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Fini$is kurso por turismaj akompanantoj dum UK 2001
55a
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KARAT LECANTOJ,
Finigis la jaro 2001. Gia lasta tnono estis por ni tre riOa.Ni atingis la 55-jaran jubileon. Tiom da jaroj pasis post

kiam en autuno 1945 fondi$is Kroata Esperanto-Ligo kaj
preska[ samtempe zagrebaEsperanto-So cieto Bude Borj an.
A1la jubileo ni oma$as titolpa$e.
Ni resumas por vi eventojn, kiuj 0irkanis la jubilean
Zamenhof-feston.
Kreskas la preparoj por UK en Zagreb,la laboro densi$is, la kunsidoj multobli$as. La 2lkapa LKK havis tri kun-

sidojn kaj dividis la taskojn kaj fondis tcamojn. La Dua
Bulteno en Roterdamo eniris presejon, ali$intoj baldair
ricevos $in.

Nova membro, Sanja Kodmja, oficisto en notaria oficejo, transprenis fakon pri vizoj, celanta helpi al kongresanoj lo$antaj en la landoj, kruj bezonas vizon por UK. En
Zagreb alvenis la unuaj I 1 8 ali$oj el Kroatio.
Mrnstrino pri turismo akceptis la delegacion de LKK por
infomi$i pri preparoj de la Kongreso. Kvardek helpantoj
en turisma fako finis spccialan kuson pri tr,rismo por helpi
al kongresanoj ekskursi tra la kongresa lando. (Sur la foto
dum unu el la prelegoj en Generalturist). La Kongresa
lando sin prezentas sur la kalendaro por lajaro 2001, presita
de Josip Plaedin en Durdevac kaj aeetebla en Orq grandaj
libroservoj. (Prezo en Kroatio 50 kn)
Ni kleri$is ne nur pri turismo sed ankau pn informatiko.
Ministerio pri scienco financis nian kurson pri komputiloj
por geavoj, kiu celis levi la scion de la plej a$aj membroj,
kaj malgrandigi la breOon en scidrvido inter generacioj.
Dank' al tiu projeko ni povis aOeti plian komputilon por nia
oficejo kaj Ankica Jagnjic instruis dum du monatoj en du
kursoj al 14 kursanoj.
Zagreba banko, unu cl al plej presti$aj kroataj bankoj,

kadre de sia tutlanda konkurso pri junalaraj projektoj,
elektis la projekton de KEL por la plej bona kaj distnbuis
helpon de 20.000 kn. La subvencio ebligos al junai espcrantistoj sperli la laboron por UK... kaj $ian etoson en tulio
2001. Parto de la subvencio rilatas al helpo al kroataj
infaloj kiuj parloprcnos Infanan Kongreseton enZagreb.
Stata instituto pri protekto de familio, patrinoj kaj
junularo financis la projekton de KEL por helpi al junaj
esperantistoj lo$antoj en vilaf;o sperli intemacian vivon
dumUK2001.
Ministerio pri socia helpo subvenciis viziton de blinda
esperantisto Antr,rn Kovad al Bulgario, kie li invitis Kongreson de blindaj esperantistoj al2001 en Kroatio.
Registaro de Respubliko Kroatio per ties Oficejo por
asocioj donis helpon al UK el kiu Oiu el helpantoj al LrK
ricevas furancan hclpon e 1/3 de la kotizo al UK. Kongresanoj ekster Zagreb, kiuj ali$is kicl helpantoj alUK, ricevos
subvencion por parto de tranoktado dum la kongrcsa
semaJno.

Vladimir Dujnic, esperantisto cl Hrvatska Kostajnica el
la sama fonto enposteni$is en KEL dum deccmbro kaj
januaro, por helpi en la kongresaj preparoj.
Se vi lo$as en Kroatio, estas juna atr maljuna, se vi volas
labori kiel helpanto de UK, petu detalojn pri subvencioj pri
iAoi al UK

Kio pli?
Cio estas parto de nia 55 jara jubileo, kiun ni dignc fcstis
en Tctaro Tre5nja. Ni spektis tie teatran premieron dc UK
2000 en Tel Aviv La poto de Vida Jcrman. Kaj ni vidis
ankat premieron al la kongresa progmmo 2001 : programon
d e Danka Ti5ljar, Ana Dana Bero5, kaj Miroslav Jcrkovic
pri Kontribtro de kroataj esperantistoj al la internacia

Esperanta kotnunutno. La programo per junaj voOoj
lumbilde orna$is al ia plcj prcstigaj kroataj esperantistoj Ivo
Lapenna, Ivo Rotkvii, Josip Velebit, Gabrgcl Divjanovii,
Marinko Gjivoje. Ankait Tibor Sckclj en tir.t programo
riccvis sian Oapitron, por la koataj jaroj dc la restado en sia
bieno - La mondo.
Har,.Lr bonan jaron 2001, la Etropan lingvojaron!
S. Stiue
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Kontribuis: Luci.ja Bordii, Ozrt'n Cuk. VladirniL'Dujni6, Danijcla
Drakula, Jadlanka Farszky. Zcljko Cublrn. Sponrcnka Stirnec
Entajpis: Milka Dtrki6 kaj Sporricnka Stimcc
Redaktoris: Spomcnka Stimcc
1/1 pago 800 kn. Ji2pago
1/8 pafo 200 kn.
Eta anonco 100 kn. (kovlilpago dnoblc)

