni bezonus lertan knabon por
ludi la rolon de Petr Ginz en la teatraĵo Taglibro
de mia frato de Chava Pressburger. Jura ĵus
diplomiĝis pri la angla. Li en nia teatraĵo ludas la
rolon de astronaŭto Ilan Ramon. Mark ludas en
Zagreba teatro de gejunuloj rolon de ruĝĉemiza
fripono en la teatraĵo La knaboj de Paulo-Strato. Li
ŝatus en somero ekzameniĝi por eniri Akademion
de drama arto kaj li volonte laboris kun nia reĝisoro,
Lovro. Li volis havi plian teatran sperton, kiam li
aŭdis ke ekzistas en Zagrebo ensemblo kiu preparas
teatraĵon en iu nekonata lingvo nomata Esperanto.)
Ni volis en julio per nia Esperanto-teatraĵo
partopreni en Ĉeĥio, la lando kie en la koncentrejo
en Teresin vivis la 16-jara pragano Petr Ginz antaŭ
la morto en Auschwitz en la jaro 1944.
Kiam mi eniris, Lovro kaj Mark jam ekzercis.
Mi estis lingva kontrolanto. Mark legis tre bone,
mi ne devis multon korekti. Lovro instrukciis,
Mark ekzercis korpmovojn. Mi kontrolis en la
mansukripto kio estos la venonta sceno kaj vidis ke
tio estas la sceno en kiu Petr kun amiko flugigas
la kajton. Sed la vento malhelpas ilin. (En la posta
sceno venas iuj knaboj kaj ĵetas al ili ŝtonojn. (Ĉar
ili komprenis ke la knaboj kun la kajto estas judoj.)
Dum Lovro ekzercis kun Mark, mi decidis kuri
al vendejo kaj aĉeti kajton. Mi kredis ke estos pli
facile ekzerci kun vera kajto en la manoj ol kun la
fantazia.
Baldaŭ mi revenis al la Esperanto-klubo. Ni iom
manipulis la kajton… Kajtoj ŝatas ventojn. Do ni
eliris kaj direktiĝis al la digo de la rivero Sava, kie
ni flugigis nian kajton. Ĝi ekflugis. Neniu knabo ĵetis
al ni ŝtonojn. Estis bele vidi ĝin liberan en la aero.
Ni volis daŭrigi la venontan semajnon.
Sed ni ne plu revenis al la kajto.
Venis la kronviruso al Kroatio kaj malhelpis
nin. Ni ne plu povas libere moviĝi, ni devas resti
hejme.
La 22-an de marto 2020 je la 6.24 forta tertremo
skuis Zagrebon kaj forte difektis ĝian malnovan
centron, ĝiajn hospitalojn, katedralon kaj muzeojn.
La stratoj estas plenaj de kamentuboj kiujn la
tertremo ĵetis de la tegmentoj. La esperanta ejo en
Vodnikova travivis. Ni devas en nia esperanta domo
… konstruigi novan kamentubon. Kaj poste aĉeti
novan hejtilon.
Nia kajto atendas la tempon pli favoran. Mi
kredas ke ĝi flugos denove.
		

