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Hostelo Esperanto en Kostrena ekfunkciis
Literaturaj programoj en Zagorje: maje gastis Paul Schreiner, septembre Carlo Minnaja
Bjelovaraj esperantistoj al sia urbo
Esperanto en la Eŭropa Lingvotago en Zagrebo kaj Križevci

Karaj legantoj
Jen jam aŭtuniĝis. Ni rigardu
malantaŭen al la eventoriĉa somero.
La plej riĉa evento estis la centa
Universala Kongreso de Esperan
to en Lille kun preskaŭ 2700 parto
prenantoj el okdeko da landoj. In
ter la partoprenantoj estis deko el
Kroatio: Marija Belošević, Višnja
Branković, Ivo Osibov, Katja
Osibov, Gordana Katunar, Damir
Malkoč, Tomislav Radić, Ana Ra
dulović, Spomenka Štimec, Zlatko
Tišljar kun Ruža kaj Kruno Tišljar.
Marija Belošević kontribuis al la
Tago de la lernejo. Tomislav Radić
raportis pri la Kongreso por Kroata
Radio. Spomenka Štimec prelegis
pri Cent jaroj da tradukado el la
kroata literaturo al Esperanto okaze
de la centa kongreso de Esperanto.
La prelego okazis en la kongresa
Libroservo, kie dum la kongresa
semajno trideko da aŭtoroj prezentis
pri sia Esperanto-agado.
Dum la kongreso estis elektita
nova ĝenerala direktoro de Univer
sala Esperanto-Asocio, d-rino Poȯr
Veronika el Hungario. LouisChris Zaleski-Zamenhof, la nepo
de Lazaro Ludoviko Zamenhof
enkondukis ĉi-kongrese siajn du
filinojn kaj la nepon, kiel estontajn
reprezentantojn de la familio Zamen
hof. (Sur nia foto Višnja Branković
apud la adiaŭanta Nepo Ludoviko
Zamenhof en Lille.)
Aparte kortuŝa momento estis
la merkreda ekskurso al la nordo, al
Boulogne-sur-Mer, kie esperantis
toj omaĝis al la unua Universala
Kongreso de Esperanto, per pro
gramoj subtenitaj de la aktuala urb
estro Frédéric Cullier, kaj la alta
protektanto de la kongreso en Lille,
kiu ne domaĝis verdajn flagojn
por montri al esperantistoj, ke
Boulougne-sur-Mer estas ilia lulilo.
Kaj pli grave – li anoncis la baldaŭan
malfermon de Esperanta Kultura
Centro en tiu lulilo.
Forte impresis ke la ambasadoro
de Kroatio en Francio D-ro Ivo
Goldstein, (mem la nepo de en la
jaro 1941 pereinta esperantisto el

Karlovac Ivo Goldstein, direktinta
al la Universala Kongreso de Espe
ranto sian saluton, kiun represis la
kongresa bulteno Belfrido. El la
kontaktoj inter la familio Goldstein
kun Kroata Esperanto-Ligo rezultis,
ke la patro de la ambasadoro, akceptis
inviton kaj anoncis sian partoprenon
en Renkontiĝo de esperantlingvaj
verkistoj en 2016 kun la temo pri lia
patro-esperantisto. La portreton de la
patro li prezentis en la libro La jaro
1941, la jaro kiu revenas.
Veronika Poȯr bele kontribuis al
la ĉi-jara UK je la flanko de kroatoj:
estis ŝi kiu post Renkontiĝo de
verkistoj en 2014 en Hrašćina gastis
ĉe Đivo Pulitika kaj dum la zagreba
restado inspiris la kroatan sciencan
anglalingvan revuon Interdisciplinary
description of complex systems
INDECS dediĉi tutan numeron al
Esperanto. D-ro Humphrey Tonkin,
kiu helpis al Veronika engaĝi impo
nan kolekton da sciencistoj, prezentis
la revuon en la kongresa Libroservo.
La anglalingva volumo pri Esperanto
estis en la Universala Kongreso de
Esperanto inter 30 la plej aĉetataj
verkoj.
D-ro Velimir Piškorec gastis la
8an de junio en TV-elsendo Lingvo
por ĉiu kaj parolis pri Esperanto.
Ĉar ĉi tiun numeron de Tempo
financas Departemento KrapinskoZagorska ni ĉi-numere prezentas la
temojn kiujn Kroata Esperanto-Ligo
traktis en Zagorje: Holokaŭsto en
Zagorje, pri kiu la programo okazis la
30an de majo 2015 per gastado de la
aŭtoro de la libro Savitaj el Zagrebo
Paul Schreiner. Aparte ni prezentas
Renkontiĝon de verkistoj, okazintan
de la 11a ĝis la 13a de septembro
2015. Željko Kolar, la estro de la
Departamento Krapinsko-Zagor
ska mem aŭspiciis la programon
pri Holokŭsto en Zagorje kaj lin
reprezentis en la programoj vicestr
ino Jasna Petek. Bonvolu legi la
kontribuojn de Spomenka Štimec
pri Paul Schreiner kaj de Davor
Klobučar kaj Zlatoje Martinov
pri la temo kaj informon de Univer

sala Esperanto-Asocio pri la re
vuo INDECS. Dum la ĉi-jara aran
ĝo Esperanto-Societo Trixini el
Hrašćina omaĝis al Hansjörg Kind
ler Trixini, kies honora membro
Trixini estis. Trixini mortis la 22an
de aŭgusto 2015.El la riĉa literatura
programo de la Renkontiĝo ni prezen
tas Zlatko Tišljar kiel poeton per La
sorto minacas.
Božidar Brezinščak Bagola kro
atigis 140 aforismojn el la kolekto
de Georgo Handzlik Verdeskaj Pen
soj por la literatura revuo Hrvatsko
zagorje, nun preparata. Legu pli pri la
Renkontiĝo kaj vidu fotojn ĉe: www.
esperanto.hr/verkistoj.htm.
Lokaj radioj (Zlatar, Marija
Bistrica), gazetoj Zagorski list,
Zagorje
International
informis
kaj Kleriga programo de Kroata
radio surbendigis du elsendojn kun
Spomenka Štimec por la Lingvo kaj
antaŭjuĝoj, elsenditaj la 13an kaj la
20an de oktobro.
La prezidantaro de KEL kunsidis
en Hrašćina kadre de Renkontiĝo
de verkistoj kaj eksciis de Boris Di
Costanzo tre belan novaĵon. Ne nur ke
Kroatio ekde majo havas sian hostelon
Esperanto en Kostrena, sed ankaŭ
ke Esperanto Societo Rijeka decidis
kontribui al la financoj de Kroata
Esperanto-Ligo per subvencio de 3.000
eŭroj! Rijekanoj, vi estas mirindaj!
Post Lille esperantistoj el Split
festis datrevenon de konstruado de
Astronomia centro sur Mosor kun
siaj esperantistaj gastoj el Turkio
kaj Nederlando, kiuj iam kadre de la
laborbrigado konstruis ĝin. La gastoj
ĝuis gastamon de Marijan Cecić kaj
la kolegaro. Raportas Davor Grgat.
Membroj de Kroata Unuiĝo de
Nevidantaj Esperantistoj KUNE,
kun sia prezidanto Antun Kovač
entreprenis apartan aventuron kaj
ŝipe veturis de Zadar al Ancona por
ĝui Italan Esperanto-Kongreson
okazintan kune kun la Internacia
Kongreso de Blindaj Esperantistoj
en San Benedetto del Tronto
Bjelovara Esperanto-Societo ma
je eldonis kunlabore kun Unuiĝo de
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Zagrebaj Esperantistoj plian kroatan
infanlibron La trajno en la neĝo de
Mato Lovrak. La libron esperantigis
Josip Pleadin kaj ilustris gelernantoj
el la lernejo Veliki Grđevac, kie
Mato Lovrak naskiĝis en 1899.
(Lovrak mortis en Zagrebo en 1974.)
Bjelovaraj esperantistoj ankaŭ
ĉi-jare festis la tagon de sia urbo
kun libra Esperanto-programo kaj
ekspozicioj kun ĉeĥaj akcentoj de
la 18a ĝis la 20a de septembro pri
kio raportas Grozdana GrubišićPopović.
Vanja Radovanović kontribuas
per somera kaj septembra raporto
pri Montkabana Renkontiĝo, MKR
kaj Renkontiĝo de esperantlingvaj
familioj REF.
Dokumenta Esperanto-Centro el
Đurđevac gajnis monan Premion
Bachrich de 145 eŭroj el la Fondaĵo
de Biblioteka Apogo Honore al Maria
kaj Johano Bachrich funkciigita ĉe
Universala Esperanto-Asocio.
Aparte valora programo okazis en
Zagrebo dum la Eŭropa Lingvotago
la 26an de septembro kiam junaj
esperantistoj sub prizorgo de Judita
Rey Hudeček instruis Esperanton
ĉe la Esperanto-tablo paralele kun
la aliaj instruataj lingvoj de Eŭropa
Unio. Andrea Horvat kiu kun Filip
Mikuličić kaj Judita Rey Hudeček
instruis dum la Lingvotago en la
Lingva kafejo informas pri la evento
kun foto de Dalibor Šeatović.

Fotis Lucija Biličić

Esperanto-Societo Trixini transprenis
instruadon de blinda partopreninto
de la programo Marija Sentkiralj.
Fotoj ĉe: www.esperanto.hr/agado_
zg_lingvotago_2015.htm.
Maja Tišljar gastis okaze de la
lingvo-tago en la televida programo
Bonan matenon, Kroatio la 25an de
septembro.
Ankaŭ Kruno Puškar instruis
Esperanton okaze de la Tago de la
eŭropa lingvo en Križevci en elementa
lernejo. Vidu: www.esperanto.hr/
agado_krizevci_lingvotago_2015.htm.

Srećko Radulović el EsperantoSocieto Sisak iniciatis partoprenon en
Tago de Asocioj en Karlovac.
Multaj Esperanto-societoj en la
lastaj monatoj zorgis pri adaptiĝo
de siaj statutoj al la nova leĝo pri
asocioj. Unu asocio decidis ne plu
zorgi pri Esperanto: EsperantoSocieto „Božidar Vančik“ Varaždin
estingiĝis per decido de sia asembleo
la 14an de septembro. Kia domaĝo!
D-ro Domagoj Vidović gajninto
de premio por stimulo de intereso pri
scienco inter junularo ricevis inviton
de konata radioĵurnalistino Sonja
Šarunić gasti pri lingvaj temoj en ŝia
elsendo.
Esperanto Societo Rijeka invi
tis al Opatija, kie de la 9a ĝis la
11a de oktobro okazis Alp-Adria
Konferenco.
Kroata Fervojista Esperanto Aso
cio startis per la aŭtunaj prelegoj ĉe sia
nova adreso en Trnjanska cesta 11F.
Esperanto-Societo „Tibor Sekelj“
por la unua aŭtuna kunsido elektis
memori pri la somero per la filma
prelego pri MKR de Kruno Tišljar,
la nova prezidanto de EsperantoSocieto “Tibor Sekelj”.
Polaj esperantistoj informas ke la
trajno inter Varsovio kaj Bjalistoko,
kiu ektrafikos ekde decembro 2015
nomiĝos Esperanto.
Neniam sufiĉe da informado pri
Esperanto!
			S. Štimec

La centa UK de Esperanto en Lille, Francio
Francoj montriĝis mirindaj organizantoj.
Sume 724 francaj kongresanoj ĉestis kaj konstruis
belegan kongreson por iom malpli ol 3000 (2698)
kongresanoj el okdeko da landoj! Kroatoj estis eta
guto inter la partoprenintoj.
La kultura Francio donis omaĝon al la
esperanta kulturo kaj tute specife al la preskaŭ 90jara Marjorie Boulton. Sed ankaŭ la sporto ne
estis neglektita: la teamo de Esperantujo kontraŭ
la teamo el Okcidenta Saharo. Sed ho, ve! Dum la
matĉo ŝtelistoj eniris la vestejojn kaj senigis ambaŭ
teamojn je propraĵoj, dokumentoj kaj monujoj.