Anonc-tarifo

500kn, l/3 pa$o 350 ltn,

Abono
4 numerojjarc 40 kn (10 DEM)
unuopa numero 10 kn (2,5 DEM)

Bv

aldonj sendokostojn 1,5 DEM por Oiu numcro al cksterlando.

La redakcio ne respondccas pri la opinioj en la subskribitai tckstoj.
R.edakcija-ne oclgovara za

miiljenja iznesena
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TEN4P@ trAR[GIS DUDEKJARAI
En la jaro 1980 aperis la unua numero de Tempo, kies titolpa$on ni represas.

Iuj diras ke ses kontinuaj jaroj de iu
organizo jam atestas pri ties respektindo. Du kroataj Esperanto-organizoj
Kroata esperanto-Ligo kaj EsperantoSocieto Bude Borjan festis 55jaran
jubileon dum la gazeto de Kroata
esperanto-Ligo farifris dudek jaral La
jubileo de la gazeto restis iom cn la
ombro de la ronda jubileo de pli a$aj

foto pri la grimpado al Triglav, la plej
alta pinto de Jugoslavio. Kelkajn monatojn poste sur la lasta pa$o de la tria
numero dc la jaro 1999 aperas poemo
de Marko Petrovic kLrn la strofo
Per Onirodio krozos profetklodo
ke Jugo-slovio jom estos en loeo
de lo somurojoj koj de lo Sogunodo
kiuj sub kopueo tostos per lo krueo

por civilo buio per milito puio,

la

jaro 1991 kaj kiuj silentigis Tempon

$is la jaro 1995. Tiam Tempo renaski$is pro la klopodoj de Dalibor Seatovi6. La nova redaktoro donis al Tempo
novan grandan formaton kaj presis $in
sur altkvalita papero. En sia numero,
kiu estis la unua kaj la lasta por la jaro
1995. la juna rcdaktoro raportis pri
bomboj kiuj dum la preparado de la
numero ankorair faladis proksime de
la redakcio de Tempo.

Ekde la laro 1996 $is 2000 la re-

asocloJ.

daktan laboron pn Ternpo transprcnis

Orna$e al la komencoj de Temponi
rcpresas $ian unuan pa$on kiun kreis

Spomenka Stimec.
Kun la neapcrado dum milita lempo 199l-1995 Tempo jen atingis sian
dudekjaran jubileon.

tiama studentino pri grafiko Mirna
KreSii, nuntempa pariza artistino.
Ivica Spoljarec estas la persono kiu
eefi'cdaktoris la gazeton de malgranda
formato kaj de longa vivo. Li redaktis
la revuon dum plenaj dek jaroj dc
1980 Sis 1990, atinginte dum tiu
periodo redaktadon de pli ol 1000
redaktitaj pagoj en 43 kajeretoj. Dum
lia redaktado apcris sume 77.ooo
ekzempleroj de Tempo. Tion ni legas

La militaj jaroj karizis malkoheron
kaj konfuzis la kolofonojn en la lastaj
jaroj de Tempo.
Sed jen vi tenas en viaj rnanoj la
lastan numeron dc la dudekjara Tempo.
Per sia nova vivojaro en la jaro 2001

Tanpo raportlopri la plej granda zagreba
evento en la historio de siaj redakoroj

kaj siaj legantoj - pri Universala Kon-

en la adiatra mxnero de la redaktoro en

greso de Esperanto de lajaro 2001.

la lasta numero de la jaro 1989.

La tor0on transprenis Josip Pleadin,
redaktoro por lajaro 1990 kaj lgglLia
lasta nnmero, la tria por la jaro 1991
atingis la 50an volumon de Tempo.
En la antarllasta numero de la jaro
1991, numero 2, trovi$as gajmiena

La poemo aperis en rubriko - Humuro. Nur tiuj versoj konjektigas ke
prepan$as la milito. Ke $i vere venos,

Dankon al0iuj kiuj (f)legis Tempon
dum dujardekoj!

tion csperantistoj apenair povis kredi.

s. s.

Reale jam faladis bomboj kiuj ne
petmesis aperigi la lastan numeron por
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EZEUNOPA KONSULTIGO
MEZEUROPA KOM ISIONO FON DITA
M.

