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Annan enZagrebo transprenis siajn librojn
"Unui$intaj Nacioj - Venu kun mi"
Stephanie Strunjak gajnis premion pri fabelo kaj estis
elektita por "Zagrebanino 2OO2"
Ren6 MatouSek, post ll jaroj, enterigita en Vukovar
Vida Jerman oma$.. al Brazilo
Balda[ nova adreso: http :/ /www.esperanto.hr
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Fot o : Boris i1itar ("Veiernji list" )

Karai legantoi,
Esperantistoj en Zagrebo gaje finis la jaron 2002.
Stephanie Strunjak, 13-jara lernantino en elementa lernejo,
estis en la decembra enketo de la kroata gazeto "Jutarnji lisf'
elektita por la zagrebanino de la jaro 2002. 9ifarilis kandidato
por la nomumo dank' al gajnita premio en Finnlando pro la

fabelkonkurso. Si per sia fabelo "Kiel formikbebo savis

formikejon kaj renkontis Avon Froston" gajnis en la
fabelkonkurso kiun sub alspicio de UEA organlzas lnstituto
Paititalo en Finnlando (kies direktoro estas Osmo Buller).
Stephanie verkas fabelojn en la kroata kaj Sia instruistino Judita
Rey Hudeiek helpis al Si esperantigi siajn fabelojn por la

konkurso, Stephanie gajnis premiojn en sia kategorio en la
lastajtrijaroj. Tiuj sukcesoj, kaj precipe la e i-jara premio, ebligis
vastskalan informon pri Esperanto en Kroatio: Post kiam la
aUtentika Julavo el Finnlando persone transdonis al Si la
premion antai 20.000 ceestantoj dum la festo sur la cefa
zagreba placo, la 6-an de decembro 2002, Stephanie gastis
en kelkaj TV-elsendoj kaj donis plurajn intervjuojn. Si gajnis
24,7'1. de fiuj voeoj de la gazeto "Jutarnji list". Estas interese
mencii ke la 83-jara kaj ege aktiva zagreba esperantistino
Sava Mateti(-Luiif gajnis duan lokon post Stephanie kun
13,6% vofdoj. Esperantistoj kiuj kolektigis ee Zamenhof-tago
kaj voedonis per la gazetkuponoj, verSajne ankai grave
kontribuiis altiu elekto. Jen unu el la manieroj kiel eblas informi
pri Esperanto ... maniero malfacile planebla.

Sur la foto:

Nane y'nnon, Milka Mesii, Dijana

Pleitina

publike sur la scenejo de Teatro Gavella transdonis knabino
Tina Ti5ljar (sur la titolpa8a foto). Pli ol sescent ceestintoj,
inter ili kelkaj ministroj, dum la solenaio povis a[di pri tiuj
tradukprojektoj de Kroata Esperanto-Ligo.
Nia lasta paBo portas al vi bondezirojn por la Nova
Jaro 2003. Kvankam vi jam eiuj malmuntos Kristnaskajn
ornamaiojn kiam tiu numero de "Tempo" atingos vin, ni
direktas alvi vintran saluton per la foto de Vanja Radovanovii.
Stephanie Strunjak, la zagrebanino de la jaro 2002 salutas
vin de nia lasta pago.
5. Stimec

Sava

Matetii-LuEif kaj

Tempo

Stephanie Strunjak

dum la Zamenhoffesto 2002, kiam
ankoraU ne estis

konate ke ili

ambaU gajnos la

unuajn du
premiojn per

voedonado de la
legantoj.

Nia titolpaQo omaQas al la libro de Nane Annan. La
bildlibro pri UnuiQintaj Nacioj verkita el la vidpunkto de la

edzino de la generala sekretario de UN Kofi Annan estis en
Zagrebo laneita okaze de la zagreba Universala Kongreso en
2001 en du eldonoj: kroata kaj Esperanta. La Esperanta
eldono intertempe dum la Universala Kongreso de Esperanto
en Brazilo atingis la 19-an lokon inter la 20 plej multe vendataj
librojde la kongresa libroservo. Pri la kroata eldono montrigis

malpli da intereso. La 2O-an de novembro 2002 dum la
oficiala vizito de Koti Annan al Zagreb, Kroata EsperantoLigo havis la okazon transdoni la a[torajn ekzemplerojn de
la libro al Nane Annan dum la festo honore al Konvencio pri
infanra.itoj. La kroatan kaj Esperantan versiojn de la libro
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VIDA JERMAN OMAGIS At BRAZILO
PER KOMPAKTDISKO
Ne eiam

ni

konservas niajn kongresajn

programerojn por plua $uo. La zagrebaaktorino Vida
Jerman kaj Sia teatra trupo "Ponto' decidis savi ia
kulturan eron de la Universala Kongreso en Fortalezo
de pereo: sian brazilan programon Si nun proponas
al ni per kompaktdisko titolita "Brazila akvarelol La
kompaktdiskon Si dedieis al eta knabo Igor el
komunumo Bona Espero, per kies foto Si ornamis la
kompaktdiskon. Temas pri 23 kanzonoj en darfro de
34 minutoj kiujn Vida recitas ari parte kantas. La
recitalo bazigas sur la poemoj de brazila poeto Castro
Alves (naskiginta en 1847) kiuj povas esti komprenataj
pli bone, kiam la aiskultanto konas ties historian
fonon. Mila Ramos, poetino de la 20-ajarcento, kaj sia
poemaro "Sordine'eldonita ee "Fontd'en 1955, donis
pli modernan kadron al Ia versoj de la disko. Leopoldo
H. Ihoedt esperantigis la poemojn kiujn Vida voee
rieigis, EI la serio de kanzonoj (kiujn Vida mem
subskribas kiel tradukinto) al la publiko dum Ia lanco
ce Zamenhoftago Ia 16-an de decembro 2002 en
Zagrebo plej evidente placis la vigla "Maculeld' de
kanzonistoj Nazare Fereira kaj Delcio Carvalho, kies
ritmo pli sorcis ol teksto pri'militglavo alportita'kaj
"sur brust mia stelo radiantas'i
Neven Mrzledki subskribas Ia muzikaran$on
de Ia kompaktdisko kaj akompanas la versojn per sia
soretona gitaro. La kompaktdisko estas plirieigita per
tekstlibreto kiu ebligas sekvi la tekstojn, kun ampieksa
biografio de Vida kaj malekvilibre modesta de Neven..
Enkondukaj vortoj de poetr: Sylla Chaves helpas al
eksterbrazilanoj kornpreni la historian kadron en kiu

