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Osijeka Sonorilo
V;etnama traduko de Hlapid aperis en Hanojo
filo zofiafakultato gastigas Esperanton novembre
eu vi mendis Grandan Vortaron Esperanta-Kroata
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Karaj legantoi!
En viaj manoj estas Ia numero
nia gazeto Tempo! Gratulon a1 vi, la
legantoj, kiuj subtenis Tempon, ekde 1980!
Preska[ tri jardekoj da e]donado de unu
Esperanta revuo estas ne ciutagajo: inter
100 de

sepdeko da landaj asocioj de UEA ne multaj
havas tian kontinuecon pri gazeteldonado.
Okaze de
100a numero de
Tempo la legantoj ricevas donacan legajon:

la

valoran unikajon Osijekan Sonorilon. la
revuon el Osijek kiu invitas aljara renkontigo
de korataj esperantistoj en oktobro 2009 kaj

al sia granda Esperantojubileo en

2009,

Per Osijeka Sonoilo vi informi$os pri la
gravaj malkovroj de Douor Klobuiar pri
historio de Esperanto en Osijek, kiuj metas
1a historion de Esperanto en Kroatio al Ia
komencajaro 1889!
Tempo komecis sian vivon en

kiam en grafika vesto de Mirna
Kreii(, sub gralika kaj teknika redaktado

i980,

pontis kulturon de Kroatio ai Azio: aperis en
Hanojo en la vijetnama Ia romano de Iuana
Brli6 -M aZur anii pri metile rnanto Hl apii.
La traduko okazis per Esperanto,
Filozofio fakultoto atendas nin
por simpozio E speranto kaj kro atakubura
identeco 1a 7-an kaj 8-an de novembro 2008.

En Filozofia fakultato, kie D-ro Velimir
Piikorec en la iernojaro 2008/2009 instruas
interlingvistikon per du kolegioj al trideko
da studentoj, aldone al 1a Simpozio okazos
filatelia ekspozicio Esperonto - kandidoto
por Nobelpremio pripaco 2008.Lige alla
centjarigo de organizita Esperanto-Movado
en Kroatio estos prezentataj speciala filatela
poStkarto okaze de r.ria centjarigo kaj filatela
koverto de Ia unua tago La kroata poSto
havos tie sian unutagan giOeton.

La Nobelpremion pri paco

eD.

2008 kandidato Esperanto ja ne ricevis.
Ci iris, kiel ni scias, al finna politikisto
Mohti Ahtisoari. Sed esti kandidato por
Nobelpremio pri paco - jam signifas esti en

bona societo kaj havi certan respekton.
Vi trovos en Tempo etoson de la

centjara festo de UEA en Roterdamo, kaj
reehojn pri la centa jubileo de Esperanto

en majo en Lisinslci. Vi trovos ankari
reehon pri Vilnius 2008, vi legos pri du
grandaj Esperantaj internaciaj arangoj en
Kroatio, Internocia Kongreso de Blindaj
Esperantistoj en Premantura kaj MIRO
en Duga Resa. Iempo memorigas vin aboni

la Grandan Vortaron Esperonta-Kroato
de Lucija Boriif. Dorsflanke ni publikigas
titolpagon de respekte dika anglalingva
enciklopedio kiu aperis s1 \s1.Jorko kaj kiu
traktas originalan Esperarrtan literaturon.
Ni prezentis gin aiguste en Kroatio kaj ni
esperas gastigi Iian a[toron Geoffrey Sutton
en 2009 ce Renkontigo de verkistoj.
Diversajn temojn vi trovos sur la
pagoj de nia jubileanto, Foliumu la centan
numeron de Tempo en la centa jaro de
organizita Esperanto-Movado en K.3ul;r,..

de luica Spoljarec. kompostita kaj presita
en Internacia Kultura Servo, redakatata de

Iuica Spoljarec Tempo ekiris sian vojon,
Nun ni scias ke Ia vojo longis jen jupreskai tri jardekojn La tiamaj redakcianoj

Iuan Flanjak, Marinko -Gjiuoje. luica
Spoljarec, Spomenka Stimec, Zlatko
Tiiljar kunlaboris kun eldonkonsilantaro

Ljerka Begi(, Ante Fereniii, Damir
Mikulitii, Ivo Rotkui( . Ricevadis gin
membroj pagintaj kotizon. Spoljarec
redaktis sian lastan numeron de Tempo

en marto 1990, kiam Ia redaktan laboron
transprenis Josip Pleadin, Li prizorgis
Tempon dum la mallacilaj militetosal jaroj

l9a0 kaj 1991. Spoljarec retransprenis
redaktorecon por 1a unua numero de la jaro
1992 kaj 1a duan numeron redaktis Ljiljana

Pranji(.. Tempo tiam ekmutis pro militaj
cirkonstancoj

en kiuj nia lando trovigis.

Dalibor Seatouii en

I 995 donis al gi novan
forrnaton, novan veston. En 1996 Spomenko
irtmec transprenis la laboron de iedaktoro,
kio da[ras gis nun.
La centa numero de Tempo estas
grava ne nur por la Esperanto-Movado en
Kroatio. La festa numero de Tempo retenas
sur siaj pa$oj 1a etoson de Ia jubilea jaro

I 908.