Zagrebo gastigis de la l5a f;is la
1la de septembro prezidantojn kaj
sekretariojn de Mezetropa Landaj
Asocioj, kiuj en Hotelo E,splanade
traktis pri estonta kunlaboro. Tie estos fondita la Mezetropa Komisiono

funkcianta 0e UEA kun Oszkar
Princz kiel prezidanto. La reprezentantoj de eehio, Hungario, Pollando, Slovenio, Slovakio kaj la gastiganta Kroatio akceptis Rekomendon, adresitan al Statestroj kaj politikistoj de la mezelropaj landoj. La
rekomendo akcentas ke Esperanto
kongruas kun la celoj de paca integri$o de eiuj popoloj de Mczctrropo,
ke $i pruvis sian vivtatrgecon en Oiu.y
kampoj de kulturo, ekonomio, scienco, tekniko kaj politiko. Tial per
la Rekomcndo la subskribintoj pro-

pollas cnkonduki Esperanton kicl
samrajtan lingvon por interStataj rilatoj de Mcz-Eirropaj Iandoj kune
kun aliaj jarn uzataj lingvoj.
La propono pledis por enkonduko
de E,speranto kicl samrajtan lingvon
en Oiuj Stataj dokumcntoj kir"rj servas
por internaciaj kontaktoj, informado, trafiko, kiel por pasportoj, lcgitimiloj (Soforlicencoj, asekurdokumcnto.j) kaj dokumcntoj por uzo en
internaciaj rilatoj (atcstiloj vcterinaraj, nilrajaj, kontrolo de kvalito, k.
t.p.) internaciaj dokunrentoj de naski$o, geedzi$o air morlo kaj aliaj similiaj dokumentoj.
La Rckomendo pledas proponi al
Etrropa Komunumo kaj Unui$intaj
Nacioj Esperanton kicl cgalrajtan
lingvon kaj efektivan solvon de la
lingvaj problcrnoj generitaj surbaze
de krcski$o dc la membraro kaj ilia
multlingvcco, anstata[ subteni aldonajn lingvojn de novaj grandaj potcncoj. Subskribintoj Petr Chrdle
por echa Esperanto-Asocio, Gyor-

gy Nanofvsyky por Hungaria Esperanto-Asocio, Vj ckoslav Morankir
por Kroata Espcranto-Ligo, Stanislaw Mandrak por Pola EsperantoAsocio, Jan Vajs por Slovaka Esperanta Federacio kaj Janez Jug por
S lovenia Esperanto- Ligo.
Alvcnis la unuaj reagoj al al rekomendo, vcrkitaj en la lingvoj en kiu
la Rekomcndo estis direktita tra
Mezeriropo. Ni prezentas al vi aldone respondon de la hungara Statestro

Ferenc Madl, ki:u plene konscntas
kun la idea fono de la Rekotnendo

kaj $ia referenco al la komunaj
radikoj de la mezertropa kulturo,

respondon de la sekretario de Regis-

taro dc Respubliko Kroatio kitt pluperas nian Rekomendon al Ministerio pri klerigo ka.i Sporto, Kulturministerio, Ministerio pri Scienco

kaj Teknologio kaj Ministerio

de

Ekstcrlandaj Aferoj. (Sekve de tiu
perado Kroata Esperanto-Ligo estis
vokita de Ministeno pri K-lerigo kon-

tribui al Lingvojaro 2001.) Kancelaria

Sejmu, Pola Parlatnento nur konfirntis la akcepton dc la letero kaj
esprimis konstaton kc konforme al
la pola lego, la koncetna adreso ne
respondecas pri la temo.
El la Oficejo de la eeha Prezidento de la Respttbliko Vaclav Havel venis la nura konfinno kc la zagreba Rekomendo tien alvenis.
Oficejo de la prezidento de Slovaka
Resptrbliko Ludovit Mochacek registras belecon de la pcnso kaj sufiec vaste traktas la tenon sed ne
vidas realajn eblccojn vivigi la proponojn de la Rekontendo.

Ni represas por niaj legantoj la
originalajn dokr,rmentojn de la presti$aj mezetrropaj instancoj kiuj
traktis la zagr eban Rekomendon.
Sur 1a foto: Partoprenintoj de la
mezetrropa konsulti$o dum ekskurso al
la Bieno Niegus en HraS6ina TrgoviS6e.
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Temo: Kulturo de dialogo
- dialogo de kulturoi

ItI{} I

D.RO HUMPHREY TONKIN:
reSisoro de la kongresa temo
D-ro Humphrey Tonkin (1939)
transprenis la taskon re$isori la kon-

gresan temon de la jaro 2001. Por
multaj kroataj csperantistoj tio estos
la unua renkonti$o kun d-ro Tonkin
kics crudico kaj vervo metas lin al
la pinto mem de nc nur movadaj
prelegistoj.

La gcncrala sekrctario de UEA,
Michela Lipari, informis ke la re$isoro dc la kongresa tento "Kulturo dc dialogo-dialogo inter kultnroj" estas universitata profesoro
d-ro Htulphrey Tonkin de Universitato de Harlford (Usono).