Laŭ Robert Milijaš, prezidanto de
Studenta Esperanto-Klubo, Spomenka Štimec
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Karolino de Rijeka
Komedio en kvar aktoj
Varianto laŭ la historia temo
Historio pri s-rino Karolina Beliniĉ
Laŭ la dokumento de la 30a de novembro 1816,
arĥivita en la urbestrejo de Rijeka, oni proponis ke
Karolino Beliniĉ, naskita Kranjec, estu dekoraciita
per la meritoj akiritaj en la jaro 1813.
Tie estas skribite:
La 3an de julio 1813 aperis antaŭ Rijeka forta
angla floto kaj komencis bombardi ĉi tiun urbon
ĝemintan sub la fera jugo.
Kelkajn horojn pli poste la malamikaj taĉmentoj
okupis la urbon, forlasitan de la civila aŭtoritato,
armeo kaj multaj urbanoj. Urbaj oficistoj, pro timo
kaj atentemo, ne kuraĝis ĝiastendi la malamikon,
kvankam ili opiniis ĝin bonvena. La urbo do estis
tute lasita al malamiko, ĉagrena pro foresto de
bonvenigfesto. La haveno en la rivero Rječina estis
tiam plenplena de ŝipoj, kiuj pro la milito ne povis
navigi. Ili fariĝis objekto de la malamika venĝo, ĝi
komencis bruligi ilin. La flamo kaptis unu najbaran
domon, la sama sorto atendis aliajn, ĉar la malamiko
malhelpis iun ajn savagon.
Loĝantoj de la apudaj domoj, sciantaj, ke la
magazenoj estas plenaj je oleo, forfuĝis kunportinte
nur la plej necesajn aĵojn. Inter ili estis ankaŭ la
petantino kun la membroj de sia familio. Tuj kiam
ŝi eliris, ŝi rimarkis la ĝeneralan konsterniĝon,
brulflamon, malamikon, la grandecon de la danĝero
kaj tuj ŝi disiĝis de sia familio, kiu kuris neatentite
la ekzistantan danĝeron. Ŝi iris ĝis la angla majoro
kiu komandis la detruon kaj ŝi petis lin haltigi la
pluan bruligadon ĝis ricevo de nova komando fare
de sia komandanto. Post tio ŝi en kompanio de iu sia
konatulino, penetris tra malamika ringo ĝis la angla
admiralo Freemantle, kiu troviĝis ĉe unu baterio
ekster la urbo. Ankaŭ li ne povis rezisti al la petoj
de Beliniĉino. Li promesis al ŝi indulgi la urbon
kaj ĉesigi ĉiun malamikan agon kontraŭ la privata
posedaĵo. Tuj li sendis unu oficiron al la majoro
Host kun komando ne plu daŭrigi bruligadon en la
haveno.
En la dokumento krome estas skribite, ke
Beliniĉino estis el la bonstata, lojala familio kaj ke
ŝi ne pretendas la mondonacon. Pri ŝia edzo Andreo
Beliniĉ oni skribis, ke kiam en Rijeka eksplodis
ribelo kontraŭ francoj, li estis la unua kiu prenis
armilon en la mano, por la bona afero.
La Rijeka historiisto Kobler, laŭ kiu ni citis la
dokumenton skribis, ke al li ne estas konata la rezulto
de ĉi tiu petskribo. Li supozas, ke la petskribo ne
estis kronita per rezulto, ĉar la aŭstra registaro ne
emis regali meritojn akiritajn por la urbo, kiu en tiu
tempo estis sub franca potenco.
En la dokumento oni mencias admiralon Host
kaj majoron Host (laŭ Kobler. En Almanacco
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Karolino de Rijeka.
Portreto el la kolekto de Marista kaj Historia
Museo de la regiono Kroata Primorje en Rijeka.

fiumanno el la jaro 1855, la nomo de la admiralo
estas Freemantle.
En la almanako Karolina estas tre romantike
priskribita.
Ŝi hastis tra la stratoj, amasoj da urbanoj,
starantaj en la ĉefstrato, kiuj vidinte ŝin fortiĝis per
radio de espero. Ŝi estis en nigraj vestaĵoj, okuloj
teren sinkitaj. Al la admiralo ŝi kortuŝe prezentis
la situacion en la urbo kaj ŝia peto estis tiom
gracia, tiom korplena, ke la militisto estis profunde
kortuŝita.
La trian tagon la angla floto fornavigis kaj
bombardis Bakar.
*****
ROLOJ
KAROLINO BELINIĈ......... LUCINO
ANDREO BELINIĈ ............ MARIA
PAOLO SCARPA ................ FRANO
LUDOVIKO ADAMIĈ ....... ZORA 		
				