Adiaŭ al la Nepo,
Ludoviko Zamenhof.
Fotis Richard Hable.
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Anstataŭ la dua parto de la matĉo, en kiu aparte
ĝuis partoprenintoj de la Infana kongreseto, venis
la polico por esplorado. Tiam UEA montris sian
noblan vizaĝon kaj finance rekompencis al ĉiuj
damaĝitaj futbalistoj, la niaj kaj la saharaj.
El multaj komitataj horoj ni menciu ke TEJO
petis, kiel mulfoje pli frue, sendependiĝon de UEA
por povi rajti kandidatiĝi ĉe eŭropaj monaj fondaĵoj
kaj oni voĉdonis por ĝi.
Aparte impresis Slovakio, invitante al la nova
jarcento de kongresoj per maniero sufiĉe unika:
ambasadoro de Slovakio en Francio kaj la urbestro
de Nitra invitis al la Kongreso en 2016 en Esperanto,
kaj la motoro de la slovaka movado Petro Balazs
publike petis la manon de sia pola amikino ĉe la
ferma ceremonio por povi kune konstrui la unuan
kongreson post la centa Universala Kongreso.
Estis bele esti esperantisto en la 100a Universala
Kongreso de Esperanto en Lille.
El la plena abundo ni ĉerpas unu kroatan
kontribuon, tiun de Ivo Goldstein, la ambasadoro
de Kroatio en Parizo, el lia saluto al la Kongreso.
				
S. Štimec
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Holokaŭsto en Zagorje
La ĉi-jara festo de meteorito en Hrašćina
okazis la 30-an de majo 2015 sub aŭspicio de la
departamentestro Željko Kolar kaj estis dediĉita al la
temo Holokaŭsto en Zagorje. La evento estis inspirita
per la libro pri la sorto de la familio Schreiner, la
posedintoj de la brikfabriko en Bedekovčina, La
libro pri Zagorje de Paul Schreiner, la postvivinto
de la familio, unue aperis en la itala lingvo kaj estis
imagita verko por la nepoj de la familio, kiuj samkiel
la aŭtoro nun, vivas en Italio. Sed la libro Spašeni
iz Zagreba/ Savitaj el Zagrebo trovis sian eldoniston
en la eldonejo Fraktura en Zaprešić kaj ĝi estas
kortuŝa aŭtobiografia verko pri la persekutoj de
judoj dum la Sendependa Ŝtato Kroatio 1941-1945.
La iama juda knabo el Bedekovčina Paul
Schreiner, vidinte la programon de la EsperantoSocieto Trixini, decidis veni al Hrašćina kun sia
edzino Ilana kaj mem rakonti pri si. La tagon antaŭ
la alveno al Hrašćina li ricevis sciigon el Israelo
ke la viro Pavlek, kaj la familianoj Glojnarić el la
vilaĝo Mače, kiuj savis lian vivon estos postmorte
proklamitaj Justuloj Inter la Popoloj. La familianoj
el Mače, kiuj mem ĉestis la programon, kun kortuŝo
eksciis tion.
Operkantisto Neven Mrzlečki kantis en la
kela salono mirindan kolekton de kantoj el la
juda kulturo. Aktoro Kristijan Potočki legis el la
verko de Paul Schreiner kiun prezentis verkistino
Jasminka Domaš. Sesdeko da homoj ĉeestis kaj
ŝatis ekkoni tiun nesufiĉe konatan flankon de la
historio de Zagorje.
Paul Schreiner kun la organizantoj fine de
la programo metis florojn al la memortabulo pri la
familio en la apuda Budinščina.
Urba biblioteko de Zlatar ripetis la programon
post Hrašćina, dank’ al la iniciato de ĵurnalisto
Željko Slunjski.
					
S. Š.

Paul Schreiner legas el sia libro. Fotis Ivan Špoljarec

Saketo kun versoj
Esperanto-Societo Trixini el Hrašćina ricevis
subvencion de la Departamento Krapinsko-zagor
ska el Krapina kaj farigis tolajn saketojn por
transportado de libroj. Sur ĝi estis presita poemo
de Božidar Brezinščak
Bagola pri la malnova
domo,
kie
okazas
Renkontiĝo de verkistoj
kaj ĝia Esperanto-traduko
de Zlatoje Martinov
publikigita en Tempo 123
el 2014. La saketo estis
lanĉita dum Universala
Kongreso de Esperanto en
Lille.
		

S.Š.

Fotis Ivan Špoljarec

Letero de ambasadoro Ivo Goldstein
Ambasado de Kroatio en Francio
Ambasadoro D-ro Ivo Goldstein
Parizo, la 20an de julio 2015
Al Universala Esperanto-Asocio, Rotterdam
kaj
Al Kroata Esperanto-Ligo, Zagreb
Estimataj gesinjoroj, estimataj gastoj kaj
kongresanoj,
Grava evento okazas en Francio, la lando kie
mi estas ambasadoro, la lando kiu en la jaro 1905
en Boulogne-sur-Mer estis gastiganto de la Unua
Universala Kongreso de Esperanto.
Du pliaj eroj inspiras mian mesaĝon:
Mi venas el iu malgranda eŭropa lando, el
Kroatio, en kiu dum jarcento grave senteblis la
ĉeesto de aliaj lingvoj, la latina, la germana, la itala,
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la franca ĝis la angla hodiaŭ. Sed en Kroatio antaŭ
cent jaroj, same kiel en aliaj landoj, komencis evolui
la Esperanto-Movado. La kroataj esperantistoj donis
grandan kontribuon al la disvastiĝo de Esperanto.
Mia avo Ivo Goldstein, portinto de la sama nomo
kiel mi, estis antaŭ la Dua mondmilito sekretario de
Esperanto-Societo en Karlovac, la urbo 40 km sude
de la ĉefurbo Zagreb. Mia avo estis vera enamiĝinto al
Esperanto, li krome parolis tutan aron da lingvoj, li estis
vera poligloto, krome li verkis rakontojn kaj poemojn.
Krom tio, oni povas diri, li ankaŭ estis revulo. Li revis
pri pli bona mondo kiun li ne ĝisvivis.
Mi deziras al la mondo amikecon, kunlaboron,
solidarecon kaj pacon, en multe pli granda kvanto ol
da ili oni havis ĝis nun. Kaj al via kongreso sukcesan
laboron.
				Ivo Goldstein
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La 13a Renkontiĝo de verkistoj kaj tradukistoj en Hrašćina
La 13a Renkontiĝo de verkistoj kaj tradukistoj en Hrašćina
(de la 11a ĝis la 13a de septembro 2015) en sia fokuso havis la
novaperintan Historion de la esperanta literaturo (2015). La
renkontiĝon ebligis subvencioj de Ministerio pri kulturo kaj
Akademio Literatura de Esperanto.
D-ro Carlo Minnaja, unu el la aŭtoroj el la teamo Carlo
Minnaja kaj Giorgio Silfer, gaste prezentis la verkon. Ni
aperigas la enkondukan intervjuon de Davor Klobučar kun
d-ro Carlo Minnaja.
Zlatoje Martinov el Serbio analizis kiel la kroata litera
tura kontribuo speguliĝas en tiu verko.
Davor Klobučar prezentis la ĉi-jare aperintan kroatan
anglalingvan sciencan revuon INDECS, kiu tutan numeron
dediĉis al la fenomeno Esperanto.
Kroata verkisto Božidar Brezinščak Bagola prezentis
al la publiko nesufiĉe konatan fakton: ke la granda jugoslavia
nobelpremiito, la verkisto Ivo Andrić, kiu per siaj verkoj
apartenas al la bosnia, kroata kaj serba literaturoj, sian unuan

verkon finpretigis en la regiono Zagorje, kie okazas la
Renkontiĝo. Sian lirikan prozon Ex Ponto Andrić finpretigis
en Krapina en 1918 kaj presigis en Zagrebo.
Zlatoje Martinov prezentis la novan verkon de Zlatko
Tišljar, Nekutime pri multio, aperintan lige al lia 70-jariĝo. La
sesdeko da partoprenintoj ĉeestis.
Georgo Handzlik koncertis el sia kanzona repertuaro
riĉa je poezio. Liaj aforismoj Verdeskaj pensoj inspiris la
tradukiston Božidar Brezinščak Bagola kroatigi ilin kaj
prepari elekton por la kroata literatura revuo Hrvatsko Zagorje.
Pluraj radio-intervjuoj aperis lige al la Renkontiĝo, inter
ili du de Spomenka Štimec por Kroata radio, la elsendo Lingvo
kaj antaŭjuĝoj.
La literaturan programon organizis Kroata EsperantoLigo kaj kunhelpis Esperanto-Societo Trixini el Hrašćina,
kiu omaĝis dum la aranĝo al sia en aŭgusto forpasinta honora
membro Hansjörg Kindler Trixini.
					
S. Štimec

Demandoj al Carlo Minnaja
Carlo Minnaja naskiĝis antaŭ precize 75 jaroj en Romo,
studis matematikon en Pisa kaj nun vivas en Padova.
Liaj plej gravaj agoj por Esperanto estas Historio de la
Esperanta Literaturo (ĵus al vi prezentita) kaj granda
vortaro itala-esperanta. Krom tio, li estas esperanta
akademiano kaj tradukanto, okupanta aŭ okupinta multajn
gravajn poziciojn en la esperanta movado.

1. S-ro Minnaja, vi estas denaska esperantisto. Kiel tio
okazis?
Ambaŭ gepatroj estis italoj, esperantistoj sendepende unu de la
alia; ili kunlaboris pri la traduko de la gvidlibro pri Romo okaze
de la UK en 1935, geedziĝis en 1937 kaj tuj parolis en ambaŭ
lingvoj kun mia frato (n. 1938) kaj kun mi. Nia hejmo en Romo
estis ĉiam trapasejo de esperantistoj, kaj ni jam knabet-aĝe
komencis viziti kongresojn, do la lingvon ni konstante praktikis
apud la itala. Kiam Ivo Lapenna lanĉis la principon ke, se du
esperantistoj interparolas, ilia lingvo nepre estu Esperanto, laŭ
iniciato de mia frato Esperanto fariĝis la sola lingvo familia, kaj
plu nun ĝi estas la sola kutima lingvo inter ni du.
Poste, kiel via estonta familio toleris vian okupiĝon pri
Esperanto?
Kun granda estimo kaj granda ŝato; mia unua edzino fariĝis
esperantistino tra mi kaj partoprenis kun mi kelke da kunvenoj,
eĉ instruis Esperanton en sia lernejo. Kun miaj gefiloj mi parolis
dum la unuaj 3-4 jaroj nur Esperanton, poste la itala lingvo de
la infanvartejo kaj de la lernejo venkis. Post ŝia morto, mia dua
edzino ege helpis kaj akompanis min en ĉiuj miaj poresperantaj
agadoj, kvankam ŝia lingva nivelo ne progresis trans la baza.
2. S-ro Minnaja tradukis multajn librojn al Esperanto,
ĉefe el la itala literaturo. Mi mencios nur tiujn verkojn
pri kiuj la kroata publiko verŝajne aŭdis: Carlo Goldoni
“La Locandiera”, esperante: “Gastejestrino” (kroate
“Krčmarica Mirandolina”); Nicollo Macchiavelli “Il prin
cipe”, esperante: “La Princo” (kroate: “Vladar”); partoj
de la memoroj de Casanova ktp. Ha jes, oni ne forgesu
antologion de la moderna itala poezio “Enlumas min
senlimo”. S-ro Minnaja, ĉu vi en Esperanto verkis ankaŭ
ion originalan, almenaŭ iun etan poeziaĵon?
Nenion; nur tre foran poeziaĵeton por mia unua edzino, restintan
sur folio kaj nun forgesitan eĉ de mi mem
3. Pri la Historio de la Esperanta literaturo ne necesas
paroli, ĝin jam li mem prezentis hodaiaŭ. Sed en 1996 aperis
lia vortaro itala-esperanta (Vocabolario italiano-esperanto)
1400-paĝa. S-ro Minnaja, kiom longe daŭris via laboro je
tiu vortaro? Kaj, sciante ke la plej grava problemo por
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Fotis
Antoaneta
Klobučar