Ni

lin kiel prezidanton de
kies
Esperanto-Asocio,
Universala
laboro donis signifajn akcentojn al
konas

Universala Esperanto-Asocio de
post Ia jaro 1974 kiam li transprenis
la gvidadon de la asocio post D-ro
Ivo Lapenna. En sia profesia vivo li

Li dum
jaroj
prezidis
univcrusonan
dek
sitaton Hartford ($is 1998), kaj pli
frue dum 5 jaroj Potsdam College
estas presti$a Sekspirologo.

KONGRESAJ SIATISTIKOJ
EL KROAIIO
El 1lB aligrntoj plej multaj ali$is el
Esperanto-So cieto Bude Borjan -34.

El Esperanto-Societo Rijcka 6, el
Boiidar Vaniik VaraZdin 4 samkicl

de Stata Universitato de Nov-Jorko.
Distingita pcr pluraj presti$aj premioj, gastprofesoro tra la mondo,
aritoro de multnombraj artikoloj kaj

libroj, kunredaktoro de la revuo Lrngvaj problemoj kaj lingva planado.
Konata pro sia pledado pri intcrnacia kunlaboro kaj internaciaj studoj, li aktuale estras Fondajon por
Eduka InterSan$o inter Kanado kaj
Usono kaj Kanadan Komisionon
Fulbright. Li prezidas ankal Usonan
Forumon pri Tutgloba E,dukado en
Nov-Jorko.
Damir Mikulidi4 konata zagreba
eldonisto-esperantisto, poscdanto de

la eldonejo IZVORI-FONTOJ traktas kun la Usona Forumo pri eventuala eldono dc libro pri Unui$intaj
Nacioj kies attoro estas Nan Annan.
Se la eldonajo reali$us, tiu verko
povus siavice kontribui al la kongresa temo.
Sur la foto:
Hr.rmphrey Tonkin kun Spomenka

Stimec en lia oficejo en Universitato

Hartford.

tr

de Kroata Fervojista Esperanto-Aso-

cio kaj cl Libcriga Sfelo

Osr.1ck. Po

unu ali$into vcnis el societoj de Split,

Slavonski brod kaj Durdevac. Projckto Aktivigo de gejruloj el vila$o
financas alvenon de 6 gejuruloj.

http:pubwww. srce.
hrlesperanto-kel/
ukzagreb.htm
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sur montpintoj. Faru lokon en via koro,
unlran fojon 0i tien!

Pro unikeco ripetigas la programoj

La kroata kongrcso 2001 ofcrtas 2 antairkongresajn kaj
3 postkongresajn aran$ojn kaj Oiuj proponas al vi - la
Mediterancan Kroation el alia vidpunkto.
Antatkongrese
A 1 Opatrja kaj Istrio (14 - 21. 07 . 2001)
A 2 Antairkongrcsa krozado (14 - 21.07 .2001)
Postkongrese

Pl Oficiala

postkongrcso al Dubrovnik

(28.07-04.08. 2001)
P2 Postkongresa krozado (28. 0'7 . - 04 08. 2001)
P3 Opatija kaj Istrio (28.07.2001)

Kion clekti? Oficialan postkongreson en Dubrovnik, se
vi volas ankorair iom konserur la kongrcsajn geamikojn
0irkair vi ... cn unu cl la plej bclaj lokoj de Mcditeraneo.
En la Novjara nokto 2001 gi cstis elektita por unu el la
plcj dezirindaj lokoj dc la mondo por fini la jarmilon. Vi
firrrr la Kongrcson tic.

vi volas turismi por koni la landon, honeste dirite, ni
nc scias kion konsili! Se vi prcnlls moneron kaj hazardjetus ke gi clektr"r - vi ne erarus. Ravas eiuj.
Sc vi petus konsilon de Tibor Sekelj, kiu konsideris la
mondon kiel sian bienon, eble li helpos decidi - al Istrio.
Tic li foje elbuSigis la opinion, ke tio cstas la plej bela
angulo de la mondo. Kaj dum li tion diris, en la urbcto
Rovinj, li ne havis vinglason en la mano. Kaj li konis la
Se

mondon.

Eble vi prefcrus iri lai la spuro de la persono kiu plej
multe meritigis pri kunligo dc Azio kaj Elropo - Marko
Polo. Tiam vi elektos P2 - krozadon kiu gvidas al lia
naski$urbo Kordula, kir.r liatempc grave rolis en Vcnecia
regno.

Se via konsultanto estas E,speranta literaturo tiam ne

Pl, kun Dubrovnik kaj Mljet Tiuj lokoj ja rolas en Geografio de miaj memoroj de Spomenka
Stirnec. Kaj en somero 2001 Esperanto kolorigas ilin

maltrafu

per sla ctoso.