ANDERLIĈEVA
PIETRO TERZY .................. ADMIRALO
				FREEMANTLE
JOZEFO KRALJIĈ .............. MAJORO HOST
KAPITANO DE FRANCA
ĜENDARMARO .............. GEORGO
PEPINO ............................... PATRICINO
Unua akto
Salono en urbestrejo de Rijeka. La stilo empiro.
Tapiŝoj, freskoj, lustroj. Meze granda ovoforma
tablo kovrita per ruĝa veluro. Per ruĝa veluro estas
ankaŭ tegitaj la seĝoj ĉirkaŭ ĝi. Desktre, apud
la muro, staras skribotablo kaj super ĝi pendas la
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portreto de Napoleono en la imperiestra ornato.
Maldekstre duala blanka pordo, desktre, en la fono,
unuala. Tri grandaj fenestroj malantaŭ la feraj
kurtenoj. Estas varma somera tago, la 2an de julio
1813.
En la unua momento la salono estas malplena.
Tiam eniras Paolo Scarpa, urbestro de Rijeka,
patricio kaj grandkomercisto. Scarpa devenas de
Venecio, en Rijeka li venis en la jaro 1778 kaj en ĝi
li riĉiĝis kaj fariĝis patricio. Napoleono nomumis
lin urbestro (maire). Scarpa estis korpulenta
maljunulo, sepdekjarulo, kun vangobarbo kaj
maldensa hararo kombita laŭ hardisiĝo. Li tranaze
parolis, li ne ĉiam povis elparoli la literojn ĉ kaj ŝ,
sed li elparolis ilin kiel c kaj s, aŭ inverse. Li estas
grumblema kaj malafabla al la subuloj, sed humila
kaj komprenoplena rilate la superulojn, sed ĉiam
dignoplena, saĝe utiligante sian aĝon. Lin sekvas
Andreo Beliniĉ, komercisto el Rijeka, primitiva kaj
neinstruita.
Li devenas el la ĉirkaŭaĵo de Lovran, en Rijeka
li venis kiel juna vilaĝaneto. Li riĉiĝis kaj lia sola
vivcelo estas fariĝi urbano kaj skabeno de Rijeka.
Lia parolmaniero estas la sama kiel tiu de Scarpa,
nur li ne parolas tranaze. Post li trenaĉas sin Frano
el Kastav, urba pedelo, aĝa preskaŭ kiel Scarpa,
grumblema.
Li parolas kun intimeco de malnova oficisto,
kiu scias ĉiujn oficajn kaj privatajn sekretojn de siaj
superuloj. Lia nazo ruĝas, evidente li ŝatas trinki.

SCARPA (Per granda ruĝa naztuko viŝas ŝviton
de sur la frunto.): Dio ŝanto, kia varmeco hodiaŭ,
kia terura varmeco

ĉar al ĉiuj jam sufiĉas Napoljono kaj liaj venkoj,
de kiuj nenia utilo. Sed ĝi estas via lasta zorgo. Al
vi estas ĉiam bone, vi ĉiam bone sidas en la selo.
Sub Franco: vivu Franco!, sub Napoljono: vivu
Napoljono!, kaj kiam venos iu tria, vivu ankaŭ li,
kaj neniam pli bone. E viva Spanja, dove ke si
viva i manja.
BELINIĈ: Ĝi estas la politiko, Frano.
FRANO: Estas la diabla pulitiko per kiuj miaj
patricioj de Rijeka interkonsentas kun ĉiu
nova mastro kaj tiam kune kun ĝi piedbatas la
malriĉulojn.
							
		
Drago Gervais (1904-1957)
		

Esperantigis Emilija Lapenna

Raraĵo

en nia biblioteko
Mane skribita poemaro „Bukedo“ de Julio Baghy el la jaro 1922 trovita en nia biblioteko!
Ĉu lasis ĝin Julio Baghy persone kiam
li vizitis Nikolaon Hohlov, tiam loĝinta en
Zagrebo?
Ĉu de tiam devenas la versoj ĉe malnova
samovaro sidas ruso kaj hungaro?
						S.Š.

BELINIĈ: Ili pravas, ŝpektata, terura varmeco.
SCARPA (al Frano): Ĉu iu demandis pri mi?
FRANO: Ne, ŝnjor, urbestro.
SCARPA: Tre bone. Kaj vi sovaĝulo kastava, jam
foje devus ellerni, ke oni ne diras urbeŝtro, sed
maire, laŭ la franca.
FRANO: Urbeŝtro aŭ maire, egale. Sub Aŭstrujo
urbeŝtro, sub Francoj maire, kaj kiam Napoljonon
diablo forportos…
SCARPA: Atentu, vi azeno, kion vi parolas. Li
parolas pri imperatoro kvazaŭ tiu estus ia kastava
sentaŭgulo kun kiu li kaprinojn paŝtis, kaj ne la
mastro de la duono de la mondo. Kaj ĉu vi scias,
vi sovaĝulo kastava ke pro tio oni povus aresti
vin, pro tio pafpafi vin.
BELINIĈ: Tio estas purtropo. Ĝi estas vere
‘pertinente’ kiel tiu Frano parolas pri imperatoro.
FRANO: Tiam ili devus mortpafi la tutan popolon,
135 – 1/2020