Ia poemoj kaj kanzonoj estis kreitaj.
Ne estas simpla tasko el Ia giganta Brazilo elekti

la plej reprezentajn poeziajn kaj muzikajn verkojn. Ni
eksteruloj povas nur gratuli al Vida Jerman sed

brazilanoj estas tiuj, kiuj pol'os plej kompetente ju$i
la granda laboron investitatt por ke 1a Esperanta
kulturo havu unu plialr muzikrt,tavoJcrr

Pri Ia sceireja laboro rie Vida Jennan p;rrolis

d-ro Velimir PiSkorec, duia la konat:r zagreba
kanzonislo T.vonko Spi5ii fa'.,ore komerrlis P1i sia
renkontigo krtn Ll h;rnzr-,nr;l en [atperarltc.
S.'rtmec

,,TILLA" TANCITA
En la Biblioteko Stagli5ce enZagrebo la 7-an de
novembro 2002 estis laneita la nova libro de Spomenka
Stimec "Tillal inspirita per la vivo de la fama germana
aktorino Tilla Durieux.
D-ro Velimir Pi5korec prezentis la arjtorinon kiu
mem parolis pri la libro. Vera Roknic legis la recenzon
de d-ro Renato Corsetti publikigita en la itala gazeto
"l'esperanto'i Dum la Monato de la libro en la biblioteko

libroj de SpomenkaStimec.
En novembro 2002 "Tilla" estas la eefheroo de Ia

estis ekspozicitaj

teatrajo "La skatolo de Tilla' kiun re$isoris Dubravka
Crnojevii-Cari6 en Zagrebatko kazaliSte mladih.
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Sur la foto: Velimir PiSkorec, Spomenka Stimec kaj
Vera Roknii
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SESA KONGRESO DE KROATAJ
ESPERANTISTOJ I ZAGREBO, 2OO3
La prezidantaro de KEL akceptis en sia kunsido de la 12-a de decembro
2002La programon de Ia 6-a kongreso de kroataj esperantistoj en Zagrebo,
Tiam esperantistoj festos 95 jarojn de Esperanto en Zagrebo. La loko por la
Kongreso estas ankorau sereata.

Gis la 31-a de marto validas 50% rabato por eiuj atifroj. Eskterlandaj
gastoj estas bonvenaj partopreni sen kotizpago. (Lernantoj kaj pensiuloj pagas
30 kn gis la martofino).
En la programo estas antauviditar

- eefprelego de Andrej Korobejnikov (17 jara), absolvento de Libera
Eriropa Universitato, Moskva: "Rajto je lingvo",
- Prezento de magiisto Trixini por infanoj kaj plenkreskuloj,
- Kunsido de delegitoj kaj membroj de IIEA:
gvidas la nova eefdelegito por Kroatio Josip Pleadin,
- Pianokoncerton de Andrej Korobejnikov

,

ktp
Ni Sojas povi denove saluti en Zagrebo junanntsonkornponiston Andrej
Korobejnikou (sur la foto dttm sio vizito al Kroatio en 2007),

HETPANTOJ DE UK RERICEVIS PARTON DE SIAJ
KONGRESKOTIZOJ
Dum la kunsido de Prezidantaro de KEL la 12-an de decembro 2002 estis
akceptita "La spezkonto de Ia B6-a Universala Kongreso de Esperanto 2001'l aprobita
de la estraro de UEA. La[ la spezkonto 50 helpantoj devus rericevi sian kotizojn.
Zeljka Keleva, la iama estro de la helpantoj, denove havis multe da laboro por
kompili Ia liston de helpantoj kun la analizo de Ia farita laboro. Kunlaboris Dinka
Simunii, Spomenka Stimec kaj Faruk Islamovii. La unuaj helpantoj de la listo jam

rericevis parton de sia kotizo dum Zamenhof-tago 2002 en Zagrebo. La
eksterzagrebaj helpantoj estas petataj akcepti sian repagon dum la Jarkunveno de
KEL en februaro 2003. Entute 2000 eiroj "revenas" al Ia helpantoj. (La helpantoj ne
ricevis tiun parton de sia kotizo kiun por ili en 2000 kaj 2001 enpagis "Zagrebaeka
banka' per Projekto "Junaj kongresaj helpantoj" respektive "Projekto de helpo al
Ia 86-a UK" flanke de Registaro de Respubliko Kroatio (por ne-junaj helpantoj).

INTERNACIA SEMINARIO EN GERMANIO
La ei-jara IS, tradicia aranfro por gejunuloj kiu okazis jam la 44-an fojon (!) gastis inter Ia 27-a de decembro kaj la
3-a de januaro en Germanio, en la plej malnova germana urbo Trier. Gin partoprenis eirkau 300 gejunuloj eefe el Eriropo.
La eefa temo estis "Ekstremismo'l sed evidenti$is ke multaj pli interesi$is pri distraj programoj ol pri seriozaj temoj.
Kroation prezentis S-persona grupo el Zagrebo. Temis pri drama grupo de SEK kaj 3 persona grupo de mezlernejanoj.
La SEK-anoj prezentis teatrajon de Vanja Radovanovii "Instrukcioj pri simpla vivo harmonie kun Ia naturd'. Al la sukceso
de la teatrajo kontribuis ankari du geamikoj el Slovenio kiuj ankari kunvoja$is.
Por mezlernejanoj Jelena Lonearevii, Darko BlaZii kaj David Rey Hudeeek la vojago al Trier fakte estis iaspeca
honorario por diligenta laboro. Nome, eiuj tri gimnazianoj mem instruas Esperanton: David kaj Darko por siaj sama$uloj
kaj Jelena, ilia lernantino, gvidas novan grupeton de gelernantoj en Elementa lernejo "Mato Lovrak" en Dubrava. Darko
ricevis subvencion por partopreni en IS de Kroata Espdl'anto-Ligo, David de Esperanto-Societo "Bude Borjan'kaj Jelena de
la lernejo en kiu 3i instruas Esperanton al bazlernqjanoj
Darko kaj David dum Internacia vespero prezentis KEl-projekton por somero 2003 "Meze[ropo estas mia hejmo'
kaj alvokis partoprenantojn al Kroatio.
,

DavidRey Hudeiek
Tbmpo 4/2002
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NI INSTRUAS KA' INSTRUOS EN 2OO3
En Zagrebo
1.