Al

Opatija kaj Istrio

Opatr.la estis la re$a ripozc.jo de la

Alstria Impcrio kaj
lstrio la unika magia tero, rava duoninsulo kr.rn romiaj
kaj bizanca.j monnmcntoj kaj unika Nacia Parko Br4uni,
Satata rczidcjo de multaj Statcstroj, kiu ei-foje servos
kicl scenejo de viaj promcnoj. En Pula, la plej bone
konservita rornia areno. En landintcrno fantaziaj urbetoj
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Al

vi kiuj venas la

kaj

Pj!

Krozado

Krozi, signifas malfaldi la velojn kaj fugi el la Oiutago.
Atentonl Ambat'r krozadoj proponas al vi paradizajn
vidajojn. En amba[ kazoj ekiro de la urbo Split, kiun la
romia caro Dioklecian elektis por sia rezidejo. Split estas la koro dc Dalmatio. Tie vi lernos ke la nigrapunktaj
dalmatrasaj hundoj devenas el belega pejza$o.

,{2 Halto en Nacia Parko por sperli refreSi$on cn dolOakva ctoso kaj ripozigi la okulojn je kaskadoj. Lasi la
kaskadojn por vidajoj de alia Nacia Parko en 140 nombra insuleta perlaro. Ripozoj en Zadar, la fabela urbo.
Venonttagc halto en Trogir, la Dalmata Venecio, kiun
UNESKO traktas por la listo de siaj rarajoj.
P2 Suda Dalmatio
Legendo diras ke pro $ia belo Odiseo malfruis al Pene-

lepo dum kelkaj jaroj... ear li ne kapablis foriri dc la
insulo Mljet. Cu vi scivolas kial? Cr.r vi scivolas kie
siajn unuajn paSojn faris Marko Polo? Tiam, al Kordula.
Cu vi scivolas kie ferias tiuj kiuj kaptis en sia vivo - la
oran fiSeton? (enVojago at disigo, de S. Stimec) Tiam
im al Hvar!

Vi komprenos ke la ekskursoj estas ekgustumoj. Vi
frandu tiujn lokojn pli profunde iam. Promesu tion al vi
fflem.
s. s.

Kie lo$i enZagreb?
Se vi ne havas multan monon por luksaj hoteloj, jen
unu propono el la lo$eja menuo. Lo$hejmo por iernan-

toj nomata Tin Ujevit estas unu el 4 lo$lokoj prizorgitaj de Loprga Servo de LKK por kongresanoj de la
B6-a Universala Kongreso en Zagreb. Je la nivelo de
tristela hotelo, tiu ei lof;ejo ofeftas al kongresontoj 1,
2, 3-htajn 0ambrojn kun propraj duSejoj kaj ne ccscjoj.
Kvankam $i trovif;as iomete ekster la urbocentro, trafikc $i estas bone ligita kun la du kongresejoj kaj la
urbocentro. Kadre de la lo$hejmo estas malgranda
trinkejo, video-klubo kaj sporta halo kun gimnastikejo.
Prezoj po la hrta semajno (inkluzivas matenmangojn)
estas 187 EUR, 167 EUR, 152 EUR en 1, 2 respektive
3-lita 0ambro.
Pri detaloj konsultu la Duan Bultcnon.
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Helpantoj pri
turismo edukipis

La subvencio de ZagrebadkaBankapor junaj esperantistoj

La plcj presti$a banko en Kroatio subvencias Oiu.lare ses projektofakojn.
Por la jaro 2000 en la fako Junularo kaj infanoj
Organizita de la oficiala kongresa
Kroata Espcranto-Ligo gajnis subvencion por proturisma agentejo Generaltunst de la 5a
jekto kiu ebligu al junaj esperantistoj el Kroatio par$is la Ba de oktobro okazis kurso por topreni la estontan UK-n en Zagrcb. La mono de la
turismaj akompanantoj krun partoprenis
banko servas por subvencio de kotizoj por gejunuloj
kaj sukccsc finis 40 esperantistoj el
$is 28 jaraj. Junaj kroataj esperantistoj bezonas
diversaj parloj da Kroatio. La kLrsanoj
perlabori sian partoprenkotizon laborante po dek
cstos helpantoj pri ckskursoj dum la
horojn en la kongrcsa oficejo gis decembrofino. La
ekskursa tago de UK 2001. Kurso
gajnintoj de la konkurso cstas Dag Treer, Tajana Kovadevi6, Daia Filipdi6,
konsistis cl tritaga teoria parto (prelegoj
Dalibor Or5uli6, Latica Bilopavlovi6, Tomislav Divjak, Lidija Pajazetovi6,
pri diversaj aspektoj de turismo) kaj la
Gordana Jurina, Gordan Mukti6, Zeljkvaran tagon la partoprcnantoj pasigis
ka Kerou5, Mirjana Rumenjak, Vlaekskursantc al VaraZdin kaj Trako56an
dimir Kamenski, Klement Mamuzi6
por spekti kaj ekzerci praktike kiel oni
(Zagreb), Dan Dakovic (Velika Goriakompanas turismajn grupojn. La fina
ca), Marta Kovad (Novi Maro0, Dackzameno estis okazigita la 21-an de
mir Moranki6,Vladimir Margan (Rioklobro enZagreb.
jeka), Danijela Drakula (Novska),
Jurica Borojevi6 (Nova Gradi5ka),
Helpantoj aktivas
(VaraZdin),
IvanaZagar (Oslek).
SnjeZana Rusman, Janja Kelava
Subvencion por partoprcni la infanan kongreseton ricevis Tina kaj Bojan
TiSljar, Juraj kaj Mirta Sutej, Ivona Lelkovi6, David Rey Hudedek (Zagreb),
Franjo Santalab (VaraZdin) kaj Danijel Hrvatin (Matulji).