Titolpa$e

ni jubilee

prezentas

gravan atingon de la kroata kaj Esperanta
kulturo: unu plian fojon libro en Esperanto
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APERIS LA VJETNAMA ELDONO DE
MIRINDAI AVENTUROI DE IVIETILERNANTO HLAPIC
/isl

lr

2an kaj VTesnik la 2l-rrr de oktohro kai
en HRT la l2.an de oLtobro

Radio elsendo
2008

D
estis
kie h aulor
sia r ir o. La

etnama
1a urbo

eldono

verkon Cao Truorrg. La deseqnoin por l,r lrhro
estas de \guven Tfe Minh klu en [a libro uzis
sian pseidbnimon The Quang.

Tio ne estis la unua kunlaboro
igo kun Vjetr-ramio.
ernas Esperanton per
olibro lai la Zagreba
mem ili ankorai ne
eldonis, sed uzas kopiojn de gia manuskripto.)

Kroataj gazetoj interesigis

pri

la

rojn de
li6leko.

respektive la librokolekto de la familio Brlic

de Ivana Brlii-MaZuranii en septembro 2008,
okaze de la 70-a datreveno de Sia morto 118741936 ', Aperis libro de Sarr ja Lor rencic S{cante
.h'ana kaj dokumenta ry lilmo i:rspirita per la

Iihro

KEL honoris tiun datrevenon per
donrco unikr: r'jetuama eldono de l;r plej
populara

r

erko de la

r,jetrrama eidono. Aper is du artikoloj en V'eiernji

airtori,o.

S

S,ir,..

Pri la rjetnama eldono de la verko

Komecanta kurso en Vjetnamio uzanta lernolibron

lai

la Zagreba metodo
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Nur Zagrebo povas tiel festi
lOO JAROJ DE ESPERANTO EN KROATIO
La 26-an de majo 2008 okazis solenajo
okaze de 100-jari$o de Kroata Esperanto-Ligo

krj

organizita zagreba Esperanto-movado.

(En 1908 fondi$is en Zagrebo Unui$o de
kroataj esperantistoj kvankam individuaj
esperantistoj en Kroatio lernis Esperanton
multe pli frue, kiel ni lastatempe eksciis per
esplorado de Davor Klobuiar, ec 20 jarojn
pli frue). La solenajon organizis Kroata
Esperanto-Ligo en Ia cefa kultursalono de
Zagrebo,la koncertejo Vcfiroslm lisinski kun
2000 sidlokoj. Tian Esperanto-feston povas
arangi verSajne nur Zagrebo, car mi dubas
ke esperantistoj ie ajn aliloke en Eriropo
povas arigi 1500 spektantojn por festeno,
sen havi internacian konsiston de Ia publiko.
En Zagrebo vivas miloj da homoj kiuj au

bone konas Esperanton ari almenau iomete

$in lernis. En la publiko alvenis multaj

civitanoj kiuj alvenis ne pro Esperanto sed
pro altkvalita kaj varia muzika programo.
Al la festo venis ankarl multaj familianoj de
esperantistoj por subteni ilin okaze de la
centjari$o.

La solenajon planis kaj preparis
Judita Rey Hudedek kaj Spomenka Stimec.
Gi estis tiel konceptita ke gi montru
kroatan Esperantan historion interesa por
neesperantistoj.

Dum iom pli ol 2-hora programo oni
prezentis la cefajn turnpunktojn en Ia kroatia
Esperanta historio per ekrana prezento kaj

ATTILA SCHIMMER DANKAS

AL

intertempe prezenti$rs altkvalita kultura
programo. Partoprenis 4 individuaj kantistoj
(inter kiuj konata Zagreba operkantisto

1 ksilofonmuzikistino
(nuna KEJA-prezidantino: Kaja Farszky), 2
romaaj dancistoj, tri muzikgrupoj (Aillu kun
Neven Marzleiki),

sudamerikaj kantoj, Makedona koruso Ezerki
el Zagrebo, Dalmata klapo (virkoruso),

ensemblo

"7

/8'

, du

gastkantistoj

kun

la

gntpo Ezerki, du infangrupoj (elementa
Iernejo Davoin Terstenjak kaj inlanhejmo

el

Lekenik) kaj grupo da kantistoj de
malnovzagrebaj kantoj Angeluii. Aparte
elstaris Ia lerneja grupo da infanoj kun
tre placa programo. Mi fieras pri la agado
de Zagrebaj esperantistoj, ear ili daurigas
la tradicion pri kunlaboro kun la cirkaira
socio, ja muitaj en la publiko estis amikoj

de Esperanto kaj 1a programon plenumis
anka[ pluraj neesperantistaj grupoj. Krom
du malpli kvalitaj eroj Ia programo estis
reprezenta kaj sendube pli bona ol kulturaj
programoj en UK en Roterdamo.
Zlatko Tiiljor

4

ZAGREBO

Mi kore dankas a1 vi pro Ia invitol Mi estas fiera ke mi povis esti parto
de la centjara festo de la kroata Esperanto-movado. Tio estis vere granda
kaj grava travivajo por mi. La tutan programon mi spektis de la flanko de
la scenejo kaj mi devas konfesi ke mi ofte batalis kontrai la larmoj aridante
tiajn elstarajn artistojn kantante kaj ludante kroatan, makedonan kaj bosnan
muzikon. La kanzono "Leise flehen meine Lieder" de Schubert en Esperanto
profunde impresis min. La infanoj tiel talentaj, doleaj kaj viglaj donas esperon
al Esperanto kaj montras al indiferentuloj ke Esperanto ne estas ia maljuna kaj
malmoderna ideo de keikaj frenezuloj sed estas moderna kaj vivanta lingvo.
Mi tre gojas, ke mi konatigis kun Vida kaj por ke mi nun ciam povas arjskulti
Sian vocon kaj ekzemplodonan belan prononcon. (Mi sencese arlskultas Sian
kompakt-diskon).