Esperanto-Societo "Bude Borjan", Amru5eva

5

Kurso por komencantoj
Instruas: Gordana Jurina
Merkrede je la 19h00
2,

Esperanto-Societo "Bude Borjan"
Kurso por progresantoj
Instruas: Vladimir Dujnii
ja[de je Ia 19h00 en Kneza Mislava

3.

11

Postkomencanta kurso por gimnazianoj
Instruas: Darko BlaZid kaj David Rey Hudedek
Sabate je la 13h00 en Kneza Mislava 11

4. C

5.

- Supera Kurso ("Voja$o en Esperanto-Lando')
Instruas: Spomenka Stimec
Merkrede je la 20h15 en Amru5eva 5

Komputila kurso por geavoj

"fitne koj

En Kroatio (ekster Zagrebo)

RIJEKA
1. E

Studenta

E

speranto-Klubo

2.

Kurso por komencantoj
Instruas: Marta Kovat
La kurso finigis en decembro 2002
7.

1.

Kursoj en zagrebaj elementaj lernejoj

9.

Osnovna Skola "Mladost", Utrine, Zagreb
Instruas: Marija Jerkovii
Merkrede kaj vendrede je la 12h00-13h00
Osnorma Skola Gustava Krkleca, Zagreb
Instruas: Ida Bogadi

Vendredeje la 13h00
10.

11.

Osnorma Skola Mate Lowaka, Zagreb
Instruas Jelena Londarevii, lernantino

Instruas: Judita Rey Hudeeek
12.

Centar za odgoj, obrazovanje

Entute en Zagrebo:

Tempo 4/2002

12

kursoj

Esperanto-Societo "Liberiga Stelo"
Kurso por komencantoj
Instruas: Hrvoje Sandukcii
Lunde je la 19h00

Entute ekster Zagrebo:3 kursoj

AL

SUBVENCIO
ESPERANTO.KURSO

Elementa lernejo Gustava Krkleca en Zagrebo
kie Esperantan kurson gvidas instruistino Ida Bogadi,
ricevis financan subtenon por sia laboro' Instruistino
legis en lerneja gazeto 'Skolske novine" en septembro

2002 alvokon al konkurso. Oni

invitis lernejojn

kandidati$i per projektoj, kiuj helpas al la klerigo de
aparte talentitaj infanoj. La lernejo anoncis al la urba

Osnovna Skola Retkovec,Zagteb

djece i mladeZi, Dubrava
Instruas: Judita Rey Hudedek

Elementa lernejo Andrija Mohorovieica Matulji
Kurso por postkomencantoj
Instruas: Emil Hrvatin

OSIJEK

Studenta Esperanto-Klubo
Kurso por postkomencantoj
Instruas: Dag Treer

8,

speranto-S ocieto Rijeka
Kurso por komencantoj
Instruas: JosiPa Katunar
Marde je la 18h00

Gvidas: Ankica Jagnji6
Lunde je la 19h00 en Kneza Mislava 11

6.

leune".'estas la nova fuapfrazode TEJo

i osposobljavanje

lerneja instanco sian Esperanto-grupeton "Sa$uletoj"
por la projekto. Kelkajn monatojn poste, jen labazaj
rimedoj estis aprobitaj. Eble ankorai iu lernejo emus
imiti la ekzemplon de Ida Bogadi kaj atenti pri lernejaj
konkursoj de Uprava za Skolstvo dum septembraj
jarkomencigoj?
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VOJAGO AL

88-a UK EN GOTENBURGO

SVEDIO
Svedio estas lari grandeco la kvina lando en
Elropo. Arbaroj kowas pli ol duonon de gia surfaco.
Cirkau 100.000 lagoj kun arbaro karakterizas tre belan
svedan naturon.
La granda lando ne havas multe da lo$antoj: nur
nai milionojn. Plimulto estas wedoj kaj el minoritatoj la
plej grandaj estas laponoj kiuj lofras en gia norda parto.
En Svedio 84 % da lo$antoj apartenas al errangeliJuterana
arj Sveda eklezio. Svedio estas Stato kun parlamenta
demokratio. Lari elektoj el tggg la plej forta partio estas
Socialdemokratoj kaj sekvas Konservativuloj. La nuna
re$o Carl XVI Gustaf estas esence protokola institucio.
Oni diras ke Svedio estas la monda eampiono rilate la
demandon pri egaleco de seksoj. En la sveda parlamento
42,7 % estasirinoj. Tre interesa afero estas ke svedoj guas
pacon jam 200 jarojn. La lasta milito okazis en 1808
kontrari Rusio kaj post gi Svedio perdis Finnlandon. Dum

la Unua kaj Dua mondmilitoj Svedio estis nettrala,
Hodiau Svedio tre forte subtenas UN kaj aktive
kunlaboras kun siaj najbaroj. Dum eiujaro pli ol 60.000
svedaj soldatoj servas tra la tuta mondo en pacmisioj de
UN. Kiam la l-an de januaro 1999 ekfunkciis Eriropa
monunui$o Svedio elektis resti ekster $i. Pri tiu demando
popolo poste decidos per voedonado. En Ia 19-a jarcento
tre malriea lando, Svedio hodiari apartenas al la plej rieaj