Zagrebacka banka
Preskat 90 helpa-

ntoj ali$is $is decembro por helpi en realigo de UK 2001. Dum junaj
helpantoj ricevas financan helpon deZagreba banko por
sia kompleta UK-kotizo, la nejunaj povas per speciala
formularo ricevi30To de sia kotizpago. Helpantoj lo$antaj ekster Zagreb povas ricevi financan helpon por siaj
lo$kostoj. La kotizo por nejunaj membroj-helpantoj kaj
por lo$ado venas de subvencio de la kroata registaro
kiun al KEL peris Registara Oficejo por Asocioj, al kiu
ni kore dankas.
Sur la foto helpantoj Marta Kovad, Daia Filipdi6, Jurica Borojevi6 kaj Sava Matetic-Ludi6 solvas iujn el

Krom multaj administraj taskoj en la lastaj semaJnoJ
abundis laboro pri translokigo kaj ordigo de la biblioteko. Libroj el Biblioteko Emilija Lapenna, BoZidar
Vandik, Josip Velebit kaj la impona bibHoteko de Mirko
MamuZi6-Manner trovis novan hejmon en Kneza Mislava 11, kie la helpantoj enSrankigis pli ol 3000 libroj.
Pri 1500 libroj el 1a biblioteko Bttde Borian ekzistas
katalogo dum la ceteraj atendas enkatalogigotl . Per
speciala donaco de Mira Matanovi6-Manner alvenis al
nia oficejo ankair

libro-bretaro.

tr

abundaj taskoj de la kongresaj preparoj.
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Ni instuis...

Forpasis Marij a HorZinek
Marija HorZinek, instruistino el

En Espcranto-Societo Bude Borjan
okazis inter oktobro kaj decembro 3

kursoj merkredvespere. La bazan
kurson gvidis Vera Rokni6, la konvcrsacian kurson Nedeljko Korasi6 kaj
la supera kr-rrso estis gvidata de Spomenka Stimec. eiuj kLrrsoj estis bone
vizitataj kaj 0iun kurson parloprenas

avera$c dek gis dek kvin personoj.
Menciindas ke por 6iuj partoprenantoj

kursoj estas senpagaj pro la estonta
UK en Zagreb.
Esperanto-S ocieto Libeiga Stelo el
Osijek organizis bazan kurson por
komencantoj. La kurso komenci$is la
9-an de oktobro kaj $in gvidis studentino Ivana Lagar. La kurson partoprenis 5 gekursanoj.
En Esperanto-Societo Bo

iik

idar VanJanja Kelava gvidis la konver-

sacian knrson dum Sini5a Horuat en
gimnazio cn VaraZdin okazigis bazan
larson.
En Esperanto-Societo Rijeka Vla-

dimir Margan gvidis kurson por komencanto.l.

Esperantistino el Zagreb Mila Bedka

komcncis gvidi kurson por 14 komencantoj en Popola Universitato en
Ivani6-Grad (Zagreba Deparlamento) .
Vladinir Dujnice

Petrinja. kiu dum multaj jaroj instruis Esperanton en sia urbo, forpasis
la 25an dc oktobro 2000. Si verkis
en la kroata kaj Esperanto. La mili-

tan tempon Si pasigis kiel rifu$into
en Zagreb kaj Esperanto-Societo
Bude Borjan klopodis iom mildigi
Sian vivon de rifu$into kaj helpi al Si
0e rehejmi$o, kiam Si revenis al
Pctrinja. Pluraj esperantistoj el la
mondo helpis al Si okaze de rehejmi$o
post la fino de la milito.

Mortis Berislav Risti6
Nia nova membro Berislav Risti6,
in$. pri forstado (9.8.1953) finis sian vivon per memmorti$o en Zapre5i6 la 31an de oktobro. Li helpis
interalie transporli la preskarl 3000volunran bibliotekon de Bude Borjan dc Amm5eva 5 al Kneza Mislava 11.
Ekde la komenci$o dc la milito
Berislav forlasis sian domon en Vinkovci en kiun li dum plena jardeko
vane provis rcveni. Idealisma, li revis pri pli bona, en kiu Espcranto
havu pli gravan politikan rolon.
Siajn politikajn kredojn li surpaperigis kaj lasis al la redakcio de
Tempo, kredante ke venos iu kiu revos simile kiclli.