Mi volas laridi ankau ia teknikistojn de la

koncertejo tisinski.

Ekzemplodona, rapida kaj helpema laboro!
Mi volas latdi ciun persone kiuj kunlaboris kaj organizis tiun unikan
eventon.
Kiam mi revenis hejmen mi tuj altelefonis miajn amikojn kaj rakontis
cion pri la evento sed ne nur. Min impresis ia pureco de la urbo, Ia $entileco
de la lo$antaro kio povus esti ekzemplodona al pluraj aliaj eefurboj en Etropo.
Mi ne haltos seneese paroli pri tio.
Kun koraj salutoj el Vieno,

Attila Schimmer
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LERNANTOJ ESTIS HELPANTOJ EN
INTERNACIA KONGRESO DE BLINDAJ
ESPERANTISTOJ EN PREMANTURA

Post

kun

Pr

sia

nova bl
Satus

Hli:'#{3ii,".o1,^t,"";i'6111*
da

demandoj havis Dora por sia

-Ni esperas, te ni vere helpis en Premantura. Mi
helpi en^la .sel<vanta Inte-rnacia Kongreso de Blindaj

Esperantistoj. Cu gi okazos en Pollando?

Tena Kuzmanovii

39a INTERNACIA INFANA KONGRESETO
EN NEDERLANDO

Ternpo 312008
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ROTOWN MAGIC
Roterdam' - la ne filminda
Tro maltrankvilas gia fon'
Roterdam' - la senpasinta
sen fasadoj kaj fronton'.
Roterdam' sen romantiko
tenas blagojn for de si
sen inklin'al poetiko
sen babil' severas gi.

Mi unuafoje aridis pri Esperanto
en 2007. Gi estis menciita en mia lernolibro

pri geografio. Min interesis la ideo pri
unu monda, internacia lingvo, kaj mi

decidis esplori plu pri gi interrete Post iuj
nesukcesintaj provoj mi trovis 1a retpa$aron
de Kroata Esperanto-Ligo. Mi vidis ke tie

ekzistas reta kurso por komencantoj, kaj

mi ellegis Ia unuan iecionon. Kvankam
mi dubis ke iu respondos al mi se mi
sendos respondojn al Iecionaj demandoj,

mi decidis provi. Kaj jen, jam morgai mi
ricevis respondon de s-ro Davor Klobucar,
gvidanto de Ia reta kurso, kiu ofertis a1 mi
sian helpon, Post tio, mia lernado kaj mia
tuta "esperanta vivo" plirapidigis. Kiam mi
finis eiujn retajn lecionojn, KEL invitis min

Bronstein kaj verkiston Tomasz Chmielik sed
ankat mian kolegon Drago-n IliSinovii, Oni
prezentis min al Kroata Esperanto-Junulara
Asocio. Venontan printempon mi veturis
al Senigalio (Italio) kie estis organizita IJF
(Internacia Junulara Festivalo). Mi renkontis
plurajn junajn homojn tie, inter kiuj estis Kaja
Farszky, prezidantino de KEJA. KEL ankai

peris mian adreson ai esperantistoj Simo
Milojevii kaj japana esperantisto s-ro Svozyi.
Ili gastis en Dubrovnik kune kaj invitis min
al vesperman$o. Tlo estis tre utila por mi,
6ar mi multe aiskultis rapidan Esperanton
Mi restis en kontakto kun s-ro Milojevii kiu
sendis al mi multajn Esperantajn librojn,
Sed la plej fortan impreson a1 mi
faris Universala Kongreso de Esperanto en
2008, okazinta en Roterdamo. Preskait 6iuj

esperantistoj kiujn mi ekkonis skribis a1 ml:
"Venu al UK! Ni renkontigos tiel" Mi estis tre
bonSanca, Car mi komencis lerni la lingvon
gustatempe por partopreni 1a centjarigon de
UEA Mi estis ege goja kiam miaj gepatroj
konsentis ke mi rajtas iri, sed nur se mi iros
kun organizita karavano. Gin organizis Itala
firmao Orbis Pictus kun prezidantino ViSnja
Brankovii. Do denove mi flugis Zagreben

6

kaj atendis la momenton por ekkoni miajn
kaiavananojn. Lai mia gistiama kono de
esperantaro, ee la nombro de Kroatoj en
Ia karavana buso estis tre granda. Mi ec
ekkonis iujn bazlernejanojn tie, ceftiginte
ke mi ne eiam estos "la plej juna kroata
partoprenanto". Post du tagoj da vojago, ni
atingis Nederlandon. A1 mi Sajnis ke gi
tute ne similas aI Kroatio. Kiam aliaj busanoj
demandis min kiu el la viditaj aferoj mirigis
poroj kuras tra
min ia
tre strange, kaj
urbaj p
"Ni vidis belajn
durrrni
domojn, florojn,..,. kaj Divo vidis leporojn,"
Por mi la tuta kongreso estis tre interesa.
Unue - Roterdamo, kiu ne similas al iu alia

linfini

kutimi$is ke, se homo aspektas "strange", se
li estas nigrulo ktp., li parolas iun strangan
lingvon kaj ni ne povas interkomprenigi.