Kroata Esperanto-Ligo post longa parizo organizas por
sia membraro vojafron al la ei-jara UK. Lastjare la Kongreso
okazis en tre alloga sed fora lando Brazilo. Pro longeco de la
vojago kaj grandaj elspezoj nur kelkaj niaj membroj sukcesis
gui la etoson de la plej granda Esperanta evento. Venontjare la
Kongreso okazos en Cinio kaj verSajne la plimulto ne sukcesos
viziti gin. Pro tio Ia kroataj esperantistoj ne rajtas maltrafi la eijaran eblecon viziti la 88-an UK en Gotenburgo. Universala
Kongreso de Esperanto ofertas multajn eblecojn. Samkiel oni
diras ke Esperanto ne estas nur lingvo tiel ankari UK ne estas
ordinara kongreso. eiu esperantistg devas apenari r.urufoje senti

la etoson de plena salono dum solena malfermo kiam eiuj
esperantistoj kantas Esperantan himnon. UK havas riean
programon por eia gusto kaj neforgeseblan eiutagan noktan
programon. Tamen Ia distanco inter Zagrebo kaj la kongresa
urbo ne estas malgranda: eirkari 2200 kilometroj. La organiza
teamo preparis tre allogan programon. Dum nia vojafro ni vizitos
sep landojn kaj kvar eefurbojn. Planitaj estas survojaj tranoktadoj
kaj e6 tri ekskursoj en Svedio. Ni vizitos Kopenhagon, Oslon,
Berlinon kaj por ni eiam allogan Pragon, El Gotenburgo ni havos

unu tuttagan kaj unu duontagan ekskurson. Tranoktado en
Gotenburgo estos en dulitaj e ambroj de Studenta hejmo. Multaj
kiuj vizitis Svedion kaj tranoktis tie diris, ke la svedaj studenjaj
hejmoj havas kvaliton de iuj kroataj hoteloj B-kategoriaj. Ciu
sperta turisto scias ke voja$o en F,-speranta buso povas oferti tre
bonan kaj neforgeseblan etoson. Gis nun ali$is 17 voja$antoj. Ni
invitas vin aligi car via loko en buso atendat

ilrr*

Islamooii

a[tojn fly'olvo), meblaron (Ikea),
elektronikajn produktojn (Ericsson), paperon, kemiajn
produktojn, ktp. Dum lastaj jaroj Svedion vizitas pli kaj

Plano de la voja$o

pli

ZAGREBO.LUBFCK
22h00 Ekiro de la buso de agentejo "Generalturist" de la Busa

en Ia mondo. Gi eksportas

da turistoj. La netuSita naturo kaj bonaj ripozblecoj
estas bonaj atutoj. La naturprotektado estas tre grava
demando en Svedio. Generale svedoj vivas tre bone. La
meza vivda[ro por viroj estas 76,7 jaroj kaj por virinoj ee
81,8 jaroj. Tre impona estas la fakto, ke pli ol unu triono
de mezlernejanoj daririgas la edukadon en universitatoj.

O-a tago -

24-andqiulio2003, jaido

stacidomo en Zagrebo.
1-a tago

-25 an de jrrlio 2OO3,vendredo

TAGREBO.I UBECK

Oni ee celas tiun nombron plialtigi al duono da

Daririgo de noktavojafro kun survojaj haltoj tra Slovenio, Arlstrio

mezlernejanoj! La plej konataj svedoj: muzikgrupo Abba,

kaj Germanio $is Lirbeck.

refrisoro Ingmar Bergman, aktorino Ingrid Bergrnan

20h00

-

Alveno al hostelo en Cirkauajo de Liibeck. Vespermango.

("Casablanca"), tenisisto Bjdrn Borg, aktorino Greta Garbo,

Tranoktado en plurlitaj e ambroj kun komuna banejo.

verkistino Astrid Lundgren, sciencisto Alfred Nobel,
Statprezidanto Olaf Palme kaj verkisto, patro de sveda
literaturo August Strindberg.

2-a

FarttkIslamotii

tago. 26-an de iulio2l003, sahato

r,UBECK . KOPENHAGO .GOTENBURGO
06h00 - Ekveturo al Puttgarden.
07h00 - EnSipigo kaj voja$o al Rodbyhavn (Danio).
09h00 - Daririgo de Ia voja$o al Kopenhago.
11h30 - Alveno al Kopenhago kaj urbotrarigardo.
14h00 - Daririgo de la voja$o al Helsingor. EnSipi$o kaj vojafro al

Helsinborg (Svedio). Daririgo de la vojalo al Gotenburgo.
20h00 - Planita alveno en Gotenburgon.
Tranoktado en studenta hejmo, 10 minutojn for de la kongresejo
Svenska Missan kie okazos UK-programo. eiuj eambroj estas
dulitaj kaj havas propran banejon. La studenta hejmo tovigas
s tramhaltejojn de la urbocentro.
3-a tago - ^--an de julio 'OO3. dimanCo
GOTENBURGO
10h00 - Solena malfermo de la 88-a Universala Kongreso de
Esperanto.
14h00 - Urbotrarigardo de Gotenburgo buse kaj piede.
Tempo 4/2002
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4-a tago--28-an de julio 2OO3. lundo
TT]TAGA EKSKURSO
08h00 - Tuttaga ekskurso al unu el turismaj celoj en eirkauajo
de Gotenburgo.
18h00 - Reveno.
5-a tago - 29-an de julio 2O03, marde
GOTENBURGO
Libera tago - Kongresa programo.
6=a tago - 3o-an de iulio2003-merkredo
TUTTAGA EKSKURSOAIOSLO
07h00 - Ekiro al Oslo (Norvegio).
12h00 - Alveno al Oslo kaj urbotrarigardo.
17h00 - Ekiro al Gotenburgo.
22h00 - Planita alveno al Gotenburgo.