esperanta eldonado estas mono, kiel vi sukcesis trovi la
certe ne malgrandan sumon por eldoni la vortaron?
La iniciatinto de tiu vortaro, akademiano Stefano La
Colla, mortis en 1966; kelke da jaroj poste la Itala EsperantoFederacio akiris de lia vidvino la rajtojn pri la sliparo de li
lasita kaj konfidis la kompletigon kaj novan redakton al mi.
Mia laboro daŭris pli ol dudek jarojn kun alternaj intensoj,
ĉar intertempe intermetiĝis familiaj malfacilaĵoj (mortis mia
edzino, mortis mia filino); nur en 1992 mi povis denove, en
pli trankviliĝinta familia situacio kun nova edzino kaj nova
filino, spurti al la kompletigo. Por la eldono estis kreita
eldonejo, kolektive financata de la Itala Federacio kaj de kelkaj
malavaraj samideanoj.
4. Carlo Minnaja estas membro de Akademio de Esperanto,
vicprezidanto de Akademio Internacia de Sciencoj en San
Marino, multjara kunlaboranto de Literatura Foiro kaj
Monato... S-ro Minnaja, ĉu ion gravan mi forgesis mencii?
Se entute valoras mencii junaĝajn “pekojn”, mi estis
vicprezidanto kaj ĝenerala sekretario de TEJO, prezidanto de
la Itala Esperantista Junularo kaj dum dek jaroj direktoro de la
Itala Esperanto-Instituto.
5. Minnaja estas profesie matematikisto, laborinta ĉe
diversaj italaj kaj alilandaj universitatoj, ĉefe tamen
en Padova. S-ro Minnaja, ĉu prave al mi ŝajnas, ke en
Esperanto mankas ia ĝenerale akceptita matematika
terminaro? Kaj ankaŭ bona matematika literaturo
necesus, ĉar matematika stilo estas specifa, nelernebla nur
el vortaroj...
Vi pravas, ke ne ekzistas ĝenerale akceptita terminaro, tamen
ekzistas pluraj pli etaj kaj specifaj pri matematikaj limigitaj
kampoj; mi konsilus la tre bonan oklingvan vortaron de
Bavant. Matematika literaturo en Esperanto bedaŭrinde
mankas preskaŭ komplete.
Mi dankas al vi pro la intervjuo.
Dankon al vi.

			

(Intervjuis Davor Klobučar)
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Kroataj esperantistoj en “Historio de la Esperanta Literaturo”
Kroataj esperantistoj en la monumenta kaj ampleksa
Historio de la Esperanta Literaturo de Carlo Minnaja
kaj Giorgio Silfer, estas prezentitaj per pli ol deko da
verkistoj, tradukistoj, publicistoj, teatristoj... Tio estas
signifa nombro kaj certe rezulto de jam pli ol centjara
senlaca aktivado de la kroataj esperantistoj. Al la monda
esperanta literaturo Kroatio donis - kompare kun sia
teritorio kaj popolnombreco - tre grandan kontribuon.
Plej grandan atenton la Historio donas al la plej
konataj verkistoj kaj tradukistoj: Ivo Lapenna, Emilja
Lapenna, Srđan Flego kaj Spomenka Štimec. Aliaj
estas menciitaj per kelkaj frazoj aŭ per kelkaj citaĵoj
(Josip Pleadin, ekzemple) kiel tradukistoj, eldonistoj,
dramaj aktoroj... Do jen la nomoj: Ivo Lapenna, Emilija
Lapenna, Srđan Flego, Spomenka Štimec (la plej
konata kroata verkistino nuntempa) Antonija Albert,
Božidar Vančik, Josip Velebit, Josip Pleadin, Nikolaj
Hohlov (kiu enmigris Kroation el carisma Rusio kaj
tie aktivadis), Marinko Gjivoje, Mavro Špicer, Jelena
Manojlović , Dušan Maruzzi, Julije Domac, kaj la
aktoroj Mladen Šerment kaj Vida Jerman.
Ivo Lapenna – sendube la plej konata kroato, ne
nur en la esperanta literaturo, sed ankaŭ en la esperanta
mondo. Verkinto de la jam legenda Retoriko kaj aliaj
prijuraj verkoj, plurjara prezidanto de UEA, iniciatinto
de la favora rezolucio pri Esperanto de UNESKO en
1954. La opinioj pri d-ro Lapenna estas akre dividitaj en
la esperanta mondo, sed signifoplena loko en la esperanta
historio ĝenerale, por li estas ne nur certa, sed neeviteble
rezervita.
Emilija Lapenna – drama verkistino. Alte taksita
en la esperanta literatura historio. Jen kion diras la
kunaŭtoroj: „Ŝi preferas ion mallongan, eĉ unuaktoran,
sed ne por klubvesperoj; ŝia ambicio estas pli granda.
Rigardante la socion, kun kritika sento ŝi profilas el
revigiton, trompiton, manipulaton, pritraktante universale
valorajn temojn en perfekta lingvo kaj trafa lingvaĵo.
Ŝiaj plej gravaj teatraĵoj: Lanĉo (1989), Soleco (1982)
Trompo (1985)“.
Srđan Flego (kun sia edzino Jana Ravšelj,
slovenino) en IAT de 1957-1969 enscenigis pli ol tridek
dramojn kaj monologojn. Kun sia edzino li fondis
konstantan teatran grupon (IAT) kiu konsistis plejparte
el kroatoj. Nur du originale esperantaj dramoj estis
prezentitaj dum la ekzistado de Internacia Arta Teatro (de
Baghy kaj Boulton) kaj aliaj estas neesperante verkitaj
teatraĵoj. Menciinda estas Onklo Maroje de Marin Držić.
Tiu ĉi renesancaĵo ricevis apogon de la tiama jugoslavia
ministerio pri kulturo kaj estis ofte prezentata dum UK-oj
kaj aliaj esperantaj aranĝoj. Same la geedza paro Flego
enscenigis ankaŭ Ibsen, Molière, Goldoni kaj aliaj. En
tiuj prezentoj en la esperanta mondo afirmiĝis la jam
profesia kroata aktoro Mladen Šerment, kiu gvidis
ankaŭ la Draman sekcion de Studenta Esperanto-Klubo.
Laŭ Silfer, la geedza paro Flego turniĝis al la
absurda teatro ne zorgante pri la interesoj de la esperanta
publiko. Sed la plej grava kialo de disfalo de IAT estas
ĉeso de la financa apogo fare de UEA. Tamen Srđan
Flego kaj lia edzino Jana Ravšelj en la historio de la
esperanta literaturo restis la plej fama teatra duo. Ili du
estas same protagonistoj de la unua esperanta parolfilmo
Angoroj (el 1964).
(En la filmo aliaj protagonistoj estis: Raymond
Schwartz, Michel Duc Goninaz, eksterscena rakonta
voĉo estas tiu de Gaston Waringhien. Unuafoje la filmo
estis prezenita en Den Haag dum la UK 1964. „Spektintoj
venis al la projekciejo seniluziiĝintaj: la teknikaj rimedoj
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estis modestaj. La filmo ne havis ajnan komercan
sukceson kaj Mahe kiu, investis propran monon por tiu
filmo, detruis preskau ĉiujn kopiojn, tamen ekzistas unu
savita kaj LF-koop faris el ĝi vidbendon (1991)“.
Nikolao Hohlov, ruso, elmgrinto kiu fuĝante de
la Oktobra revolucio vivis unue en Parizo kaj poste
ekde 1923 en Zagrebo. Kun Dušan Maruzzi estis
kunfondinto de Jugoslavia E-Ligo. Sekretario de ZES
(Zagreba esperanto societo). Drama verkinto, por la
unua jugoslavia (sudslava) esperanto-kongreso verkis
kabaredaĵon Verda rido. Aktoris la aŭtoro mem kune
kun Julije Domac, Dušan Maruzzi, Gizela Župančić,
Jelena Manojlović. Hohlov verkis ankaŭ la teatraĵon
komikan La morto de la delegito de UEA.
Tamen Spomenka Štimec inter la kroatoj okupas
en la libro la plej signifan lokon, eĉ du paĝoj estas
dediĉitaj al ŝia verkado. Same ŝi ĉeestas en la Antologia
parto de la Historio de la Esperanta Literaturo per
fragmento el la romano Ombro sur interna pejzaĝo.
Estas skribitaj la biografiaj notoj: Diplomita pri germana
kaj franca lingvoj, movada aktivulino de KEL, TEJO
ĝis estraraneco de UEA, organizantino de kongresoj,
diversaj aranĝoj. Longe dungita ĉe la Internacia Kultura
Servo (1972-1974), preleganto, kursgvidanto, redaktoro,
verkinto de lernolibroj, de antologioj, premiita plurfoje
(la premiitajn novelojn ŝi kolektis en Vojaĝo al disiĝo
(1990); vere malmultaj estis la esperanto-aktivecoj en
kiuj ŝi ne kontribuis per sia vervo, agemo, dinamismo.
Klarigante la temon de ŝia romano Ombro sur
interna pejzaĝo (1984), la kunaŭtoroj de la HdEL, uzis
la iaman eldiron de Marilyn Monroe: ĉe finiĝo de iu
amo suferas nur unu el la paro, se suferas neniu, la amo
ne ekzistis, se suferas ambaŭ ĝi ankoraŭ ne finiĝis“.
Tia situacio estas klare priskribita en la romano, kiun
la kunaŭtoroj opinias aŭtobiografia. Oni alte taksis la
romanon dirante ke „en tiu ĉi malrapida sinko al la
disiĝo, ŝin akompanas interna voĉo kiu ŝin konsilas,
konsolas, admonas...“
Aliaj ŝiaj verkoj: Nesenditaj leteroj el Japanio
(1990), Geografio de miaj memoroj (1992), Kroata
milita noktlibro (1993) verkita en zagreba kelo sub
bomboj en 1991. En dek unu noveloj montriĝas korŝiraj
momentoj kiam la aŭtorino opinias pri siaj kuzoj, amikoj
en la malamika flanko. Temas pri normalaj homoj,
teruritaj de ebla invado, disigitaj de kruela fronto, tristaj
pro prokrastita vizito, angorplenaj ĉu la ĝis revido estas
porĉiama adiaŭo...
En la HdeEL oni mencias ankaŭ biografian romanon
Tena (1996) pri la postmilitaj konsekvencoj: pri homaj
sentoj, kutimoj kiuj riskas perdiĝi.
La plej bone sukcesinta romano laŭ la HdeEL,
estas la biografia romano Hodler en Mostar (2006).
Jen kio estas skribita por Štimec: „La romano fascinas
per la plej bona karakterizo de Štimec: la priskribo
de la normala vivo, ne plu familia, ĉar la protagonistino
estas al ŝi fremda, sed de la medio, kiu ankoraŭ inter la
du mondmilitoj estis vivebla en la krisolo de la tiama
Jugoslavio... En la romano kruciĝas malsamaj intrigoj
sed ne ĉiuj estas kondukataj al la fino, miksiĝas realo
kun fikcio kaj la fluo de la rakonto ne ĉiam permesas
distingon de la du aspektoj. Štimec beligas la realon per
aldonaj peniktuŝoj; ke ŝi estas la plej reprezenta aŭtorino
de nia literaturo nuntempa, estas sendube“.
Tio estas la plej bona komplimento kiun ŝi povis
ricevi. Same kun ŝi, aŭ pli bone dirite danke al ŝi, ankaŭ
la moderna kroata Esperantio.
				 Zlatoje Martinov
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Ivo Andrić en Zagorje
Estas mia granda plezuro kaj honoro informi
vin ke Ivo Andrić, ricevinto de la Nobelpremio
por literaturo en la jaro 1961, sian unuan libron
organizadis kaj prespretigis ĝuste en nia bela
Zagorje.
Ivo Andrić naskiĝis en Bosnio en la jaro 1892.
Li vizitis gimnazion en Sarajevo, kie la unuajn
poemojn li publikigis en 1911. Post kiam li en la
jaro 1912 abiturientiĝis, li forlasis Sarajevon kaj
foriris al Zagrebo. Tie li tre rapide amikiĝis kun
multaj kroataj verkistoj kaj jam komence de julio
de la jaro 1912 li pasigis kelkajn tagojn en Zagorje,
ĉe siaj amikoj en Oroslavje (20 km okcidente de
Hrašćina). Pri tio li skribas al sia sarajeva amiko
Vojko Durbešić la 17an de julio 2012: “La restado
en Oroslavje estis ĝojiga kaj konsoliga. Helaj mate
noj kaj larĝaj horizontoj. Nenia loko por melan
kolio. Komenciĝas ridetantaj komprenoj.“ Kiel tiuj
„ridetantaj komprenoj“ konkrete aspektis ni ekscias
el la venonta letero: “La bildkartoj el Zagorje estis
senditaj antaŭ 15 kaj pli da tagoj, sed mi konfidis ilin
al miaj ebriaj amikoj (la tuta restado estis ebrieca)
kaj ili ekspedis la kartojn nur kiam mi alvenis al
Višegrad. Ho, se mi estus restinta en Zagorje!“.
La dua restado de Andrić en Zagorje estis
en la jaro 1918, post la ŝtormaj jaroj en Vieno kaj
Krakovo, post la atenco en Sarajevo en la jaro 1914
kaj post kiam la aŭstria polico arestis Andrić, post
sep monatoj en la malliberejo en Maribor, post la
dujara forpelo, post mobilizo kaj post la hospitalaj
restadoj en Sarajevo, Zenica kaj Zagreb. Pro mal
boniĝo de sia sanstato li venis en marto de la jaro
1918 al Krapina, la centro de Zagorje, 40 km de
Hrašćina. Krapina komence de la 20a jarcento
famis pro sia Kneipp-a banloko, nomata „Mrzlice“
de Kneipp. La nomon al tiu banloko donis la bavara
pastro Sebastian Kneipp (1821-1897), kiu surbaze
de la propra sperto evoluigis kuracigan sistemon
helpe de akvo. La rekomenditaj akvaj bandaĝoj
variis inter malvarmaj kaj varmaj.
Pri restado de Andrić en Krapina ni ekscias
per leteroj kaj bildkartoj kiujn li de la 13an de
marto ĝis la 12a de majo sendadis al sia amikino
Zdenka Marković (1884-1974), verkistino kaj
tradukistino. Sur pluraj kovertoj li indikis kiel sian
adreson Paradiš 5 (nuntempe strato Nazorova 15),
teretaĝa domo de la familio Capek. Ĉar la kuracejo
ne havis sufiĉe da litoj por la malsanuloj, la gastoj
de la banloko loĝis en privataj familiaj domoj.
El la leteroj de Andrić ni ekscias ke li ĝuis
sian restadon en Krapina. Tiel li en la letero de
la 25a de marto skribas: „Kara fraŭlino, mi jam
sciigis al vi ke mi bone instaliĝis kaj ke estas bele
al mi… La vetero estas ĉiutage pli bela. Ĉi tie jam
ĉio verdas. Mia ĉambro estas sunplena, la ĉambro
estas vere ĉarma… Cetere pri Krapina mem mi ne
havas multon por diri, krom ke ĝi ofertas belegajn
promenojn. Ili fariĝas des pli belaj, ju pli for de
Krapina.“
Andrić amikis en Krapina kun la pentristo
Jerolim Miše, pri kiu li skribas „Miše volas
pentri min olee, kaj necesos ke mi sidadu al li ĝis
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sabato; li findesegnis min
en karba tekniko, interesa
pentraĵo, mi nomis ĝin
„Post la enterigo“. Miše
protestis kaj mi titolis
ĝin „Momento antaŭ la
enterigo“. Mi ne povas
taksi pli malalte, tiel
malgajan junan homon
mi ne vidis krom – en
spegulo“.
Krom kun Miše,
li amikis kun la profesoroj
Milivoj Blažeković kaj
Branimir
Quiquerez
tutempe instruistoj en
la gimnazio de Krapina, kun kiuj li entreprenadis
longajn promenadojn ekster Krapina. Multaj
konatoj de Andrić el Zagreb vizitis lin. Dum
lia terapio en Krapina, Andrić faris la lastajn
tekstokontrolojn por sia poemaro Ex Ponto, kiu
aperis en Zagreb somerfine de la jaro 1918. En la
letero al Zdenka Marković de la 4a de majo 1918 li
skribas: mi iomete ordigas Ex Ponto kaj la 12an de
majo 1918 li mesaĝas la jenon „Mi finis Ex Ponto,
ordigis ĝin, mi devas nun ree transskribi ĝin – kaj
decidi pri presado.“
Ne estas konate ĝis kiu dato li restis en Kra
pina. Plej verŝajne li pro la preparado de la presado
de la poemaro devis reveni al Zagreb en la someraj
monatoj de la jaro 1918.
Sian unuan libron la Nobelpremiito Ivo
Andrić preparis ĉi tie, en Zagorje. Tio estas la
poemlibro verkita en la stilo de „poemoj en prozo“.
Tio estas verko de konfespreĝaj kaj lirike meditemaj
notoj. La libron Andrić dediĉis „al ĉiuj, mondvaste,
kiuj suferis kaj suferas pro la animo kaj pro ĝiaj
grandaj kaj eternaj postuloj“ (p. 19), la libro en kiu
li „per la tuta animo sopiras al la paco kaj preĝas al
la Dio la vivon serenan kaj silentan“ (p. 43). Ni aliĝu
al la granda homo kaj verkisto Ivo Andrić en tiu
sopiro kaj tia preĝo!
			