9

Novaĵoj
Premio Dr. Ivo Borovečki
atribuita en Pula
La lastaŭtuna librofoiro en Pula nomata Sa(n)
jam knjiga atribuis specialan premion al legantoj.
La premio por la leganto kiu plej multe legas, portas
la nomon de tre konata esperantisto el Pula s-ro Ivo
Borovečki, konata kiel fervora leganto dum sia tuta
vivo (1924-2013). La premio Ivo Borovečki estas
atribuita en Pula ekde la jaro de lia morto 2013. La
premion por la jaro 2019 gajnis blinda legantino
Nevia Tomašević, kiu legas brajle, aŭskultas librojn
kaj uzas komputilon per kiu ŝi legas. La premion
(skulptaĵon en la formo de la litero Č por čitatelj –
leganto) kreis skulptistino Jadranka Ostić.
Pro foresto de Nevia Tomašević la premion,
atribuitan hazarde la 15an de decembro 2019,
la naskiĝtagon de Zamenhof, akceptis ŝianome
esperantisto Dragan Štoković. Li profitis la okazon
por paroli al la vizitantoj de la librofoiro en Pula
detale pri esperantisto kaj tradukisto Ivo Borovečki.
				

Dragan Štoković

TEJO lanĉis filmon pri kronviruso
Pluraj membroj de TEJO kreis filmon pri kronviruso en la landoj, kie la membroj aktuale vivas.
Ĉiu junulo en la filmo rakontas pri la situacio en
sia lando. Nun jam estas preparata la kvara daŭrigo
de la filmo, do, tuta serio. Ankaŭ la prezidanto de
Studenta Esperanto- Klubo Robert Milijaš aliĝis
kaj kreis filmeton pri la instruado en la Fakultato
pri elektroniko kaj komputado en Zagrebo dum la
tempo de kron-viruso. La aranĝanto ĉe TEJO estas
Ariel Palmer.
Por vidi tion, serĉu ĉe YouTube la tekston
„esperantistoj kaj kronviruso“.
				