7-a tago --3tr -an de

julio

2OO3,

jaido

NUONIAGAEKSKIJRSO
08h00 - Duontaga ekskurso al unu el turismaj celoj en
eirkauajo de Gotenburgo.
13h00 - Reveno.

Posttagmeze - kongresa programo,

8-atago - 1-an de aigusto'003, vendtedo
GOTENRURGO

Libera tago - Kongresa programo.

9=afago=2e3nis arisusto 2003, sabato
GOTENBURGO - TRELLEB
10h00 - Solena Fermo de 88-a Universala Kongreso de
Esperanto.
14h00 - Ekiro el Gotenburgo al Trelleborg.
22h30 - EnSipi$o kaj nokta voja$o al Sassnitz (Germanio).
2OO3, dimanto
SASSNITT - BERL]NO - PRAGO
02h30 - Alveno al Sassnitz kaj dailrigo de nokta vojago al

l0-a tago - 3-an de a[Susto

Berlin.
08h00 - Alveno al Berlin kaj urbotrarigardo.
13hoo - Ekiro al Prag.

19h00 - Alveno al Prago kaj studenta hejmo, Tranoktado en

dulitaj eambroj (komuna banejo kun najbara eambro).
20h00 - Vesperman$o.
11-a tago - 4-an de aigusto 2OO3, lundo
PRAGO.ZAGREBO.
07h00 - Matenmango.
08h00 - Urbotrarigardo de Prago.
12h00 - Ekiro al Zagrebo tra Vieno.
22hoo - Planita alveno en Zagrebo.

PREZO DE LAVOJAGO PO PERSONO:

580 eilroj

f .a prezo inkluzivas:
- Vojagon Zagrebo-Gotenburgo-Zagrebo en komforta buso

"Volvo' (klimatizilo, video),
- Vesperman$on kaj tranoktadon en hostelo en eirkauaio de
Ltibeck en plurlitaj eambroj kun komuna banejo,
- Tranoktadon en Gotenburgo en studenta hejmo en dulitaj
eambroj kun propra banejo,
- Tuttagan ekskurson al Oslo,
- Tuttagan ekskurson al unu el turismaj celoj en eirkauajo
de Gotenburgo,

Duontagan ekskurson al unu el turismaj celoj en eirkauaio
de Gotenburgo,
-Vesperman$on, tranoktadon kaj matenmanlon en studenta
hejmo en Prago en dulitaj eambroj,
- Urbotrarigardon de Gotenburgo, Kopenhago, Oslo, Berlino
kaj Prago,
- Voja$asekuron.
-

Organizantoj de la voja$o estas Kroata Esperanto-Lig9 kaj
respondeculoj Faruk Islamovii 098/1602-80s kaj David Rey
o9l/s792-17t.

Por ceesti la kongresan programon oni devas pagi MJ
(Membro kun Jarlibro - 76 kn) a[ MA (Membro-Abonanto 190 kn) membrokotizon de UEA por 2003 kaj la kongresan
kotizon. La pagojn akceptas Josip Pleadin (098/248-574)'
Grkinska 1, 48350 Durdevac, LlEA-Cefdelegito por Kroatio.

LA ZAMENHOFA TAGO EN ZAGREBO 2OO2
LazagrebaZamenhof-Tago estis festita la 16-an de decembro je Ia 19-a horo en Hotelo "Intemational".
La laneo de nova kompakt-disko de Vida Jerman (gitara akompano de Neven Mrzleeki) estis dedieita al
Brazilo. pri la kontribuo de Vida Jerman al Esperanto-kulturo parolis d-ro Velimir Pi5korec. Konata kroata
kanzonisto Zvonko Spi5ii komentis pri sia renkontigo kun E-kanzonoj'
La kompakt-disko "BRAZILA AKVARELO" kiel sian bazon havas la kongresan programon de VidaJerman
dum LIK en Fortaleza. La kroata Zamenhof-programo por sesdeko da eeestintoj rezultis per 3 televidaj elsendoj,
du el kiuj estis elsenditaj la 17-an de decembro 2002.
Dum la programo Kroata Esperanto-Ligo enmanigis premiojn al du siaj membroj Stephanie Strunjak, 13jara, kaj Sava Matetii-Lutii, 83-jari, kiuj estis kandidatoj por la premio"Zagtebano de Ia jaro 2002" en kampanjo
he Ia zigreb a gazeto"Jutarnji iist" kaj pri kiuj inter 15 zagrebanoi vocdonis legantoj dum decembro 2002.
Spomenko *rtmec
Tempo 412002
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JAROJ RICEVIS SIAN TOMBON
Vukovar 1958

-

1991

-

2OO2

CASO

ekiris mi
fruarfrore
modelajn
kondutojn
easadi

nur kelkajn
mi kaptis
etajn
kaj mi lasis
ilin for
Tradukis: Nikola Ra5ii

En lia hejmo en Vuko u ar, memort ablo dum la ent erigo .
Post 11 jaroj da se
korpo de Ren6 Matou5ek, e
de Ia milito en Vukovar

la

la restajoj de Ia
aperis komence
1991.

Poeto, satiristo, kanzonisto, komponisto, dentisto lal
profesio, multtalenta juna homo nun definitive havas sian
tombon en la tombejo de Vukovar' la patrino BoZica rericevis
Iian oreenon. La medicinaj esploroj pruvis la identecon. Li mortis pro pafuundo en la maldekstran torakparton.
Tiel pruvi$is la plej malbonaj supozoj kiuj ne donis
multe da espero dum la jardeko pasinta.
Li naski$is en Vukovar la7-an de februaro 1958. Kiam li
ekstudis stomatologion en Zagrebo, li translokifris ai Velika
Gorica ee sia avino. Esperanton li lernis en Studenta Esperanto-

Klubo en Zagrebo kaj baldari li fari$is prezidanto de EsperantoKlubo en Velika Gorica, La internacia publiko povis vidi lin dum
1a Universala Kongreso en Antverpeno (1982) en la teatrajo
"Gastamo'de Spomenka Stimec. Li estis talenta amuzisto kian

konis lin ankari Ia partoprenantaro de la tiama Internacia
Junulara Kongreso en Leuven. En 1982 li eldonis sian unuan
kroatiingvan poemaron titolita "Forta ligilo'i Li konsternis siajn
kolegojn per ia titolpafro kiun li mem kreis: sian junan kapon Ii
Iigis per hundoeeno. Lia dua poemaro venis al Zagrebo
kunpremita en eta skatolo en Ia formo de la japana flago: li
verkis hajko-poezion pri la dalrnata vila$o Zegar, kie Ii postenis
kiel d entisto. La libreto estis eldonita per cirila skribo en la jaro
1987 en OdZaci,

presita en presejo "Batalanto" en Kula.