			

Božidar Brezinščak Bagola
Esperantigis Spomenka Štimec

Ivo Andrić en Esperanto (la aperintaj verkoj):
- Fragmentoj el Ex Ponto, en La Suda Stelo, 1/1956. Tradukis
Josip Velebit.
- Fragmentoj el Ex Ponto, en Nica Literatura Revuo 4/10,
1957, paĝoj 153-155. Tradukis Josip Velebit.
- Sonĝo kaj maldormo sub la karpeneto (San i java pod
grabićem), novelkolekto, Zagreb 1972, 79 p. (Internacia
Kultura Servo) Tradukis Roger Imbert kaj Zlatko Tišljar
- Vizaĝoj, ok noveloj, Sarajevo 1981. Tradukis Roger Imbert
- Soifo (Žeđ),novelaro, Sarajevo 1988, 64 paĝoj. Tradukis
Ladislav Režek
- Mustafa Maĝar (en Antologio de la moderna bosniahercegovina novelo, Sarajevo 1989, p.33-42. Tradukis
Ladislav Režek
Noto:
Esperanto-Societo Trixini el Hrašćina konsideras starigi
memor-tabulon sur la fasado de la domo, kie Andrić finpretigis
sian manuskripton de Ex Ponto, lige al la centjariĝo de la
literatura evento en la jaro 2018.
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Aktualaĵoj pri Esperanto-societoj en Kroatio
Financa administrado de niaj societoj konforme
al novaj leĝoj fariĝas pli postulema kaj la respondeco
de ĝiaj reprezentantoj pliakriĝas
Ĉiuj niaj societoj organiziĝis kiel memstaraj asocioj
konforme al la leĝpreskriboj validaj en la momento de
ilia fondado aŭ adaptis sian organizan strukturon al tiaj
preskriboj se ili jam pli frue ekzistis kiel societoj, kluboj
aŭ iu alia formo de organizita esperantista agado.
La 18-an de junio 2014 la leĝdonanto (t.e. la Ŝtato)
anoncis oficiale la novan Leĝon pri asocioj kaj postulis
ke ĉiuj asocioj adaptu siajn statutojn al tiu nova leĝo plej
malfrue ĝis la 30-a de septembro 2015. Pasintnumere mi
skribis pri tio en nia „Tempo“. Nun mi povas konstati ke
la plejmulto da niaj asocioj adaptis siajn statutojn al tiu
leĝo, sed tamen kelkaj tion ankoraŭ ne faris kaj ilia plua
funkciado estas sub granda demandsigno. Unu el ili decidis eĉ propravole ĉesi funkcii.
Laŭ mia scio la bildo pri kroata Esperanto-movado
la 30an de septembro 2015 aspektas jene:
La taskon komplete faris kaj tio signifas ke la kompetenta ŝtata organo aprobis la stutojn de la jenaj asocioj
kiuj membras en KEL, la tegmenta asocio:
1. Kroata Esperanto-Ligo, Zagreb
2. Esperanto Societo Rijeka
3. Kroata Fervojista Esperanto Asocio
4. Esperanto-Societo „Trixini“ Hrašćina
5. Kroata Unuiĝo de Nevidantaj Esperantistoj
6. Bjelovara Esperanto-Societo
7. Esperanto - Societo Petrinja
La taskon parte faris kaj tio signifas ke ili siajn
adaptitajn statutojn transdonis al la kompetenta ŝtata organo kaj atendas ĝian aprobon por plua agado:
1. Esperanto Societo „Tibor Sekelj“ Zagreb
2. Studenta Esperanto-Klubo Zagreb
3. Esperanto-Societo „Liberiga stelo“ Osijek
4. Esperanto-Societo Split
5. Kroata Esperanto-Junulara asocio, Zagreb
6. Unuiĝo de Prelegantoj de Esperanto
7. Societo por Eŭropa Konscio Velika Gorica
8. Esperanto-Societo „Mondo Paca“ Velika Gorica
9. Esperanto-Societo Sisak
Esperanto-societo „Božidar Vančik“ el Varaždin
decidis ne plu funkcii. De Asocio por Esperanto „Viktor
Mihovilić“ Karlovac mi ricevis nenian sciigon.
Nun sekvas dua paŝo: ni devas adapti ankaŭ nian
financan administradon al novaĵoj kiuj ekestis en la sfero
de financaj leĝpreskriboj.
Laŭ la artikolo 35. de la nova Leĝo pri asocioj ĉiuj
niaj societoj DEVIGE funkcias laŭ la reguloj kiuj ordigas librotenadon de neprofitaj organizaĵoj. Tio signifas
aplikon de nova Leĝo pri financoj kaj librotenado de
neprofitaj organizaĵoj jam por la jaro 2015.
Kio plej gravas por niaj societoj en tiu leĝo?
Unue, ĝi postulas ke UNUIĜO (do, ĉiu el niaj societoj kaj KEL kiel tegmenta organizaĵo) organizu sian
librotenadon laŭ la principo de duobla librotenado. Escepte, la leĝa reprezentanto de unuiĝo povas decidi pri
apliko de simpla librotenado se:
- la valoro de havaĵoj fine de ĉiuj el antaŭaj tri jaroj
estas malpli ol 230.000 kunaoj, kaj
- la jara enspezo ankaŭ en tiuj tri jaroj estas malpli
ol 230.000 kunaoj jare.
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Praktike tio rilatas plejmulton de niaj societoj kaj
laŭ miaj informoj ili tiel registriĝis ĉe Ministerio pri financoj. Tiuj kiuj tion ankoraŭ ĝis nun ne faris bezonas
urĝe kontakti Ministerion kaj ordigi ĉion por eviti konsekvencojn leĝe preskribitajn. La punoj por la respondeculoj estas monaj!
Due, la unuiĝo kiu aplikas duoblan librotenadon
devas fari jaran laborprogramon kaj financan planon por
realigo de tiu programo. Pri tiuj devigaj dokumentoj decidas la asembleo de unuiĝo plej malfrue ĝis la 31-a de
decembro de la kuranta jaro por la jaro kiu sekvas. Unuajn financajn planojn oni ellaboras por la periodo de 1-a
de januaro ĝis 31-a de decembro 2016.
Ĉi tiuj estas nur la plej gravaj ŝanĝoj pri kiuj ni devas en niaj organizaĵoj zorgi. Tiuj kiuj deziras scii pli,
konsultu en interreto aŭ en aliaj fontoj la novan Leĝon
pri financoj kaj la Regularon lige kun ĝi.
Anto Mlinar

La lasta kredito por Vodnikova 9!