Robert Milijaš

86-a Internacia Kongreso de Blindaj
Esperantistoj (IKBE) prokrastita
Estraro de Ligo internacia de blindaj
esperantistoj dum la skajpa kunsido la 31-an
de majo 2020 decidis prokrasti la okazigon de
la 86-a IKBE al la jaro 2021. La kialo estas la
nuna sansituacio kiun kaŭzis en la tuta mondo la
kronviruso. La kongreson kune preparis Rusia
Esperanto-asocio de nevidantoj kaj Ligo Internacia
de Blindaj Esperantistoj por tempo inter la 27-a de
junio kaj la 4-a de julio kaj la kongresloko estis
Moskvo. Al la kongreso aliĝis 64 gepartoprenontoj
el 16 landoj. Dragan Štoković kaj Antun Kovač
ankaŭ intencis kongresi en Moskvo kaj pacience
atendis invitleteron el Rusio.
Komenco de julio de la jaro 2021 en Moskvo
estas la novanoncita dato de la kongreso.
					 Antun Kovač
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PRELEGO PRI DU DUTRAKAJ
FERVOJLINIOJ
- rekonstruadoj kaj konstruadoj
La 25-an de februaro 2020 en ejoj de Kroata
Fervojista Esperanto-Asocio okazis prelego de
Zlatko Hinšt pri fervoja temo „150 jaroj de fervojlinio
Dugo Selo – Koprivnica – Botovo kaj 155 jaroj de
fervojlinio Zagreb – Karlovac - kun rerigardoj
al aktualaj rekonstruadoj en koncernaj objektoj”.
Temas pri sintezo de pasinteco kaj estanteco
prezentitaj pere de la fotoj kaj aliaj detaloj el la
libro Željeznički kolodvori u Hrvatskoj (Fervojaj
stacidomoj en Kroatio). Ĉi tiuj du fervojlinioj
apartenas al Mediteranea trafika koridoro de
Transeŭropa trafika reto (TEN-T), longaj 124,8
kilometrojn. La disvolviĝon de HŽ-Infrastrukturo
ebligis kontrakto kun Kohereca fonduso de Eŭropa
Unio kiu donas 85% da financaj rimedoj (sen
redono) kaj Ŝtata buĝeto de Respubliko Kroatio
15% en la valoro de 809 milionoj da eŭroj. Ambaŭ
fervojlinioj havas ekzistantan unu relvojon (trakon)
kiun oni rekonstruadas kun multe da aliaj laboro,
ekz. rekonstruadoj de ekzistantaj stacidomoj, pontoj,
fervoj-ŝoseaj trapasejoj, diversaj specoj de ekipaĵoj,
konstruadoj de protektaj muroj kontraŭ bruo ktp.
kaj konstruadoj de novaj relvojoj (trakoj). Estonte
funkcios dutrakaj fervojlinioj. Post la koncernaj
rekonstruadoj kaj konstruadoj ambaŭ fervojlinioj
estos paseblaj per rapideco ĝis 160 km/h. La
fervojlinioj povos akcepti vartrajnojn longajn ĝis
750 metrojn kaj pasaĝerajn trajnojn ĝis 400 m. La
nuna rekonstruata unutraka fervojlinio Dugo Selo
- Križevci longas 36,4 km. La konstruado de la
nova trako daŭras, kaj poste sekvos rekonstruadoj
kaj konstruadoj en la parto de fervojlinio Križevci
- Koprivnica - ŝtatlimo (42,6 km). La fervojlinio
Dugo Selo - Koprivnica, konstruita kaj aktiva en
trafiko ekde la 4-a de januaro 1870 (nun la 150-a
jubileo!) fare de Hungaraj fervojoj.
Estis prezentita la nuna fervojlinio Hrvatski
Leskovac - Karlovac (44,0 km) nun rekonstruata
per la koncernaj laboroj. Sekvis memoroj pri historio
de la fervojlinio Zagreb - Karlovac konstruita kaj
aktiva en la trafiko ekde la 1-a de junio 1865 (155a jariĝo!) fare de Aŭstrio. La stacidomon Karlovac
konstruis Hungaraj fervojoj en 1903.
d-ro Zlatko Hinšt
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Nekrologoj
JULIA SIGMOND
(1929 - 2020)

DRAGO SMOLIĆ
(1932 - 2020)

La 23an de marto 2020 en hospitalo de Piacenza
en Italio mortis esperantlingva verkistino el Rumanio
Julia Sigmond pro kronviruso. Ŝi naskiĝis la 11an de
julio 1929 en Turda kaj estis profesia hungarlingva
pupaktorino en Cluj-Napoca. Ŝi multe kontribuis
al la zagreba Pupteatra Internacia Festivalo kaj al
la laboro de Internacia Kultura Servo (proponis la
nomon de IKS, interalie) kaj estis granda ŝatanto
de Kroatio. Kun sia pupteatro el Cluj-Napoca ŝi
partoprenis en Pupteatraj Internaciaj Festivaloj en
1968, 1972 kaj 1977 kiel pupteatra aktorino kaj kiel
membro de la faka ĵurio en 1973 kaj 1982. Ŝi helpis
pri la realigo de Pupteatra Internacia Festivalo en
Tromsø en Norvegio.
Kvar tagojn post kiam ŝi mortis ŝia edzo,
itala esperantlingva verkisto Filippo Francesci,
konata sub la pseŭdonimo Sen Rodin. En la lastaj
jaroj la geedzoj ofte verkis kune. En Renkontiĝo
de esperantlingvaj verkistoj en Kroatio ili kune
partoprenis.