Stefcrni en mirlcrndo
Stefani Strunjek, la 9 -jara lernantino de Esperanta grupo en
Elementa lernejo Retkovec verkis rakonton per kiu Si gajnis
duan premion 0e la literatura kon-

kurso por talentitaj infanoj organizita de Instituto Pataalo.
Stefani ricevis flugbileton de
finna flugkompanio kaj kun sia instruistino Judita Rey Hudedek Si
flugis al Finnlando. ee la flugaveno atendis Sin - la herooj el Sia
fabelo, pluraj jurnalistoj kaj televidistoj. Kelkaj finnaj gazetoj amplekse raporlis pri la evento, kaj plurfoje Stefani paradis titolpage.
Stefani planas partopreni Internacian Infankongreseton en Zagreb.

KW-K-K%
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Zora Heide,
laitreato en Jekaterinburg
La reveno estas Ia premiita poen'ro
de la kroata E,speranto-poetino Zora
Heide.

Zora Heide estas la latreatto en la

bran0o Originala poezio, de la
konkurso Lko-2000, organizita per La
ondo de Esperanto.
Presti$a kroata poetino Zora Heide
denove fari$is zagrebanino post trijardeka vivo en Skandinavio. Okaze de la
reveno el Rejkjaviko al Zagreb, Si do-

nacis al kroata Esperanto-Ligo belan
pentrajon de fama norvega poeto Johann Hamond Rosbach, titolita Baledo
Qaro 1979) kaj inspirita per la versoj
deZora.
Zora revcnis en Zagreb ne nur kr.rn
fasko da propraj versoj sed ankair kun

du tradukitaj poemaroj de kroataj
attoroj por kiuj Si sereas eldoniston.
Temas pri poemoj de kroataj poetoj
M5nja Stahuljak kaj Simun Sito-Corie .
Zora estas membro de E,speranta
VerkrstaAsocio kaj unu el $is nrur 118
kroataj kongrcsanoj de la zagreba
kongreso.
Fartu bone cn via hejmurbol
S. Stulnec

Komputiloj kaj geavoj
Ministerio pri scienco financis tre
specialan projekton de Kroata
Esperanto-Ligo en kiu pri komputiloj eduki$is gcavoj. La projekto,
gvidita de Ankica Jagnji6, celis spertrgr pn kompuhloj homojn de la Tria
a$o.La projekto datris dum novembro kaj decembro, parloprenis $in 14

mcmbroj kaj kunlaborantq de KEL.

Post la fino de la kursoj la nova
komputilo gajnita per la projekto
restas al KEL kaj la kursoj dairros
postUK en aUtuno 2001 denove.

Sur la foto: La lcursanoj sperli$as
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KONGRESAREVT]O
Verdaj flagoj 0e alvenoj,
bonvenoj kaj manpremoj
en trajnoj kaj en stacidomoj.
En la kongresa akceptcjo

tumulta plejo.
Ce I'giOetoj

servopretoj,

kvitigo de l'kontoj,
oldamikaj renkontoj.
Plenumo de I'esperoj
dum la interkona vespero.
Kurso nacilingva ekspresa,
tamen nc multpromesa.
Inatrgura soleno
en la salona pleno

kun Oeesto de diplomatoj
kaj movadaj lavoratoj.
Kongrcsa ma.lfermo

-

Kongresa horuso
kun entuziasmiga impulso.
La senkompara atkcio,
atrakcio dc l'Tonkina rcputacio:
Tagoj dejunularo, Ienrejo, paco
Oiam drivas sur surfaco.
Teatraj prezentadoj
kun bona kaj misa lingvokaskadoj.
Komencaj, perfektigaj kaj
Ce-kursoj.
duontagaj, tuttagaj, postkongresaj
ekskursoj
per plenStopitaj busoj.

Kunvenoj de E-fako1 kaj
sekt-organizoj

kun adekvataj aktualaj frizoj.
Libroservo kaj rendevua tabulo
plej v izitataj kongre sangulo j

Rapide forpasas la kongresa
semaJno

kaj venas la solena fermo
kun la resumo de l'kongres-koncemo.

Kune kun la fermo de l'kongreso
lermatas ankarj la kongresejo.
enscenejas eies tasko-0eso.
Post la kongrcsa tumulto

vane serOatas komuna punkto
kie enurbe rcnkonti espcrantiston.
Pro tio al la kongresprogramo
aldoni$u listo
de lokoj kaj adresoj
kie esperantumado ne 0csas post la

kongreso.