Geamikoj en Vodnikova 9. Fotis Anto Mlinar.

Unu el la plej gravaj novaĵoj pasintnumere
titolita „ELPAGITA LA PLEJ GRANDA KREDITO
POR VODNIKOVA 9“ („Tempo“ 124 – 1/2015, pĝ.
9) finiĝas per konstato ke restis ankoraŭ du kreditoj
el la kategorio Aliaj kaj lastaj kreditoj kiujn ni
kontrolas (elpagas) per mono ricevita per luado de
tiu nia ejo.
Nun ni povas informi vin, karaj legantoj, ke
RESTIS NUR UNU KREDITO! KEL transsaltis
ankoraŭ unu barieron!
La plej granda merito por tio apartenas al
Esperanto Societo Rijeka. Nome, la estraro de
Esperanto Societo en Rijeka decidis, surbaze de
nia peto, donaci al Kroata Esperanto-Ligo 3.081,50
eŭrojn kiom KEL ŝuldis al Rijeka. Tiamaniere ĉesis
tiu kredito, sen kiu ni ne povus posedi Vodnikova 9.
Karaj gemikoj en Rijeka, multan dankon al vi.
Nun restis nur la lasta kredito kiun ni ŝuldas al
Esperanto-Societo „Trixini“. En oktobro 2015 KEL
ŝuldas per tiu kredito ankoraŭ 12.951, 40 eŭrojn. Ni
kontraktis ke la monata pago por tiu kredito estu
181,47 eŭrojn. La lastan pagon por tiu kredito KEL
devus fari en februaro 2022.
					A. Mlinar
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Kroata scienca revuo “INDECS” pri Esperanto
“The Phenomenon of Esperanto” (La fenomeno
Esperanto) estas la titolo de speciala numero de la revuo
“INDECS: Interdisciplinary Description of Complex
Systems” (Interdisciplina priskribado de kompleksaj
sistemoj) lastatempe eldonita en Kroatio. La kolekto,
sub redakto de profesoro Humphrey Tonkin kaj doktoro
Veronika Poór, estas la dua numero de volumo 13 de
INDECS (2015). La kolekto estas anglalingva kun
resumoj en la kroata lingvo, kaj estas direktita ĉefe al
fakuloj ekster la Esperanto-movado.
Dek du artikoloj prezentas ampleksan aliron al
Esperanto, inkluzive de trarigardo de la faka literaturo,
fare de Detlev Blanke (Gesellschaft für Interlinguistik,
Berlino) kaj ĝenerala enkonduko de Humphrey Tonkin
(Universitato de Hartford, Usono). Sabine Fiedler
(Universitato de Leipzig) proponas kontribuaĵon pri
Esperanto-frazeologio, Wim Jansen (Universitato de
Amsterdamo) ekzamenas Esperanto-gramatikon kaj
Duncan Charters (Kolegio Principia, Usono) esploras la
instruadon de Esperanto.
La funkciado de Esperanto kiel planlingvo estas
esplorata en kvar artikoloj. Ilona Koutny (Universitato
Adam Mickiewicz, Poznań, Pollando) demandas ĉu
komplekseco estas planebla, Federico Gobbo (Uni
versitato de Amsterdamo) ekzamenas la utiligon de
Esperanto en maŝintradukado, kaj Detlev Blanke kaj
Wera Blanke (Gesellschaft für Interlinguistik) spuras
la historion kaj potencialon de Esperanto kiel lingvo de
scienca komunikado. Humphrey Tonkin demandas kiel
esploroj pri planlingvoj estu aplikataj al lingvoplanado
pli ĝenerale.
Per ekzamenado de la rolo de Esperanto en la
fluo de ideoj en Japanio dum la fruaj jaroj de la dudeka
jarcento, Sho Konishi (Oksforda Universitato) proponas
specifan analizon de aparte interesa demando en la
historio de ideoj, nome kiel Esperanto kaj rilataj ideoj
de lingva demokratio influis kaj influas pensadon kaj
politikon en diversaj partoj de la mondo.
La demando pri la amplekso kaj vivanteco de la
Esperanto-movado estas esplorata en du artikoloj, kiuj
venas al tre malsamaj konkludoj. Krunoslav Puškar
(Universitato de Zagrebo) priesploras la kernajn kredojn
de la ŝrumpanta tradicia Esperanto-movdo en Kroatio,
dum Amri Wandel (Hebrea Universitato, Jerusalemo)
ekzamenas la rapidan tutmondan plivastiĝon de Esperanto
en Interreto, montrante akran dividon inter la “tradiciaj”

movadaj strukturoj kaj la novaj aliroj al Esperanto kaj
ties utiligo fare de pli junaj lernantoj kaj praktikantoj sen
ligoj kun tradiciaj Esperanto-organizaĵoj.
INDECS estas eldonata en Zagrebo de la Kroata
Interdisciplina Societo kun subteno de la Kroata
Ministerio pri Scienco, Edukado kaj Sporto.
La artikoloj estas alireblaj ĉe www.indecs.eu kaj la
presita volumo estas havebla ĉe la Libroservo de UEA,
katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=9190 (prezo: 22,50
EUR).
(Gazetaraj Komunikoj de UEA, N-ro 587; 2015-09-16)

Noto: La volumo de la revuo dediĉita al Esperanto estis inter
30 la plej multe vendataj libroj en la kongresa Libroservo en
Lille.

Vodnikova 9

someraj riparoj en nia estonta ejo
751.
752.
753.
754.
755.
756.
757.
758.
759.

Olga Štajdohar Pađen 		
Rajka Štimec 			
Božidar Brezinščak Bagola
Bojana Đuričić 			
Rada Rakić 			
Zlata Nanić 			
Zdravka Metz 			
Spomenka Štimec 		
Davor Klobučar 			

7,98 eŭroj
12,53 eŭroj
25,00 eŭroj
8,77 eŭroj
10,02 eŭroj
12,53 eŭroj
12,53 eŭroj
25,00 eŭroj
12,53 eŭroj

Inter majo kaj oktobro 2015 KEL kolektis inter siaj membroj
126,89 eŭrojn por la ejo en Vodnikova. Ekde la jaro 2003 KEL
kolektis inter siaj membroj kaj amikoj 45.745,80 eŭrojn.
La lasta kredito: Kredito al ES „Trixini“: 12.951,40 eŭroj!
Dankon al la membroj kiuj helpis al ni havi la propran
Esperantejon en Zagrebo!
Nia bankonumero en Raiffeisen-banko: Hrvatski savez za
esperanto IBAN HR6124840081100881157.
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Memorigo:
Kiam ni aĉetis nian ejon en Vodnikova en 2003, ni pagis
por la ejo 108.000 eŭrojn. Ni devis pagi aldone la imposton de
5.000 eŭrojn. Sume ni pagis 113.000 eŭrojn.
Kiam ni translokiĝos al Vodnikova? La posedanto de la ejo
en Knez Mislav estas la kroata ŝtato, kiu en 2015 ne difinis per
kontrakto la limdatojn de la uzo de la ejo.
Kion ni investis en la ejon en 2015? Ni farbigis unu el tri
ĉambroj kaj renovigis elektrajn instalaĵojn en la kuirejo dum
la somero 2015. Ni riparis ankaŭ la centran elektran instalaĵon
kiu paneis. Ni farbigis la murojn post la elektraj laboroj kaj
muntis novajn kahelojn en la kuirejo. Ni farbigis la kuirejan
fenestron kaj po unu grandan fenestron en ĉiu ĉambro. Ni ŝatus
havi novfarbitajn pordojn en la ejoj sed la mono ne sufiĉis
por tio ĉar ni havas 8 pordojn! Ni farbigis nur la pordon al la
balkono, kiu estis en tre malbona stato kaj unu plian pordon al
la ĉambro. Pri la someraj riparlaboroj multe helpis volontulo
Tihana Mikša. En septembro ni enkondukis interreton (rapida
ADSL-linio fikspreza, kun Wi-Fi).
S.Š.
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Adiaŭ al TRIXINI
- Saluton Judita, kiel vi fartas? Kio nova ĉe vi?
- Pli-malpli bone. Kaj vi?
- Nun sufiĉe bone, pri poste mi vidos kaj pro tio mi
vokas... Nome, mi baldaŭ mortos, kaj nun mi ne
plu havas tempon por korespondi kun geamikoj.
Mi nun devas nur okupiĝi pri tio ke mi ne suferu
tro...
- Ho, Trixini ne ŝercu tiel, ne parolu stultaĵojn...
Lastfoje kiam vi longe ne skribis kaj ni timis ke vi
estas malsana, vi ne skribis ĉar vi estis en la ĉielo,
sed pro la amo, ne pro la morto...
- Ne, Judita, ĉi-foje estas vere serioze. La kuracisto
montris al mi miajn kontrol-rezultojn kaj la
radiografian bildon...
- Vi ja scias ke kuracistoj estas same kiel vi
magiistoj, eble nur ŝajnas tiel...
- Ne, kara ne, ne ... ĉio klaras. Mi nur volis ankaŭ
buŝe adiaŭi de vi. Mi jam skribis leterojn por miaj
geamikoj, iu sendos ilin kiam mi mortos, por ke vi
sciu. Dankon por via amikeco kaj kiam vi ricevos
ĝin ne estu trista. Vi ja scias, ke mi estas religiema
homo kaj mi nek timas, nek bedaŭras pro baldaŭa
foriro. Kiam homo naskiĝas, jam li scias ke tiu
momento venos... Mi nur ne volas tro suferi, kaj
tio restis mia lasta ankoraŭ nesolvita tasko...
Ĝison kara, fartu bone kaj salutu vian familion kaj
ĉiujn geamikojn...
Post tiu ĉi telefonado mi ankoraŭ dufoje telefonis
al li. Neniu respondis. Kiel kutime, mi lasis mesaĝojn.
Trixini multe aktivis ekster la domo. Reveninte
hejmen, vespere li kutimis voki min por rakonti pri siaj
prezentaĵoj, libroj, planoj... Ĉi-foje li ne retelefonis.
Anstataŭ tio venis la letero, ordeme adresita de li,
ornamita per E-glumarkoj. Krom lia letero, kiel kutime
estis fotokopioj de iuj ĵurnalaj artikoloj pri lia agado. La
letero estis adiaŭa, skribita fare de li kaj iu aldonis nur
la daton...
Li petis min transdoni al ĉiuj geamikoj liajn
salutojn kaj diri ke neniu estu trista. Ĉu tio eblas?
Hansjörg Kindler, nia kara Trixini, ne estis amiko kun
kiu ni ĉiutage telefonis, sed li estis ĉiam atingebla kiam
ni bezonis lin. Li estis parto de nia vivo, kaj de la vivo de
multaj homoj dise tra la mondo.
Ne multas tiom raraj homoj en la mondo, kaj ni kies
amiko li estis, estis veraj feliĉuloj.
Estas malfacile diri, kiam kaj kiel li ekestis nia ciamiko. Kun zagrebaj esperantistoj li estis bindita per
diversaj fadenoj: kiel esperantisto, kiel pupisto, kiel
mondvojaĝanto, kiel humanisto... Sed tio estas nur
kelkaj flankoj de lia personeco. Aliajn ankaŭ tre rarajn
mi malkovris tute hazarde, foliumante lian fotoalbumon,
dum mia gastado ĉe li.
- Trixini, ĉu tiu ĉi albumo estas el viaj lernojaroj? Tio
estas vi, sed kial apud la nomo de viaj samklasanoj estas
skribite: grafo, princino, barono? Ĉu vi tiel kutimis doni
kromnomojn?
- Ne, ili ja vere estis grafoj, dukoj, baronoj, aŭ gefiloj
de riĉuloj. Vidu, tiu ĉi knabino estas fratino de la nuna
hispana reĝino Sofia, la princino de Grekio, tio estas la
princo de...
Mi ne plu memoras kiu ili estis, sed mi miris pro
la fakto, ke mia amiko finis la lernejon Selem, kiun
frekventas nur nobeluloj kaj infanoj de milionuloj! Sed
la rakonto pri tio kiel tiu fama lernejo invitis lin esti ilia
lernanto jam estas okazaĵo, kiu okazas nur al de Dio
benitaj raruloj.
Li estis tiom rara, ke post la abituro li decidis ne
uzi la diplomon de tiu ĉi fama mezlernejo, sed studi ion
eksterordinaran. Li decidis studi teologion kaj ekesti
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Trixini en Zagrebo (1993). Fotis Ivan Špoljarec