La 18-an de algusto de la jaro 1990 zagreba gazeto
"Veternji list" publikigis lian novelon "Malamiko de la arboj'i
"Mi devas prepari min. La malamiko venos post kelkaj
momentoj. Mi devas vesti min. Mi surmetos nur sportajn
trikotvestojn, ia nigrajn, ili bone konvenas al mi, La lignajn
duonSuojn same, La pantofloj ne plu rekoneblas. Kafon mi
prcparos kaj ellasos PaSan el 1a domo por fari siajn matcnajn
taskojn."

Nur

19

monatoj post kiam li publikigis tiujn liniojn, la

19-an de novembro 1991 en la dctruita urbo Vukovar soldatoj
frapis al Iia hejmpordo. Li surmetis Ia nigran trokotvestajon, Ii
donis lignjan duonsuojn al Ia panjo. Lara, la hundo de la familio

MatouSek la unua eliris el la domo kaj ricevis kuglopafon,
Elpelitaj el Ia hejmo, kiel eiuj ne-serboj. Rend marSis apud la
panjo. Lia frato Robert, same dentisto kiel Ii, estis inter la unuaj
marSantoj de la procesio, kiu devige direktigis al la vukovara
deponejoVelepromet. La unuajn horojn en Ia deponejo la du
fratoj kune pasigis. Poste iu serba soldato eniris kaj vokis la
nomon de Rend. Li esktaris de sia sidkesto kaj direktifris al la
pordo. Ituio aldeblis.

Dum lia frato Robert kaj panjo BoZica sukcesis per

komplikaj militaj vojoj atingi Zagrebon, Rend estis nenie

Reni muzikas sur la strato de Louuen en Belgio
en 1982 (Foto de Iuan ipoljarec)

trovebia. Oni sercis milojn da malaperintoj. Dum ll jaroj ankari
esperantistoj atente alskultis ciun eblan informsignon por aidi
Tempo 4/2002
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PEHE MATOYI,IJEK

_

ZAGREBA
METODO

EN LA POIA
ee eldonejo KLEKS en

Pollando, en urbo BieTsko
BiMa, aperis lastatempe

pollingva iernolibro por
komencantoj . La zagreban

lernolibron por la poloj

}T{E:AP

prilaboris Jerzy HANDZLIK.

La libro titolita eu vI
PAROLAS ESPERANTON?
estas rieigita per interesa
kolekto de ttt-pa$oj kaj vigla

t' {7; -#o,t

titolpa$o. La eldonkvanto
estas 1000 ekz.

pri li. En novembro

2002 alvenis la novajo: li estis identigita
inter Ia nekonataj restajoj en la tombejo de Vukovar.
Sepdeko da geamikoj el Velika Gorica veturis al Vukovar
por la enterigo de la amiko,
Ankarl funebra florkorno de esperantistoj alvenis.
La panjo gastigis la sepdekon post la enterigo en la bela

komencis renovigi la hejmon post la milito, en la eambroj
kreskis grandegaj fiherboj.
Ren6 estis riee dotita knabo, kiun Sategis la homoj
eirkau si.

Li estis nur unu el la militaj sortoj, en kiu kroata Esperanto-Movado perdis plurajn tre valorajn membrojn, La sorto
kiu post pli ol jardeko ricevis sian tombon.
Spomenka

NI

itimec

TitolpaSo delapola
eldono depopulara
E sp er ant o

-lernolibr o .

S. Stimec

MORTIS POETINO
LJERKA MIFKA
La 17-an de novembro 2OO2 mortis
kroata poetino Ljerka Mifl<a, estimata eseisto

kaj pentristkritikisto. Si publikigis dek
librojn. Kroata Esperanto-Ligo preParas
Antologion de kroataj poetinoj en kiu
trovi$osankaft poemoj de Ljerka Mifka. Siajn
poemojn esperantigis Zora Heide. Ljerka
Mifka estis specialisto pri la itala lingvo kaj
redaktoro de pluraj kroataj gazetoi. Oma$e
al la poetino ni publikigas Sian Poemon.

FUNEBRAS

Margareta Gita Mandii

Ljerka llifko

membro de Esperanto-Societo en Rijeka forpasis en Opatija en
aigr-rsto 2002. Si naskigis en Zagrebo la 2-an de septembro 1922, Si
laboris en Urba magistrato de Rijeka kaj pensii$is kiel oficistino Si
esperantistiSis en la jaro 1988 kaj de tiam membris en Ia Societo de
Njeka kun sia edzo Igor.

EC NE UNU NIGRA GRAVUU,O
(Ni iednog otisko u crnini)

Rudolf Medved

Ee ne unu nigra gravuraio,

forpasis en eavle Ia 14-an de novembro 2002 Li naskifris la 4-an de
oktobro 1915 en Rijeka, Li estis metiisto. Post Ia Dua mondmilito Ii
laboris en Zagrebo. De post lajaro 1971 Ii vivis en Rijeka kaj post la
emeriti$o Ii transloki$is ai Cavle. Esperantisti$is en lajaro 1935 en la
tiama Su5ak. Samjare Ii gvidis kurson en sindikata organizajo sed ne
finis gin dar li estis arestita pro sia progresema laboro Li estis partizano
ekde la 15-a de airgusto 1941, Dum Ia Dua mondmilito li estis
militkaptita de italoj kaj travivinta du jarojn en koncentrejo en Italio
Poste Ii estis denove en la partizana armeo kaj partoprenis Ia liberigon
de Zagrebo en majo 1945 Membro de la Societo en Rijeka ekde ia jaro

Nek aliaj signoj al la viv' proksimaj.
Cio Oe vi prisonQita tokiQus
En la plej etan Stonon fingroringan.
Nur herbo kovras

iom kaj neniom.