Filmkamerojn fri mallogas
senpretende, sen graci'
Kie blokon blok'apogas
en pala sun' rebrilas gi.
Roterdam' ne imageblas
kiel kino-iluzi'
Roterdamo ne filmeblas
Roterdamo estas gi.
Jules Deelder
Tradukis: Wim Jansen

suojn. Sed mia plej "internacia" sperto estis
unu tagmango. Dum la interkona vesPero
mi eklionis unu sinjorinon apud japana

tablo. Post nia babilado kaj post kiam Si
instruis min kiel skribi mian nomon japane.
Si

demandis

Mi rakontis
en Dubrovn
estis Sia edzol Poste mi estis invitita tagmangi
kun Si, Sia edzo kaj s-ro Simo Mi sidis meze,

mangi per japanaj bastonetoj. Resumante
cion,-mi diras ke la UK estis unu e1 la plej
interesaj spertoj en mia vivo. Mi esperas ke
tiu ei estis nur la unua e1 multaj kiujn mi
partoprenos,

Auo Pulinka.
kongresa numero 1419
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LA DEPARTAMENTO
MEDIMURSKA KUNFINANCAS
EU.PROJEKTON DE KEL
La

Departamento Medimurska decidis en

oktobro 2008 per kunaa ekvivalento de mil eiroj subteni
la projekton de Kroata Esperanto-Li go Hindia infanlibro
en Eiropo - tri eiropaj infanlibroj en Hinda Unio. Por
tiu projekto Eiropa komisiono aprobis al KEL en 2008
33.349,50 eirojn, kiel 50% de Ia necesaj rimedoj. La
necesan sumon de pliaj 33.000 elroj KEL devas trovi
en Kroatio. En Cakovec, la cefurbo de Departamento
Medimurska, nun estas trovita la unua ero de Ia necesa
mono. KEL atendas decidon pri subteno al la projekto de
Ministerio pri kulturo kaj de Urba oficejo pri kulturo.
Kial lepartamento Medimurska kunfinancas
Ia projekton? Car la kroata llbro Wakajtapu tradukota
bengalen kandre de la EU-projekto, venas el la plumo
de verkisto JoZa Horvat, naski$inta en Departamento
Medimurska, en Kotoriba en 1915.

Dum en Kolkato Malasree DaSgupta
esperantigas la bengalan llbron Damaruchcnir tradukota
kroaten de Domagoj Vidovii kaj slovenen de Vinko O5lak
(tradukisto italen ankorai ne estas konata), la teamo de

LANCO DE DOKUMENTA
ESPERANTO.CENTRO

EN DURDEVAC

KEL, Zlatko Ti5ljar, Vera Roknii kaj Ljerka Stilinovii
administras la projekton en la oficejo de KEL.
Fotrs S. Stimec

EUROPA KOMISIONO FINANCAS
ESPERANTON EN BRUSELO!
Eriropo komisiono aprobis

la peton de

Europa

Esperanto-Unio kaj en 2008 per 55.000 eiroj financas funkciajn
kostojn de Ia brusela oficejo de EEU, t.e. oficejajn kostojn kaj
salajron de unu oficisto. La sumo de 55.000 etroj kovras B0% de
la projekto kadre de Civitanaj aktivecoj, dum 20% EEU devas
trovi ekster rimedoj de Eriropa Komisiono. La subvencio venis

per la laboro de kroata denaska Esperanto-parolanto Maja
TiSljar kiu, kiel oficisto de EEU kun ties estraro, sukcesis ricevi
la subvencion, inter 300 diversaj organizajoj kandidati$intaj.
Zlatko Tiiljar
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Dokumenta Esperanto-Centro efektive jam funkciiis ee
1an6o, kiu okazis en la Universala Kongreso de
Esperanto en Roterdamo ei-jare, ear gia materialo estis plurmaniere
uzata dum multaj antarlaj jaroj La privata kolekto de Esperantajoj,
kolektita per laboro de multaj unuopaj esperantistoj enlande kaj
en eksterlando. nur provizore estis nomita Esperanto-kolekto
Pleadin. Car nepras kaj ur$as kolektado de nia historia materialo,
kiu senrevene malaperas, Unuigo de Zagrebaj Esperantistoj ankarl
reale volas helpi Ia strebojn por ke la kolekto Pleadin farigu nacia
Esperanto-arkivo. Tiucele, en Roterdamo estis disdonitaj reklamiloj
kun 1a celo akiri sufican monsumon por konstruigo de aparta
konstruajo en Durdevac, kie estos lokita jam ege granda kolekto de
libroj, gazetoj, dokumentoj, fotoj ktp
Nun jam ekzistas konstrutereno kaj konstrupermeso por
realigi tiun celon. La konstruajo havos spacor.r de 120 kvadrataj
metroj, kaj gi estas planita kiel plurcele uzebla kuiturcentro de