simpla katolika pastro! La patro Kindler, sufiĉe bonhava,
sed ne tiom religiema persono koleriĝis. Pensante ke la
filo ne eltenos sen lia financa helpo, li decidis ne sendi
al li la monon por studado. Sed iama kolego de princoj
kaj princinoj ne volis ŝanĝi sian decidon. La monon
li perlaboris surstrate per siaj hobioj: pupludado kaj
magiado. Li finis studadon kaj estis katolika pastro 16
jarojn. Sian laboron li ŝatis, sed por malpacienca kaj
maltrankvila homo ŝanĝoj en la fortika sistemo de la
katolika eklezio estis tro malrapidaj. Li decidis iri sian
propran vojon kaj helpadi homaron. La virino kiun li
edzigis havis filinon kaj li iĝis bona patro de hodiaŭ
sufiĉe fama artistino.
- Kaj kiu estas tiu persono sur la foto kun subskribo
kiu staras sur ŝranketo en angulo?
- Tio estas Dalaj Lamao.
- ?!!? Ne diru, homo! Kiajn rilatojn vi havas
kun li? Li certe ne estas esperantisto nek estis
lernanto de Selem...
- Ne, tio ne. Sed pri Esperanto mi ja skribis al li...
- Kaj li pro tio sendis al vi sian foton kun subskribon?
- Ne, ni fakte interŝanĝis telefonkartetojn...
- !!!???
Jes, tia estis nia Trixini, unu el la plej bonaj eŭropaj
magiistoj, kaj portanto de la fingroringo kun Blua ŝtono.
Pri li oni povus skribi romanojn, sed mi menciu
ankoraŭ nur tion, ke dummilite li ne povis trankvile sidi
en sia domo en Germanio, kiam ni homoj suferis. Li
venis al Kroatio por vidi kiel li povus helpi, kion homoj
bezonas... La helpadon pere de iu ajn organizo li volis
eviti...
En rifuĝeja centro en Savudrija (Kroatio) li
helpadis bosnianojn, ekestis laŭ ilia kutimo bopatro de
iu muzulmana knabino ktp...
En Zagrebo li komprenis, ke mi okupiĝas pri
hanidkapuloj. Dank’ al lia helpo ili komencis rajdi, naĝi,
partopreni e-renkontiĝojn kaj eĉ magiumi. La boneco
estas kiel kandeloj. Ilia lumo ne perdas sian forton se oni
fordonas sian fajron al aliaj homoj.
Oni povus ankoraŭ longe, longe paroli pri nia kara
Trixini. Sed pli bone ol paroli estas daŭrigi la laboron
de tiu ĉi nekutima, kaj senlime bona homo. Ni, liaj
geamikoj, pro tio fondis la societon kiu kunigos almenaŭ
kelkajn liajn ecojn.
				Judita Rey Hudeček
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Esperantistoj de Bjelovar al sia urbo
La 3-a Deklamkonkurso

Ekspozicioj kaj prezentoj de la libroj

La 3-a deklamkonkurso, organizita kunlabore
de Bjelovara Esperantista Societo kaj Unuiĝo de
prelegantoj de Esperanto el Zagrebo, okazis la 20an de septembro 2015 en Bjelovar kiel parto de la
programo “Esperantistoj de Bjelovar al sia urbo”,
okazinta honore al Tago de la urbo. Partoprenis
junaj esperantistoj, gelernantoj de elementaj kaj
mezlernejoj kaj plenaĝaj esperantistoj. Ili deklamis
originalan esperantan poezion kaj poezion tradu
kitan en Esperanton, aparte kroatan poezion.

La 3-a renkontiĝo “Esperantistoj de Bjelovar al sia
urbo” okazis la 19-an kaj 20-an de septembro 2015, kaj
ni povis vere ĝui riĉajn, diversajn programojn.
Okazaĵoj komenciĝis la 11-an de septembro, kiam
oni starigis tri ekspozicojn en la Popola biblioteko Petar
Preradović:
1. la ekspozicio de karikaturoj pri esperanta komunumo “La rido ne estas peko” de la karikaturisto
kaj esperantisto Pavel Rak el Prago (Ĉeĥio )
2. la ekspozicio de infandesegnaĵoj Se infanaj ma
noj kunas, dum kiu estis prezentitaj desegnaĵoj de
lernantoj el la Elementa lernejo Mato Lovrak el
Veliki
Grđevac, faritaj por ilustri la esperantan elPartoprenis:
donon
de La trajno en la neĝo de Mato Lovrak
Kategorio „gejunuloj“:
3. la ekspozicieto Ĉeĥoj en Bjelovar kunlabore kun la
- Tajana Kudumija (Bjelovar): Dobriša
asocio Češka Obec, Bjelovar.
Cesarić „ La kaskado“
En la Kafejo kaj dolĉaĵejo “Zagorje”, la 19-an
- Marija Vešnik (Zagreb): Dobriša Cesarić
de septembro, oni malfermis la pentraĵekspozicion
„Balado el antaŭurbo“
„Pejzaĝoj“ de la ĉeĥdevena pentristino Slavica Ruka
- Franka kaj Adrijan Murtić (Rab): Tomislav vina el Daruvar.
En la Popola Biblioteko Petar Preradović, la 20Zuppa „Laro kaj mi“
an
de
septembro 2015, post kolektiĝo de partoprenantoj
- Antonio Vrbančić (Đurđevac): Josip
kaj
salutparoladoj,
la vicurbestrino Lidija Novosel
Pupačić: „La maro“
malfermis la ekspoziciojn.
- Marko Vranić (Đurđevac): Josip Pupačić:
En la programo sekvis la 3-a deklamkonkurso kaj
„Tri miaj fratoj“
prezentoj de la libroj.
Kategorio „plenkreskuloj“:
Unue okazis prezento de la esperanta traduko
- Mihaela Cik (Đurđevac ): Lucija Borčić
de la romano La trajno en la neĝo de Mato Lovrak,
gvidita de Zdravko Seleš, kunlabore kun instruistinoj
„Poezio“
kaj gelernantoj de Elementa lernejo Mato Lovrak el
La deklamadon prijuĝis la ĵurio konsistanta Veliki Grđevac.
prezento estis prezento de la libro Tra la
el tri membroj: R. Milošević, F. Forjan kaj G. landoLadedua
kanguruoj de Tibor Sekelj, en kies tradukado
Grubišić Popović. La ĵurio ĉiuvoĉe elektis kaj partoprenis ankaŭ bjelovaraj esperantistoj. La prezenton
proklamis la laŭreatojn. La plej bonaj deklamantoj gvidis Zdravko Seleš kaj Josip Pleadin.Komuna fotado
estas:
de la partoprenantoj estis en la urba parko, kaj post tio
1. Antonio Vrbančić
gastoj trarigardis la ekspozicion Pejzaĝoj de Slavica
Rukavina en la Kafejo kaj dolĉaĵejo “Zagorje”.
2. Marija Vešnik
Daŭrigo de la programo okazis en la ejo de Češka
3. Tajana Kudumija
Ĉiuj partoprenantoj ricevis librojn „ La trajno Obec Bjelovar kie ni konatiĝis kun la laboro de Obec.
en la neĝo“ kaj diplomojn. La plej bonaj ricevis Tie, ankaŭ, post komuna tagmanĝo, ni aranĝis transdonon
de ĉeĥlingvaj libroj al la biblioteko de Obec kaj pro
ankaŭ medalojn, kaj pokalon por la 1-a loko.
klamon de laŭreatoj de la deklamkonkurso. Ni ĝuis en
La programon gvidis Zdravko Seleš.
la programo de ĉeĥaj kantoj kaj dancoj prezentataj de la
							 virina koruso kaj infana dancgrupo de Obec.
			Grozdana Grubišić-Popović
			 Grozdana Grubišić-Popović

La partoprenantoj
en Bjelovar.
Fotis Berislav Rubčić
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Fotis Lucija Biličić

La Lingva kafejo

Ankoraŭ unu Lingva kafejo okazis en la Eŭropa
Placo sabate la 26-an de septembro, organizita de Re
prezentantoj de Eŭropa komisio en Kroatio. Kadre de
tiu manifestacio partoprenantoj povis apliki ekspresajn
kursojn aŭ kursojn de konversacio por iu el la 16 ofertitaj
eŭropaj lingvoj.
Krom la angla, bulgara, fina, franca, germana, his
pana, irlanda, itala, japana, litova, makedona, rumana,
rusa, slovena kaj sveda, ĉi-jare la unuan fojon oni povis
ankaŭ elekti Esperanton. Tiuj kiuj elektis Esperanton
povis en 3 diversaj terminoj fari siajn unuajn paŝojn
en lernado kaj ilin gvidis 3 instruistoj – Judita Rey,
Filip Mikuličić kaj Andrea Horvat. En la kursoj
partoprenantoj ankaŭ lernis kelkajn faktojn pri esperanta
movado kaj Zagreba metodo, kies komencajn lecionojn
ili facile mastris sur la vojo al sia unua konversacio en
Esperanto.
Finfine, mi konkludas kun kelkaj paroloj de
unu el niaj lernantinoj, Jelena P.: ˝Mi estas impresita
kun facileco de lernado de Esperanto. Oni lernas ĝian
gramatikon tre rapide kaj la vortaro estas la kombino de
la lingvoj kiuj estas konataj al eŭropanoj“.
Andrea Horvat
Sur la foto de Dalibor Šeatović juna blinda esperantistino Marija
Sentkiralj el Čepin dum la Esperanto-kurso en lingva kafejo. Pri
plua esperantigo de Marija zorgas Esperanto-Societo Trixini el
Hrašćina. Instruas Tihana Mikša kaj Andrea Horvat. Kroata Uniĝo
de nevidantaj esperantistoj KUNE atentigis KEL pri la ebla nova
komencanto. Cetere Marija estas inter la plej bonaj junaj konantoj
de la brajla skribo en Kroatio.