1971.

Sinceran kondolencon ni esprimas al Ia familianoj de la
folosintaj membroj de Esperanto -Societo Rijeko,
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NI AKTIVAS EN KROATIO
FITMO PRI KROATA ESPERANTO.LIGO
Neregistaraj asocioj kiuj ricevas financan subtenon de la kroata
registaro por siaj projektoj, estas invitataj de Oficejo pri Asocioj de Registaro
de Respubliko Kroatio publike prezenti sian laboron en Zagreba Foiro
dum februaro. KEL prezentos sian projekton "Kurso pri komputilo por
geavoj' kaj'Meze[ropo estas mia hejmo'.
ear pluraj asocioj prezentigos per la dokumentavideo-filmo, anka[
KEL sukcesis aranfri filmeton pri si. Kroata filmregisorino, Romana RoZii,
kiu mem lernis Esperanton, refrisoris 8,5 minutan filmon per filmmaterialo
pri niaj diversaj agadoj. Direktoro de Ia Kroata Televido Mirko Galic
permesis uzi 2,5 minutojn da filmita materialo pri Esperanto-aktivecoj el
Ia arkivo de kroata televido HRT. Aliaj materialoj venis el amatora fonto.
En la filmo pri la fenomeno Esperanto parolas gejunuloj kiuj en
1996 filmis junularan elsendon "Parlaonica", sekvas pluraj scenoj el la
kongreso kaj ne mankas ankari la lastatempaj sukcesoj de Stephanie
Strunjak dum gastado en Satata televida programo "La vivanta muro". La
zagreba premiero de Ia filmo okazos en januaro 2003 en Esperanto-Societo
"Bude Borjan".

INVITO PARTOPRENI EN ''POKALO

La 14-a Montkabana
Renkonti8o (MKR)
en "Bijele Stiiene" 2003
La mallongigo MKR rilatas

al

MontKabana Renkontigo. Mea Bombardelli,

Milivoj Uroii kaj Vanja Radovanovii realigis
tre sukcesan 13-an MKR kiun eeestis 43
esperantistoj el 9 Iandoj en Logarska dolina
en Slovenio.

ei-;ara,

14a

MontKabana Renkonti$o

(MKR), okazos inter la 25-a kaj 28-a de
septembro 2003 en montkabano "Bijele
Stijene' en vilafreto Tuk apud Mrkopalj en
Gorski Kotar. La alifrilo kun prezoj kaj
kondieoj aperos marte kaj troveblos rete.ie
MKR-retpagxo ( http://www.angelfi re.com,/

va}Nanja),en Ia ejo en AmruSeva 5/I, enla
oficejo de KEL en Zagreb kaj espereble
ankari estos dissendita en unu el lavenontaj
numeroj de "Tempo". Tiuj kiuj interesigas pri
ei-jara MKR povas ankari viziti la retpagon
de la ejo: http:/ /www.tel.hr,zeuroliber,z'

KOSTRENA 2003"
Post komenca sukceso Esperanto-Societo en Rijeka datire organizas

"Kroatian Konkurson pri Scio de Esperanto por Lernantoj el Elementaj
Lernejoj". Ni rememoru: fine de lernojaro 2001./2002 ni okazigis en "Esperanto Domo" Kostrena infanan konkurson en kiu elementlernejanoj montris
sian scion pri la Internacia Lingvo kaj dume bone amuzigis.
Ni invitas lernejojn anonci sian partoprenon en konkurso "Pokalo
Kostrena 2003" de 7a23-a gis la 25-a de majo 2003.
"Esperanto Domo" Kostrena denove malfermas sian pordon al
lernantoj kaj iliaj instruistoj au kursgv'idantoj. Ni invitas vin veni al Kostrena
vendredon la 23-an de majo 2003. Sabaton matene okazos la ekzamenoj
kaj posttagmeze ekskurso, La ceteran tempon ni antauvidas por kultura
afi amuzprogramo"
La prezo de la ir-revena veturbileto inter Zagrebo kaj Rijeka nun
estas 132 kunaoj. La infanoj afraj malpli ol rz jaroj pagas duonan prezon.
La organizanto esperas je subvencioj por restado de Ia partoprenantoj.
La ekzameno bazi$os sur la Zagreba metodo kaj iom el la Esperanta
historio kaj movado.
Kostrena bonvenigas ankari lernantojn venontajn en propra arango
kaj 6iun kiu volus kontribui al la sukceso de la aran$o.
Por viaj ali$oj dankas
Kroata EsPeranto Ligo
kaj Esperanto Societo Rijeka.

Ali$ojn akcepteblas KEL fakse: Ol/4619
Respondeculo: Emil Hrvatin.

373 ari rete: esperanto@zg'tel.hr

Gs revido en Kostrenal

KEL KA' "ACADEMIA
CELEMANTIA'
Prezidantaro de Kroata EsperantoLigo decidis dum sia kunsido de la 12-a de

decembro 2OO2,ke I(EL ali$os al Libera
Etropa Universitato "Academia Celemantia"
en Komarno, Slovakio kiel kunfondinto kaj
investinto de la baza kapitalo. Per investo
de 5000 eriroj,la investinto ricevas rajton je
unu voeo en estrado de la Universitato. KEL

transprenis taskojn informi pri ekzisto de

"Academia Celemantia'

kaj stimuli

lekciistojn kaj studentojn je kunlaboro.