anta[ ]a oficiala

kroatlaj esperantistoj
La komenca celo de Ia kampanjo lancita en Roterdamo
estas provo kolekti minimume 5 000 eirojn $is somero 2009, al kio
la posedanto aldonos ankorai 5,000 erirojn. Ni invitas vin subteni la
valoran projekton morale, materie kaj finance. Tiu sumo sufieos por
komenci la konstrulaborojn, Por funkciigi 1a Dokumentan EsperantoCentron, estas necesa Ia sumo de minimume 30.000 eiroj, kiu iom
post iom kolekti$os ene de tri sekvaj jaroj.
Kion la Esperanto-movado en Kroatio ricevus per gia
konstruigo? Gi ricevos plurfunkcian centron kaj eblecon lariplane
kaj sisteme konservi la historiajn materialojn por estontaj generacioj.
prilabori ilin kaj disponigi al eventualaj uzantoj La fina celo de DEC
estas peti regionan ai Statan protekton por la kolekto, sed tamen
restonte unuaviceje dispono de Esperantaj organizajoj kaj unuopuloj
kiuj bezonos $ian uzadon. La socia protekto evitigos materiajn
perdojn kiuj en aliaj societoj kaj kolektoj okazas sen necesa kontrolo,
Pri detaloj de la projekto bonvolu informigi en la retejo de
UZE wnwv.zagreba-esperantisto hr arl petu presitan informilon ce;
UZE, Goljak 43, 10000 Zagreb, zagreba.esperontisto@gmail com
Se vi disponas pri ia ajn materialo rilate Espranton,
kaj se vi volas donaci ai prunti gin al DEC. bonvolu kontakti $ian
respondeculon: Josip Pleadin, B, Jelaiiia 138A, 48350 Durdevac, tel,,/
fakso: 04B,zB1 1-266, poStelefono: 098,u248-57 4, josip.pleadin@.gmoil.
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La loa

MIRO

Ciam mirinda internacia
kiun organizas Kroatia

renkonti$o

Esperanto-Junulara Asocio (KEJA) eijare okazis e
Ia 2a kaj la
scias ke la
M... Internac
eiufoje Sangigas, kaj car gi ci-foje okazis
en junulargastejo apud la belega rivero
MreZnica, oni nomis $in "Magiverda".

Tiu ei MIRO estis jubilea, kaj
la 84 partoprenantoj el 2o landoj vere
pligrandigis la jubileon. La programo
de la renkontigo estis abunda. Okazis
prelegoj pri alternativaj energifontoj,
bilingvismo, biologio, renkontigol kil
politiko. Oni ankari faris kurson pri la
kroata lingvo sur bordo de la rivero,

muzikon prizorgis multnombra kuj
gaja kultura kaj arta asocio de Ia urbeto
Generalski Stol. La publiko dancis kaj
kantis kune kun ili. Nokte oni festis Ia

l00-jari$on de Ia Esperanta movado
en Kroatio, la 50jari$on de Studenta
Esperanta Klubo el Zagrebo kaj la 10jari$on de MIRO ec per tri tortoj sur

laborgrupon pri perkutinstrumentoj
amuza kaj ege lauta kaj

kiu estis

kiuj estis skribite ESPERA\TO SEK kaj

noktan promenadon por spekti stelojn.
La amuza programo konsistis el urba

ludo, riveraj sportoj, frumatena

KEJA.

Dum Ia renkor-rtigo plejmulto
partoprenantoj partoprenis en
kvar ekskursoj Lnu iris vizite al la

el la

kaj

nokta na$ado, ciutaga trinkejo, gufujo
kaj novjara festo. Felice, dum la tuta
renkontigo estis suna kaj varma vetero.

Dum la renkonti$o okazis
kelkaj gravaj eventoj en kiuj, krom
esperantistoj, partoprenis ankarj loka
logantoj, ekz. la perkutista koncerto
en

la
Ia

du

oni povis vidi anoncojn sur grandegaj
afiSoj veturante el la direkto de ia urbo
Karlovac.
La programon de Ia perkutista
koncerto preparis dujunuloj el Svislando,

la kvarteto "Boomerang' el Zagrebo kaj
Kaja Farszky el Vrbovec, prezidantino
de KEJA. La publiko miris pri Ia ne tiom
konata kaj ekzotika muziko.

Duontaga festo la 5an de
a[gusto allogis multajn homojn. Ne
nur urbanoj de Duga Resa, sed ankau

multaj esperantistoj el Kroatio venis por
senti la etoson de la jubilea internacia

renkontigo. Dum la programo okazis
kuirfesto dum kiu ciu ricevis man$ajon
e1 kvar landoj kies receptojn pretigis
la partoprenantoj de MIRO mem. La

monteto Vinica apud Duga Resa, kiun
oni organizis oma$e al MKR. La dua
ekskurso p idis al la urbeto Ozalj kaj

ulbo Karlovac. La tria ekskurso estis
remado lait la rivero MreZnica Kaj la
kr ara estis vizito al kotona industrio de
Duga Resa
Sajnas, ke al la partoprenantoj

tre placis la renkontigo kaj multaj diris
ke i1i volus, ke MIRO dariru ec pli ol
ses tagojn, Pli da informoj pri MIRO
vi tror-os ee www.keja.hr ari vi povas
Iegi pri la renkonti$o el vidpunkto
de partoprenanto el Pollando Lukasz

Zebrorvski
co

http://Iukiz.wordpress.

nut 2 0 0 B /09 / 3 0 /p o stsomera-ret eno - 2 -a-

parto,/#comment-30.