Astronomia Centro Split
Post fino de la 100-a UK de Esperanto, el Lille
(Francio) alvenis al Split (Kroatio) du esperantistoj:
Jolanta van Holstein, kun la filino Nicole el Hago kaj la
instruisto Murat Özdizdar el Istanbulo kiuj antaǔ 30 jaroj
partoprenis en konstruado de la Astronomia Centro de Split.
La Astronomian Centron ĉe Split, sur la monto Mosor,
je alteco de 700 m oni komencis konstrui en la jaro 1985.
Tiam estis formita la Internacia esperanta laborbrigado kiu
konsistis el 28 personoj el 17 landoj. La laborbrigadanoj estis
inter la unuaj pioniroj kiuj laboris je fundamento-konstruado
– dum kvar semajnoj.
Hodiaǔ tiǔ ĉi konstruaĵo estas moderna, bela kaj instrua
por multaj generacioj, kaj ne nur por apuda loĝantaro, sed
ofte por eksterlandanoj – diras Zoran Knez, la konstanta
animanto de la Astronomia Centro.
La unusemajna restado sur Mosor (la centro de la iama
Respubliko Poljica, kiu ĉi-jare havas sian 1000-jariĝon),
okazis dank’ al la lokaj esperantistoj: Esperanto-Societo
„Split“ kaj la membroj Zdravko Budiša, Andđelko
Drnasin, Davor Grgat kaj la plej signifa homo, kiu
organizis kunvenadon kaj realigon de tiu ĉi renkontiĝo –
Marijan Cecić.
La gastoj ankaŭ vizitis la urbon Omiš kaj estis
akceptitaj ĉe la Urbodomo fare de la vicurbestro Ivan
Tomasović. Ni informis lin pri la monda lingva problemo
kaj pri Esperanto. La tutan vesperon ni ĝuis sur tegmento de
la Centro, sur teraso, rigardinte la ĉielon kun multaj planedoj
ĝis la noktomezo. S-ro Knez montris al ni grandan kupolon,
kie li demonstris laboron de teleskopo, kaj poste ni ĝuis la
noktan ĉielon, rigardante multajn stelojn, planedojn kaj
konstelaciojn, inter alie Venuson, ni ankaŭ bone sukcesis
vidi Saturnon, kaj ni eksciis kiuj steloj plej forte lumigas,
kaj kiel oni trovos Nord-poluson. Dum ni rigardis la ĉielon,
ĉe la norda parto preteriris klare videbla la Internacia
kosmonaŭtika stacio sur kiu troviĝas tri rusoj, du usonanoj
kaj unu japano. La astronomian fenomenon Larmoj de
sankta Lovro,ni bedaŭrinde maltrafis – ĝi okazis la venontan
nokton.
Ni dankas al la Astronomia Centro sur Mosor por tiel
belaj impresoj kaj oni esperu ke la gastoj revenos alian jaron.
Dum unusemajna restado en Split, la esperantistoj estis
akceptitaj ĉe la Urbestro de Omiš, en Radio Split ili estis
intervjuitaj kaj pri ili skribis „Slobodna Dalmacija“ kaj pliaj
ret-paĝaroj!
					Davor Grgat

Zlatko Tišljar – Pajo
MINACAS LA SORTO

Fotis Dalibor Šeatović

Dum tie vi kuŝas en hospitalo
Sur tuboj pendanta
Kaj pensoj pri la vivo vin traflugas,
Mi tremas kiel juglanda ŝelo
Sur oceano vasta.
Senpovaj ni ambaŭ de l’ destin’ dependaj
En granda foro
Tamen en intima timo tre proksimaj.
Kun tiu moŝto sennoma konfrontitaj
Ni restas senvorte nepretaj.

Esperanto en Križevci
Okaze de la eŭropa lingvotago Elementa
lernejo Ljudevit Modec en Križevci okazigis
unutagan instruadon de pluraj eŭropaj lingvoj la
28an de septembro. Inter la aliaj lingvoj la grupon
de 11-lernantoj Esperanton instruis Krunoslav
Puškar.
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Ĝis nun mi ne sciis ke kun vi min ligas
Abisma, angora timego
Pro iam venonta kaj neevitebla disiĝo.
Mi ne scias preĝi kaj dubas ke tio helpas
Sed mi silente kriegas
Konscia pri la senfina povo kiu ekminacegis nian kunon.
Kopenhago, la 27-an de julio 2011
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Montkabana Renkontiĝo – MKR
En Esperantujo ekzistas ne tiom multaj aranĝoj
por naturemuloj kaj montmigrantoj kaj Montkabana
Renkontiĝo estas la dua plej malnova el ili (kun
Renkontiĝo de esperantistoj-vojaĝantoj “Poludnica”
en Slovakio kun plej longa tradicio). Pasintjare,
en septembro, MKR festis sian 25-jariĝon en
aŭstria urbeto Sillian kun ekskursoj en aŭstroitala
limregiono. Krom ekskursoj organizantoj preparis
ekspozicion de plej konataj MKR-bildoj kaj vespera
programo ofertis prelegojn pri pasintaj MKReldonoj.
Intertempe MKR jam venis al ĝia 26-a eldono
– inter 1-a kaj 4-a de oktobro 2015 hostelo en Veli
Lošinj gastigis ĉi-jarajn MKR-partoprenantojn

je nur kelkaj metroj super marnivelo. La aranĝo
donis la eblecon naĝi (la eblecon plej bone uzis
partoprenantoj el norda Eŭropo por kiuj 20-grada
marakvo estis tutagrabla), sed plej multe da tempo
partoprenantoj pasigis vizitante montojn kaj
montetojn de la insulo Lošinj. La plej alta estas
Osorščica, kiu kun siaj 588 altecmetroj ne estas
tre alta kompare kun aliaj kontinentaj montoj, sed
tamen ofertas neforgeseblan rigardon al la maro kaj
najbaraj insuloj kun densa odoro de mediteraneaj
spicherboj. Sed ankaŭ pli malaltaj montoj sude de
la insulo montris siajn plej belajn flankojn dum la
ekskursoj: malnovan ŝtonan ŝtuparon sur romia
insulvojo, golfeton Krivica kun nereale verda akvo
kie partoprenantoj tuthazarde renkontis
grandan oktopuson.
Kvar tagoj plenaj je migradoj kaj
agrablaj momentoj en internacia etoso
rapide estis for ... sed, indas jam antaŭĝoji
pri la venontjara MKR kiu plej verŝajne
okazos en Italio, an Apuaj Alpoj en
nordokcidenta Toskano. Pli da informoj
trovu je http://keja.hr/mkr/ en la marto de
la jaro 2016!
			

Vanja Radovanović

MKR-anoj sur Osorčica. Fotis Vanja Radovanović

REF, Renkontiĝo de esperantaj familioj
Ĉi-jare okazis jam 37-a REF, Renkontiĝo
de esperantaj familioj, ĉi-jare organizita en la
nordhungara vilaĝo Esztergom-Búbánatvölgy,
tuj apud Danubo. REF ankoraŭfoje montris sian
viglecon, ĉi-jare partoprenis ĝin 20 familioj el 19
eŭropaj landoj kaj Usono, kaj denove plej multe
da familioj venis el okcidenta Eŭropo kie daŭre
kreskas intereso por eduki infanojn esperantstile.
Tio inkluzivas ne nur uzon de Esperanto kaj zorgon
por plibonigi lingvonivelon, sed ankaŭ igi infanojn
ludi kaj kunumi sen elektronikaj iloj kiuj forprenas
pli kaj pli grandan parton de ĉiutaga vivo.
Programo de REF ankaŭ ĉi-jare estis riĉa:
partoprenintoj vizitis interesaĵojn de la najbara
urbo Esztergom (la plej impona estas la baziliko,
plej granda preĝejo en Hungario,
kun belega rigardo al la hungara kaj
slovaka apuddanuba regiono), perŝipe
veturis laŭ Danubo, sed ankaŭ vizitis
akvoparkon en najbara slovaka
urbo Šturovo. Aldone, la programo
abundis je diversaj laborgrupoj kaj
distra amuziĝo - plej amuzaj estis
akvobataloj kiuj estis tre bonvenaj dum
varmegaj posttagmezoj: estis ja plena
plezuro esti tutmalseka malsekigante
la “malamikan” teamon! Samaltnivela
kiel la programo estis manĝo - ne nur
kun la jam konata (iom stranga...)
tipe hungara malvarma ĉerizsupo, sed
ankaŭ kun pluraj tute nekonataj manĝoj
125/126 – 2-3/2015

kaj multege da fruktoj (akvomelonoj ja estas somere
ĉiam bonvenaj...)
Venontjara 38-a REF estos plej verŝajne
organizita en Kroatio (la loko ankoraŭ estas
nekonata) kun la familio Radovanović/Filipčić kiel
ĉeforganizantoj. Rilate al la jam tiel longa historio
de REF - ĉu vi povas imagi ke REF jam ekzistas dum
preskaŭ triono da ekzisto de la internacia lingvo?
Pli pri REF kaj pri ĝenerala uzo de Esperanto
en familioj trovu rete je http://familioj.wikispaces.
com/Vikio+por+esperantaj+familioj+-+libroj%2C
+kantoj+kaj+filmoj+por+infanoj+en+esperanto.
Vanja Radovanović
				
REF-anoj pozas. Fotis Vanja Radovanović
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Novaĵoj
Esperantistoj-fervojistoj aktivas
ĉe nova adreso

Opatija gastigis Alp-Adrian
Esperanto-Konferencon

Kroata Fervojista Esperanta Asocio, KFEA, ekde
septembro aktivas ĉe la nova sidejo en Trnjanska
cesta 11f. La ejon KFEA luas de Kroataj Fervojoj –
Infrastrukturo. Post multaj jaroj la fervojistoj devis
elloĝiĝi el sia ĉambro sur la lasta etaĝo de la bela
fervoja konstruaĵo sur Tomislavov trg, ĉar la direktoraro
de Kroataj fervojoj la ejon bezonas por aliaj celoj. Tiel
kroataj fervojistoj turnis novan paĝon en sia historio.
La unua tasko en la nova sidejo estis adapti la statuton
al la nova leĝo pri asocioj en Kroatio kaj registri sian
novan adreson, por povi daŭri per la kutimaj mardaj
renkontiĝoj je la 18a horo. Parton de sia biblioteko
KFEA donacis al KEL, DEC kaj siaj membroj. Pri la
transporto de la biblioteko por KEL zorgis Anto Mlinar
kaj Siniša Dvornik.
Fine de oktobro KFEA planas inviti gastojn por
montri la novajn ejojn.					
		