En Paderborn (Germanio) mortis la 9-an de
aprilo 2020 la kroata esperantisto Drago Smolić.
Li naskiĝis en Knin en la jaro 1932 kaj dum
la gimnaziaj jaroj li lernis en Đakovo. Li ŝatis
teknikon kaj daŭrigis lernadon en Karlovac kaj
Zagrebo, kie li finis Teknikan lernejon. Esperanton
li lernis de Stevan Stojnić dum sia soldatservado
en Pula en 1953. Post la edziĝo kun la zagreba
esperantistino Melita Dörr li translokiĝis al Bosnio
kaj Hercegovino, kie ŝi en pluraj lokoj laboris kiel
kuracistino. Li zorgis pri siaj tri filinoj Maja, Tijana
kaj Sunčica. El Bosnio li foriris al Paderborn en
Germanio, kie li estis teknika helpanto de d-ro
Helmar Frank en Instituto pri kibernetiko kaj
en Esperanto–Centro Paderborn li helpadis al la
esperantaj laboroj de Hermann Behrmann. Li
kontribuis al la agado en la tiea Eŭropa Klubo. Ĝis
la lastaj vivojaroj li konsideris Gornja Sanica sur
la rivero Sana ĉe Ključ sia hejmo. Pasia fotanto
kaj filmanto, gaja kaj multvorta, li kontribuis al
dokumentado de la Esperanto-movado en pluraj
landoj. Ankaŭ lia fratino Zdenka Tomić aktivis en
Verkoj: Mi ne estas Mona Lisa, 2001, Kiam mi la kroata Esperanto-Movado. Li bonkore finance
estis la plej feliĉa, 2008, Nomoj kaj sortoj 2011, helpadis al la kroata Esperantejo en Vodnikova 9.
Libazar kaj tero, (kun la edzo Sen Rodin) 2013, 						 S.Š.
Kvodlibeto, (kun la edzo Sen Rodin) 2015, Kvin
geamikoj, 2016, Fronto aŭ dorso, 2017, Dankon,
2018. 90 (2019).
						 S.Š.
Julia Sigmond (la dua de dekstre). Prezentaĵo “Patrujo”, 10-a PIF,
Zagreb 1977. Fotis Ivan Špoljarec

Drago Smolić (meze en la dua vico) kun IKS-anoj (1982)

JULIJANA RUSIĆ
(1941 - 2020)

Julia Sigmond. Renkontiĝo de esperantlingvaj verkistoj en Kroatio,
2013. Fotis Davor Klobučar

Julijana Rusić (nask.
Puha, 1941, Subotica) mortis
en Višnjevac apud Osijek
la 16-an de februaro 2020.
Mezlerneja profesoro.
Esperantistiĝis en Zagreb
1984 kaj diplomiĝis en 1986
en Ljubljana kiel Esperanto-pedagogo (IPE).
Gvidis plurajn esperantajn kursojn en Osijek kaj la
ĉirkaŭaĵo kaj iomete tradukadis.
Nia Julija estis aktiva en la osijeka esperanta
societo Liberiga Stelo, sed post la jaro 2000 ne plu.
Multaj kroataj esperantistoj rememoros ŝin pro la
amuza vespera societumado en ŝia ĝardeno dum la 3-a
kongreso de kroatiaj esperantistoj 1999 en Osijek.
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KAJ ONI RESTIS HEJME
Kaj oni restis hejme.
Kaj legis librojn kaj aŭskultis.
Kaj ripozis kaj ekzerciĝis.
Kaj artumis kaj ludis.
Kaj lernis novajn estmanierojn..
Kaj haltis.
Kaj aŭskultis pli profunde...
Unu meditis.
Alia preĝis...
Tria dancis...
Kvara renkontiĝis kun sia ombro.
Ili komencis pensi alimaniere.
Kaj oni resaniĝis.
Kaj, en foresto de homoj vivantaj
senscie, danĝere,
sensence kaj senkore,
eĉ la Tero komencis resaniĝi.
Kaj, kiam finiĝis la danĝero
kaj la homoj denove renkontiĝis,
ili kune priploris la mortintojn.
Kaj alprenis novajn decidojn.
Kaj sonĝis novajn bildojn.
Kaj kreis novajn vivo-formojn.
Kaj la Teron tute resanigis
kiel ili estis resanigitaj.
Kitty O’Meara
esperantigis Miguel Fernández

Fotoj: Ivan Špoljarec - Štef