Do, eiuj interesi$antoj ali$u al
sekva MIRO kiu okazos de la 2a gis [a
8a de algusto 2009 en urbo Cakovecl
Informojn pri gi kaj aligilon vi trovos ce
www.keja.hr.

DagTreer
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VILNIUS BRILIS PER JURNALISMA KONGRESO
memoro

Neforgeseble brilas en
la Unua tutmonda kongreso

de esperantistoj

-

jurnalistoj okazinta

Kaj ne estas surprize, ke tio okazas en
jaro kiun UN kaj UNESCO deklaris Ia

Ia

jaro de la lingvoj...

en Vilnius de Ia 25a gis la 30a de majo

por kiu la organizanto Litova
Esperanto-Asocio kuj Tutmonda
2008

Esperantista jurnalista Asocio - TEjA
trovis partnerojn en Litovia parlamento,
Litovia registaro, Vilniusa municipo,
Litovia Ministerio pri eksterlandaj aferoj
kaj Ministerio pri kulturo de Litovio.
La unika kongreso venigis
al Litovio 178 personojn rilatantaj al

jurnalismo. IIi venis al Vilnius el 37
landoj por trakti la temon Internacia
kultura komunikado - jwnalismo kaj
Esperanto. La temojn per tri sekcioj
prezentis 56 prelegintoj. Re$isoris la
kongresan temon Humphrey Tonkin.

La jurnalismo ne estas nur

skriba: ankai parolata lingvo ludas
signifan rolon. Dumjaroj $i estas nutrata

aldone al la fizikaj renkonti$oj inter
esperantistoj, cefe de Ia State subtenataj

radio-stacioj: Romo, Zagrebo, Varsovio,
BudapeSto, Pekino, Havano, Vieno kaj
Vatikano.

Esperanto kaptis novaj n lernantojn, 6efe

junajn: gi plivastigis sian utiligeblon;$i
pliaktivigis homojn antarle nur pasivajn.
Cu la jurnalismo esperantista kapablas
adaptigi al tiu nova medio?"

Multo

direndas. Mi,
de 22 Universalaj
Kongresoj kuj 7 lFEF-kongresoj Ia
partopreninto

jurnalisman kongreson de Litovio povas
kompari kun neniu alia.
Dankon. Litovio!

Kelkaj stacioj ankora[ restas:
aliaj eesis funkcii; aliaj trovis novajn
vestojn ce la reto. Dank al la reto,

\4ado Jurkouic
Fotis Vlado Jurkovic

Akceptis la partoprenintojn la urbestro,
eefministro, parlamentprezidento...

Malofte Esperantaj asocioj
havas tiajn partnerojn dum siaj aran$oj.

La AIta protektanto de Ia
Kongreso, cefministro de Litovio
Gediminas Kirkilas mesa$is: Mi

esperas, ke esperantistoj jurnalistoj
per siaj vortoj kaj ekzemplo pruvos, ke

Esperanto estas bonega alternativo,
ke pli ampleksa disvasti$o de Ia lingvo
instigos interpopolan respekton
reciprokan al iliaj kulturoj
.

Prezidanto de

Litovia

Parlamento atentigis ke Litovio en 2009
fari$os la kultura Cefurbo de Erlropo,
samtempe festante miljaron de la uzado

de litova nomo. La cefurbo Vilnius
aperis kiel cefurbo antari 675 jaroj.

Ministro pri eksterlandaj
aferoj interalie esprimis sian respekton
por eiuj adeptoj de Esperanto, kiuj eiam
zorgis

pri

disvastigo de la lingvo en
50 jaroj da malhelpajoj

Litovio, malgrai

kaj $enoj esprimi liberajn vortojn kaj
opiniojn.

Ministro pri kulturo salutvorte
diris: "Esperanto kiel rezulto de
plurkultura sintezo i$is valora simbolo

Mi citu el Ia parolado
"Esperanto

ja

de

estas granda

egaliganto inter fortaj kaj malfortaj
popoloj, inter ricaj kaj malriCaj, inter

tiuj kiuj regas kaj estas regataj. Sekve,
ne estas surprize, ke $uste Litovio,

lando kiu renovigas sin kaj retrovas sian
internacian kaj tutmondan profilon, estu
nia gastiganto por la nuna konferenco.

Tempo 312008

u MENDIS tA VoRTARoN BoRcIc?
Ekde novembro 2008 Ia Granda Vortaro Esperanta-Kroata de Lucija

Bordii kostos

320 kn. (420 p)
Abonis la vortaron kaj helpis $ian eldonon dum la abonperiodo pluraj
membroj el niaj jenaj societoj:
1. Esperanto-Societo ,,Bude Boryan"
33 ekz.
2, Esperanto-Societo Rrjeka
23 ekz.
3. Esperanto-Societo Split
13 ekz.
4. Esperanto-Societo Osijek
I ekz
5.

Individuaj membroj de

KEL

6 ekz.

Kroata Fervojista Esperanta Asocio
7. Studenta Esperanto-Klubo
6.

3 ekz.

Unui$o de prelegantoj de Esperanto
9. Esperanto-Societo Velika Gorica
10. Kroata Esperanto-Junulara Asocio
11. Kroata Unui$o de Nevidantaj Esperantistoj
B.

de popola unui$o".