M. Brletić

En Opatija, ĉarma turisma
loko sur Adriatika marbordo,
okazis en oktobro renkontiĝo de
esperantistoj el regiono AlpojAdrio. Partoprenis 32 aliĝantoj
el Kroatio, Italio kaj Slovenio.
La eventon organizis kune espe
rantistoj el ĝemelsocietoj, Triesta
Esperanto-Asocio kaj Esperanto
Societo Rijeka. Evento okazis
ekde la 9a ĝis la 11a de oktobro
2015 en Hotelo Opatija. La aran
ĝo okazis la 18a fojo. Al gaja etoso
de interkona vespero kontribuis
muzikisto kun akordiono.
Malfermo de la konferenco
estas honorita per gratulesprimoj
de la vicurbestro Fernando
Kirigin kaj reprezentanto de
Turisma Komunumo de Urbo Opatija Goran Pavlović.
Turisma Komunumo Opatija ebligis aperigon de la unua
turisma prospekto de la urbo Opatija en Esperanto.
La prospekton esperantigis Davor Klobučar. Prelegis
Edvige Tantin Ackermann el Triesto pri Adria Maro,
Maro de Mezeŭropo. Prelegis ankaŭ Zlatko Hinšt el
Zagrebo la gazeto Fervojisto inter la jaroj 1922 ĝis 1932.
Post la tagmanĝo ni promenadis tra la promenejo
apud maro kaj vizitis gravajn objektojn el pasinteco
de la urbo Opatija. Tiel promenante ni atingis ĝis vilao
Angiolina en kies konstruaĵo troviĝas la Turisma muzeo.
Tie ni vidis historion de la vilaĝo Opatija ( en komenco
de ĝia evoluo en la jaro 1832 estis nur 250 loĝantoj).
Vespere okazis la Jarkunveno. Kultura programo estas
kompilita el kanzonoj de la koruso BFB el Opatija, kaj
de kantgrupo el la vilaĝo Ĵejane kiu kantis en la gepatra
rumana lingvo. Sian repertuaron en Esperanto prezentis
Neven Mrzlečki kun gitaro. Pro malbona vetero oni
devis rezigni pri la ŝipveturado tra la golfo Kvarnero.
Ĝis revido en la 19a konferenco!
				
Boris Di Costanzo

Sukcesplena Internacia Amikeca
Renkontiĝo en Brežice
Sabaton, la 25an de julio 2015 la slovenia urbo
de Brežice gastigis regionan internacian amikecan
renkontiĝon de esperantistoj, kiun organizis Klubo de
esperantistoj de Posavje (EKP) sub la gvido de Anton
Mihelič kaj la Slovenia Esperanto-Ligo (SlEL). Krom
la lokaj membroj de EKP kaj membroj de aliaj slovenaj
esperantistaj asocioj la renkontiĝon partoprenis ankaŭ
kvardek esperantistoj pleje el la najbara Kroatujo. La
tuta nombro de partoprenintoj estis 55.
La renkontiĝo sub la titolo “Regiona kunlaboro
inter esperantistaj asocioj” estis organizita honore al
la 128a datreveno de la eldono de la Unua Libro de la
kreinto de Esperanto L.L. Zamenhof la 26-an de julio
1887, kiun ni celebras kiel Internacian Esperanto-Tagon.
				
Anton Mihelič

Esperanto-Societo Božidar Vančik
ĉesis ekzisti
Esperanto-Societo Božidar Vančik el Varaždin
finis sian vivon per la kunsido de la jarasembleo la 14an
de septembro 2015. La lasta prezidantino de la societo
Snježana Rusman ricevis de la jarasembleo la taskon
fermi la ĝirkonton kaj konforme al la statuto de la societo,
la restantan monon de la konto de la societo sendi al la
konto de Kroata Esperanto-Ligo. La societanoj decidis
sian arkivon disponigi al Dokumenta Esperanto-Centro
en Đurđevac.
Tiel finiĝis la vivo de la societo kiu flegis en sia
nomo memoron pri la kroata esperanta poeto Božidar
Vančik, kies poemo Al abortita ido, konfirmas la
kroatan literaturan kreemon en Antologio de la originala
esperanto poezio.
Granda perdo por Kroata Esperanto-Ligo kaj por
urbo Varaždin! En la urbo en kiu „dormas la anĝeloj“ la
multjara Esperanto-Societo endormiĝis.
La konsolo estas ke ĝia membro Tihomir Engler
plue daŭrigas sciencan esploron pri tradukoj de kroata
infanliteraturo al Esperanto.
					 S. Štimec
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Agado ĉe Eŭropa Verda Partio
en Zagrebo
Eŭropa Verda Partio havis sian 22an konsilion de
la 15a ĝis la 17a de majo 2015 en Zagrebo. Esperantisto
Siniša Dvornik estis reprezentanto de Asocio de Verduloj Esperantistaj. En la zagreba hotelo International li
havis multajn okazojn informi pri Esperanto, interalie al
la eŭropa parlamentano Davor Škrlec.
				
Siniša Dvornik
Kuko “sunfloro” de Slavica Štefić. Fotis Wiesława Maciejczak.
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Malfermita Hostelo “ESPERANTO” en Kostrena
En Kostrena, apudmara urbeto ĉe Rijeka
(nur 5 kilometrojn sudorienten de la centro) la
16-an de septembro 2015 estis malfermita Hostelo
„ESPERANTO“. La hostelo povas akcepti 34
gastojn.
La hostelon malfermis Unuiĝo de Skoltoj de
Rijeka (Savez izviđača Rijeke), kaj ĝi troviĝas
en la konstruaĵo konata sub la nomo „Esperanto
Domo“ posedata de Esperanto Societo Rijeka.
Esperanto Societo Rijeka kiel ludonanto kaj
Unuiĝo de Skoltoj de Rijeka kiel luprenanto
subkribis lukontrakton la 4-an de aprilo 2012. En
la kontrakto estas konkludite, ke la skoltoj havas
la rajton establi en la „Esperanto Domo“ hostelon
kun la nomo „Esperanto“. En la kontrakto estas
subskribite ankaŭ, ke la daŭro de la lutempo estas
20 jaroj, por ke la hostelo povu ekonomie dum
pluraj jaroj normale funkciadi. Ĝis nun je la sama
loko ekzistis Skolta ripozejo „Esperanto Domo“
dum pluraj jaroj (ekde la naŭdekaj jaroj). (En tiu
tempo okazis kelkjara interompo de la luado.)
Necesis longa tempo ĝis Esperanto-Domo
transformiĝis al Hostelo Esperanto ĉar la burokrata
vojo de establo de hosteloj ne estas mallonga. Nun
la Hostelo Esperanto ekfunkciis.
Ni deziras al la hostelo Esperanto sukcesan
turisman vivon. Ke ĝi portu plue sian Esperantonomon tra la estontaj jaroj kaj informu pri Esperanto!
Hostelo Esperanto en Kostrena estas pli ol
simpla ZEO (Zamenhof-Esperanto-Objekto)!

En la departemento Primorsko-goranska (kiu
ampleksas la urbon Rijeka, la regionon Kvarner kaj
montarojn) krom la Hostelo „Esperanto“ ekzistas
ankaŭ jenaj tiel nomataj ZEO-j: Hotelo „Esperanto“
en Selce apud Crikvenica, la dulingva (la kroata kaj
esperanto) memortabulo en Korzo (la centra strato
de la urbo Rijeka) pri la unua sidejo de Adriatika
Ligo Esperantista. Adriatika Ligo Esperantista estas
la unua Esperanto-organizo fondita en Rijeka kaj
Kroatio 28-an de septembro 1907. La kvara ZEO
troviĝas en urba tombejo de Opatija. Tio estas
tombo-ŝtono de la unua esperantisto en Kroatio
Marija Pilepić, kiu ekestis esperantistino en Osijek
en la jaro 1889.
En la motrofenestro de Esperanto Societo
Rijeka en la ĉefa strato Korzo jam estas prezentita
informo pri ekzisto de Hostelo „Esperanto“ en
urbeto Kostrena kun telefon-numero por kontakto.
Estas metitaj ankaŭ du belaj fotoj en koloro pri la
hostelo.
En la urbo Rijeka esperantistoj jam longe
atendas, ke iu el rijekaaj stratoj ricevu la nomon
Ulica esperanta (Esperanto-strato). La nomo de
„Ulica esperanta“ (Esperanto-strato) jam troviĝas
en Foduso de strato-nomoj. El tiu fonduso Urbo
Rijeka rajtas ĉerpi nomojn por siaj estontaj urbaj
stratoj. Tio signifas ke la Urbo jam faris decidon pri
la „Ulica esperanta“ (Esperanto-strato).
Vjekoslav Morankić

Someraj riparoj de Hostelo Esperanto en
Kostrena
La teamo de Esperanto Societo Rijeka fizike
multe laboris en la somero por beligi EsperantoDomon en Kostrena, por ke ĝi transformiĝu al
Hostelo Esperanto. Vjekoslav Morankić, Boris
Di Costanzo kaj Tihomir Lovrić kun helpantoj
rekonstruis la betonan surfacon de la korto kaj kreis
novan plankan surfacon teginte ĝin per speco de
tegoloj en grandeco de 40cm x40 cm. Oni prilaboris
la surfacon de 41 m2. Por la kreo de la nova planko
necesis unue foporti la elfositan teron en amplekso
de 8 m3.
Por la someraj laboroj la societo foruzis 1200
kg da cemento kaj 13 metrojn da akvotuboj por
instali novan kloakan sistemon. Necesis ankaŭ
forigi tri ŝtupojn gvidintaj al la konstruaĵo por krei
pli facilan aliron por personoj kun handikapoj.
La valoro de la laboro estas ĉ. 25.000 kn.
La unuaj vizitintoj estis membroj de Unuiĝo de
prelegantoj de Esperanto, UPE, Marija Jerković
kaj Emil Hrvatin. La gastoj vizitis la ejon kun la
prezidantino de la societo Nataša Batistić. UPE
okazigis la 7an de junio sian jarkunvenon en
Hostelo Esperanto en Kostrena.
				
Boris Di Costanzo
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Ivo Andrić

Ex Ponto
(Fragmentoj)

Kiun nun kisas tiu jun virino? La juna
ino kiun mi trovis iun someran belan kaj
viriniĝintan en la aĝo de dekses jaroj, – jen
pasas – dio scias kial – ĉimatene tra mia
memoro.
Kiun nun kisas la juna virino?
Sur ukraina eben’ mi foje trovis ruĝan
kaj imponan floron: ĝia kaliko sukoplena,
mallonge floranta en larĝe malfermitaj petaloj
proponis siajn elstarajn stamenojn al ĉiuj
ventoj.
Kiun nun kisas la juna virino?
Neniam inter ni eksonis vortoj (mi mal
facile eĉ komprenis ŝian lingvon) kaj nia rilato
neniam havis difinitan nomon. Sub steloj mi
ŝin ĝis laciĝ’ kisadis kaj ĝis noktomezo en
herbo kuŝis, kun la kap’ en ŝia sino.
Ŝi estis la virino kreita por la amo kaj ŝi
sin donadis muta pro pasio kun larmoj en l’
okuloj, flustrante rompajn vortojn pri fidelo.
Kiun nun kisas la juna virino?

Ekzistas momentoj kiam la animo en
mi ŝaŭmbolas kaj baraktas, kaj miaj dudek
tri jaroj levas sian voĉon, dum mia malsaĝa
deziro per frunto alfrapas la mallarĝan sorto
ciklon kiel birdo la arbotrunkon.
Ekzistas momentoj kiam per animtran
kvilo kiu rezultas el vivbatoj, mi rekonas
bezonon de l’ rezigno kaj de l’ suferado, kiam
– dankema pri ĉiuj vivĝojoj kiuj estis – mi
vidas necesa ke foje ankaŭ ili ĉesu, ke ĝuste
tiel ĉesu.
Ekzistas momentoj kiam mi brulas
kviete, kiel altarkandelo ĵus enportita en la
templon.

Esperantigis Josip Velebit
Publikigita en La Suda Stelo, 1/1956
Tempo dankas pro la publikigo de la fragmentoj al:
© Zadužbina Ive Andrića, Milutina Bojića 4, Beograd, Srbija

Ponto (“Pavića most” trans la rivero Cetina). Fotis Ivan Špoljarec - Štef