-

Luciia Boriit

.

seke sensuka latmodemo.
Gazetara servo per jurnalista

very-nervo.
Kongresa kuriero

informanta pri Oiu kongresero.
Kongresa temo
eiam akiuala problemo.
Esperantolo gia konferenco

kun scienca tendenco.
Universitataj prelegoj
gratul indaj kulrurflegoj
de l'pintaj E-kolegoj.
Kunvenoj de I'Akademio
sen akcentita fizionomio.
Belartaj konkursoj kun palaj
impulsoj.
Esploro kaj dokumentado,
junulara kaj virina agadoj diskutado kun persvado.
Kunsidoj de l'Estraro kaj Komitato,
firma prczento de UEA-gvidstato.

Srnero or Mennwo Gnvors

Multaj scias ke Marinko
Gjivoje havas sian straton
en la naski$urbo Kordula,
kien gvidos kongresaj ekskursoj 2001. Malmultaj
vizitis $in. Jen la somera
foto de la familio Farszky
dum la somera promeno
en la Stona strato Marinko
Gjivoje.

Generalaj kunvcnoj,
sur neltrala tereno.
Ekumena-i diservoj,

artaj, naciaj kaj amuzvcsperoj.
bukedo da intcrnaciaj croj.
Urbestra akcepto
larl clitula koncepto.
Kongresa bankedo
kun hejm-plada bukedo.
Kongresa balo re-uuo de bruo kaj falbalo,
fempo 4l 2000

ADIAU I GEAKTOROJ!
En la lastaj semajnoj de la jaro 2000 finis sian vivon du famaj geaktoroj de la kroata teatra scenejo
Etta Bortolazzikaj Fabijan Sovagovi6. Ilia forpaso
prezentas gravan perdon en la kultura vivo de Kroatio. Ili ambari signife kontribuis al la surscenigoj de
Internacia Arta Teatro kiun gvidis Srdan Flego.
Fabijan Sovagovi6, nepre unu el plej signifaj nomoj de la nuna kroata teatra arto prezentis en Esperanto nur du fojojn, en Kopenhago per Onklo Maroje
de Marin DrLi(. kie rolis ankat E. Bartollazzi kaj per
Lo respektinda P. de Sartre en Sofio, kun la sama
parlnerino. Malsaniginte li ne plu daririgis sian Esperantan karieron kiun transprenis Mladen Serment.
Etta Bortollazzi,la primadono de la kroata teatro
komencis sian Esperantan karieron en la jubilea jaro
1959 en Varsovio per Friponajo de Skopeno. Sekvis
Bruselo en 1960 kun Kurioza okazajo de Goldoni.
Kontinuo venis en Harogate en Advokato Petleno de
nekonata attoro en 1961. SAT en Gento en 1961

LKEJA

KAJ TtrJ@

EN VARNA

vidis Sin en La respektinda P. La holandan pupon de
Julio Baghy Si prezentis en BudapeSto.
Per la sama tetarajo Si adi'is de la Esperanta
publiko tie kie Si Esperanto administre hejmas - en
Roterdamo.
Kun miro ni notas ke neniu Zagreba scenejo montris
ilin al la kroata Esperanta publiko. Eble Oar $ia subteno
tion ne meritis.

Sed Bortolazzi kaj Sovagovi6 nepre estas la oraj
nomoj de nia Esperanta teatra, kian nutris artisma
energio de Srdan Flego.

Lail Z. Flego, S. Stimec

PR@JtrKT@ V[LAGO
Stata instituto pri protektado de familio, junularo kaj
infanoj financis la projekton de Kroata Esperanto-Ligo pri
aktivigo de gejunuloj logantaj en vilagoj en intemaciaj
programoj de KEL.
La 18an kaj 19an de novembro 2000 kelkaj el la parloprenantoj de la programo renkontigis enZagreb por sperligi

pri Universala Kongreso de Esperanto kaj infonnigi kiel
trovi siajn lokojn kiel helpantoj en la abunda kongresa
programo.

Sur la foto de maldekstre Vladimir Dujni6 el Hrvatska
Kostajnica asistis al la projekto, Blanka Golob el Brest apud
Petrinja, Dalibor Or5uli6 (preleganto-prezidanto de KEJA),

Igor Goljevadki cl Josipovac, Lucija Rusak-Orehovcc cl
Kotoriba, Spomenka Stimec (gvidanto de la projekto) kaj
Sonja Kovad el Novi Marof. La daungo de la projekto okazos per printempa seminario. Ciuj partoprenintoj aligis al la
kongreso kiel

helpantoj.

tr

Delegacio de junaj kroataj esperantistoj Danrjela Drakula,
Tajana Kovadevir, Dag Treer kaj Tomislav Divjak parto-

prenis TEJO-seminarion en Vama en Bulgario. La seminario okazis de la la $is la Ba de septembro 2000. Tomislav
Divjak kontribuis al la seminaria temo per informoj pri
Studenta Esperanto-Klubo kaj KEJA, Dag traktis ekologian
temon dum Danijela Drakula kaj Tajana Kovadevire prilumis Balkanajn landojn el la kroata vidpunkto, precipe
rilate ekonomian situacion. Sur la foto de Danijela Drakula
- seminarianoj en Vama.
Tempo 4l 2000

11