Humphrey Tonkin:

Eu

12.

Esperanto-Societo "B. Vantik"

VaraZdin

3

ekz

I

ekz.

1 ekz.

4 ekz.
1 ekz.

t

ekz.

Entute 93 abonoj
Pro abonoj dqnkqs la eldonistoj Sueuiiliinq knjii,ara kaj Kroata Esperanto-Ligo.
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KROATOJ EN INTERNACIA AKADEMIO
DE LA SCTENCOJ SAN MARTNO (AtS)
Ni foliumas la kvinan eldonon de
Internacia Sciencista Dokumentaro (ISD) de 1a

I nternacia
S ciencista

D oku menta ro
2004

Reg

prezentataj membroj dg landaj AlS-organizoj
Pollando,
Slovakio kaj

AIS Rumanio, AIS Rusio, AIS
AsSAIS - Asocio subtenanta en San Marino

A
San
kelk

stro de a internaci

Atade,.nio

(AIS Bulgario, AIS Cehio, AIS

la

2007

-

I nternacia

ian de la Sciencoj. AIS
havas kontraktojn kun

a" ru

Sciencoj

kunlaboro (ekz-emple,

enS

de Internacia Scienca Akademio Comenius',

Kroata
P
skribis en
de

kaj redaktoro de

'Tempo".

en AIS Pleadin ne
no

...".

Pri AIS San Marino J Pleadin

nenion
menciis Lapenna estas unu el la plej elstaraj
esperantistoj en la mondo en tuta historio de
Esperanto

3. Mato Briid-Kostid

1912)

en

(Subotica

- asociita membro (AMdAIS), diplomigis

Naturscienca-matematika fakultato en
doktori$is
Iaboris

Li
L. Zamenhof. Poste sekvis pseidonomo de L L.
ZamenhoJ Esperanto kiu estis aplikita por la
nomo de la lingvo mem.)

Por

ni

estas interese analizi

i'tffi:',T:l
ori astronomio kai riziko *,", -"-n".I Bitllflli
locieroj p.r mateiratiko kal fiziko en areo dd

ek.a Jugoslavio. En lajaro 1994 li translokigis
el Serbio rties regiono Volvodinor en Kroation.
Li estas tre aktiva esperantisto en multaj Eorganizoj. en Kroatio li membrigis al ES Bude
Bnrjun. Ekde I98o li estas membro de AIS San
Marino (Pleadin er.r 'Biografia leksikono .,,

menciis ci-tiun [aktonr. Informoj en libro ne
enhavas lian Iastan restadejon enZagreb.

Vladimir
dip
r lu48r kaj en Fi
4.

1925)

- plenrajta membro.

omika

fakultato

r

organizoj. Du loje prelegis

pri

ekonomia

lerminologio dum AIS-sesioj, lnformoj en libro
estas nekompletigitaj, sed kompletigitaj en
AIS-retejo

8 Neven Kovaiid (Zadar 1956) adjunkto rAdAlSr. diplomigi: pri juro en la jaro
Iq80. krom tio sludis lurismikon ie Fakultato
pri ekstera komerco, ambai en Zagreb Unue Ii
knj
eli

en

1a53r

akt
en

nun aparte en Belgio, kie Ii logas. Li multe
prelegis kaj publike parolis. Li estas spefta
parolanto kaj poligloto (komparebla kun
Lapenna kaj Pancer). Pleadin menciis lian

jaro I983. En Biografio leksikono de kroatiai
esperantistoj de J6sip Pleadin pri ci-tiu fakt,5

laboron en Prezidanta sekretariejo de AIS San
Marino en Paderborn

estas skribita nenio.

Estas interese

ke

Pleadin

en

Biografia leksikono ..,' mencias ankorai du
personojn kiel membroj de AIS San Marino.
sed kies nomoj kaj informoj en kvina eldono
ISD

ne trovigas, Tio

estas:

23)

pri

a
p

kaj
ata

esperantisto, aktiva enlande (KEL ktp) kai
and Political Science". Lau Biografio leksikono
de kroatiaj e\perantistoj en la jaro lq8b lvo
Lapenna estis kunfondinto kaj vicprezidanto

t0

Fondinto de Zagreba metodo por E-lernolibro.
Li estis tre aktiva esperantisto en Kroatio kaj

eksterlande, kunlaboranto de E-periodajoj
2. Antun Simunid (Durdevac
- Osijek 1993), magistro, prelegisto

19,18
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pri la

angla lingvo en Pedagogia Fakultato,
verkisto, tradukisto, redaktoro de pluraj
eldonajoj, kunaitoro de la vortaro i0.000
vortoj", forpasinta aktivulo de osijeka E-societo
"Liberiga Stelo".

kadre de la koncerna retejo. Rilate sciencajn
temojn vi povas plilargigi vian scion legante

Por pliaj informoj pri AIS kaj giaj
aktivecoj vi povas ekscii en la retejo http:
wwu.ais-sanmaino.org

. Klaku al

enciklopedion Wikipedia. En kadro de

Anaro

(ISD) arl "Nova ISD-datenbanko, plurligva.

Ia

menciita retadreso klaku al AIS en Vikipedio

ai

Ankau pri AIS vi povas ricevi aliajn informojn

http : /,teo wikipedialr?,twiki

AIS

rh*o

Hinit

KROATAJ STUDENTINOJ STUDAS EN UNIVERSITATO
DE ADAM MICKIEWICZ EN POZNANO
interlin
ekde Ia
kaj Tea

La Universitato en Poznan pintostaras ce klerigo
de esperantistoj en la mondo, lasante tiel al Pollando
prestigan Iokon inter universitataj instancoj Pollando

ZAMENHOF.
STRATO
EN LA
HUNGARA

mesafro estas

Sur

en

1a

VODNIKOVA

Zamenhof-utco estas

la titolo de Ia

hungarlingva
traduko de Zamenhof- Stiato

de Roman

ovii

klaseam

Dobrzyiiski. La

tradukon prizorgis konata
hungara verkisto Tstvdn

Nemere. kiun Kroata
Esperanto-Ligo engagis por
la projekto de tradukado
de la libro Zamenhof-Strato.
La projekton de tradukado

9

NIA ESTONTA EJO

428. Davor Klobudar
429. Sava Matetii-Ludii
430. Sreika Bakaric
431. Spomenka Stimec
432. Histriko

1,39 etrojn
13,68 eurojn
6,84 eurojn
1.000,00 erirojn

Post arigusto kolektite

l. 050,29 erirojn.

28,38 eurojn

Kolektite
ekde la jaro 2003

entute

18.969,43 erirojn.

laneis kaj grandparte financas
Nia granda kredito en oktobro 2008 reduktigis al 31.717,90 euroj

MINISTERIO PRI SCIENCO, KLERIGO

La eldonisto de

hungara

la

Zamenhof-strato

KA'

SPORTO SCIIGAs PRI ESPERANTO
pri scienco. klerigo kaj sporto de
kiel liberan aktivecon en elementaj lernejoj de
la Ministerio sciigas:
o kaj klerigo en elementaj kaj mezaj lernejoj

n al MinisLerio

Resp
depa

teresojn de gelernantoj lerne3oj organizas apartajn

desegnita de

Vladimiras

per lerneja curriculum kaj per

1a

jara plano kaj

Beresniovas.

Kroata

Esperanto-

Ligo ankorai klopodas pri la

%T!xi.1f#.tantajdevoj,sedpovasestiakceptataj

Strato.

.5

latva eldono de ZamenhofEkster Ia projekto
prizorgata de KEL. baldarl
ros ia franca
apero

de

la

Esperanto-

en

I

I

lingvoj

S. Stimec

Tempo 312008

klerigo.

::ffi

??*i

t?*i,

La dokumenton subskribis Jasenka Denovii, estro de Fako pri

1'Ji"1llilH'"

lHi'r'i?#lj :l

antailerneja eduko kaj elementa

UPE kunsidis en Rijeka la 4-an de oktobro 2008 kaj traktante pri instruado de Esperanto en
Kroatio konsideris tiun ci dokumenton,
Per tiu dokumento rekonfirmigis: se ni disponas pri instruistoj kaj proponas Esperanton al
lernejoj, lernejaj direktoroj decidas pri enkonduko de Esperanto kiel eksterleciona objekta.

S Stintec
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Kompilis Geoffrey Sutton.
Enkonduko
Humphrey
Tonkin. New York. Mondial,
2008. 728 p.24 cm.
Anglalingva enciklopedio

de

{r['

I pir"

pri la

originala Esperanto
literaturo. Rice dokumentita

superrigardo pri Ia originala
Esperanto-literaturo de post
la jaro 1887. Multaj kroataj

autoroj reprezentitaj.

Prezo
per Libroservo de KEL kun
sendkostoj 350 kn. Kroatlingva

{;EOFrftEt' Iit:"fTOS

recenzonto ricevos senpagan
ekzempleron.

Kroata Esperanto-Ligo invitas siajn membrojn
okaze de cent jaroj de fondi$o de Unui$o de kroataj esperantistoj
Zagreb, 1908 - 2008
al
Scienca Simpozio

ESPERANTO KAJ KROATA KULTURA IDENTECO
Filozofski fakultet
lvana Luti(a 3, Zagreb

ii,?lT[,'"''1.'[:'$',f ,1,1,'ft ,ll1?.t{ij:'Jiioft

.1?,

Malfermo: vendredon Ia 7an de novembro 2008 je la 10 h
La simpozio dailras sabaton la 8an de novembro 2008 de th15 $is 19h00
Filatela ekspozicio pri Esperanto kun speciala po3karto kaj unuataga koverto!
Prelegas:

D-ro. sc. Vinko Breii(, Danijela Drakula, lstvdn Eftl, Renata Geld, D-ro sc. Eldi GrubiSi(
Puli5eli6, D-ro sc. Zlatko Hin5t, VIado Jurkovid, Davor Klobuiar, D-ro Ulrich Lins,
D-ro.sc. Jozo Marevi(, Vjekoslav Moranki(, M-ro sc. Radenko Miloievi(, Kristian Novak,
D-ro sc. Velimir PiSkorec, Josip Pleadin, Petqr Radosavljevi(,,M-ro sc. Nikola Raii(, Judita
Rey-Hudefek, Andel Startevi(, Aleksandra Siukanec, lvica Spoljarec, Spomenka Stimec
M-ro Zlatko TiSljar
[a

Simpozion financas Ministerio pri kulturo de Respubliko Kroatio kaj
Ministerio pri scienco, klerigo kaj sporto de Respubliko Kroatio.