INVESTI EN NEMOVEBLA,ON
Prezidantaro de Kroata EsperantoLigo decidis dum sia kunsido de la t2-a de

decembro 2oo2 ke la membroj

de

prezidantaro esploru la eblecojn por investo
de KEl-rimedoj en nemoveblaion. Labazort
de la rimedoj prezentas la kongresa gajno.
Por komenci solvi la problemon, oni unue
lan6is la procedon de kolektado de
monrimedoj. Certe longa vojo estas antafi
ni... $is la solvo de la problemo. Eble iam ni
posedos nian propran ejon en Zagtebo.

Boris Dicostanzo

t0
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LIGO "HUMANITAS"

ESPERANTO DUM DECEMBRO
EN 6 ETSENDOJ DE tA
KROATA TETEVIDO

Ligo "Humanitas" estas internacia asocio kun sidejo en Kroatio,
post
kiun
Hilelisma rondo lancis zagreba esperantisto Mato Spekuljak,

Dum decembro aperis kelkaj pozitivaj
prezentoj pri Esperanto en la kroata TV
La l-an de decembro en la populara TVelsendo "Vivanta muro" gastis Stephanie
Strunjak, 13-jara knabino kies fabelo gajnis
premion en la finna fabelkonkurso.

La 10-an de decembro unu el la
veteranaj membroj de zagreba Esperantokomunumo gastis en vaste rigardata elsendo
"Tutgloba kunestado": Sava Matetii-Lutii,
prezentita kiel ekzemplo kiel eblas vigli estante
83-jara, kaj konservi, interalie, mensan freSon, La
elsendo estis ripetita la 1l-an de decembro.

Konata zagreba aktorino Vida Jerman
eldonis kompaktdiskon "Brazila Akvarelo",
surbaze de recitkanta programo de la brazila UK.

Du televidaj elsendoj raportis pri la nova disko
en Esperanto la l7-an de decembro.
Konata kroata lingvisto, Dalibor Brozovii
estis intervjuita pri la planlingvoj kadre de la
prezento de la nova projekto pri la komuna slava

Iingva, kiun traktis prestiga kultura elsendo
"Duonhoro da kulturo" de la Kroata TV la 2o-an
de decembro 2OO2. Li profitis la okazon por
serioza prezento de Esperanto. En la sama
elsendo gastis ankafi aktorino Vida Jerman
ilustrante aplikon de Esperanto en sia fako.

Lari sia difino, la Ligo estas "neregistara, nepolitika, senprofita
organizajo por praktikado kaj disvastigado de universalaj humanismaj

valoroj: edukiteco, klereco, kultureco, nobleco, homeco, amikemo,
afableco, bela sinkonduto, bona gustd'.
La ligo eldonas internajn komunikilon kaj adresaron, organizas
prelegojn, seminariojn, ekskursojn kaj ali4jn aran$ojn kun humanisma
enhavo, kunlaboras kun similspecaj organizajoj kaj institucioj. En la
ligo oni ne pagas membrokotizon, nur libervolajn donacojn,
Al la ligo aligis ducento da personoj el la tuta mondo. Kun konata
zagreba kulturcento KIC la Ligo laneis ekde novembro serion da
prelegoj pri humanistoj kaj preparas kelkajn internaciajn humanistajn
arangojn en Kroatio, el kiuj iujn en Esperanto. La unua okazos fine de
majo sur la insulo Pag. Mato Spekuljak kun kelkaj sarnrondanoj lane is

sendependan kroatian Esperanto-Forumon, kiu celas liberan
plivastigadon de informoj pri Esperanto en Kroatio kaj pri Kroatio en
Esperanto. Larl la deziro de iniciatintoj gi estu subigita al neniu persono

kaj neniu organizajo sed estu samtempe sincere kaj senautauju$e
malfermita al eiu bonvola persono kaj organizajo havanta rektan arl
nerektan rilaton kun Esperanto.
Detaloj ee http:/ / gr oups.yahoo.com,/gtoup,zkroatio
S, Stimec

"lnstrukcioi ..." denove sursceneie
La teatrajo de Vanja Radovanovii "Instrukcioj pri simpla vivo
harmonie kun la naturo, Parto unu" montri$as Ia plej sukcesa teatraio
en la historio de Studenta Esperanto-Klubo. La sesa prezento de la
teatrajo okazis en VaraZdin la 30-an de oktobro 2002 en Uceniiki dom,

Stephanie Strunjak estis gasto en
porinfana TV elsendo "Eta granda mondo" la 24an de decembro2OO2.

Ni

sukcesis

realigi dum decembro

6

televidaj elsendoj.

la seminario estis "Ekstremismoj . Eventuala gastado en Koprivnica
estas ffaktata.

S. itimec

Esperantaj naltagoi

en Slovenio
Stude
aktivecojn, e
SLOVENIO.

programon de na$renkontigo en eateZ Manca Turk. En la fama
slovena banloko eateZ dela 22-a lisla 24-ade novembro renkonti$is

Surlafoto: Junularo ekskursas al
Luksembur gio dum IS 2OO2.
Tempo 4/2002
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NI AKTIVAS EN KROATIO (2)
ZEO EN NASICE

CIUJ RAJTOJ REZERVITAJ

Malfacile naskigas Esperanto-Monumento en Na5ice kie la 1-an de aprilo 1862
naski$s Mavro Spicer, fondinto de Unuigo de kroataj esperantistoj el la jaro 1908. Samjare
aperis liaj lernolibro kaj informbroSuro pri Esperanto. En Iajaro 1909 li redaktis Ia unuan
kroatan Esperanto-gazeton. Li kompilis la unuan antologion de Ia koata poezio"Iftoataj
poeziajoj ' en la jaro 1912 kaj publikigis $in siakoste en BudapeSto. Kroata Esperanto-Ligo
petis estraron de la urbo NaSice omagi al Ia meritoplena samurbano kiu mortis en Zagrebo
la 4-an de a[gusto 1936. Kvankam nijam posedas dokumenton de la Urba Konsilantaro de
Ia Urbo NaSice kun la decido ke unu el la stratoj de Na5ice portos Ia nomon de Mawo
Spicer, ni da[re ne povas montri la foton de la strato. Dum sia kunsido de la 13-a de
decembro 2002, membroj de Urba Konsilantaro denove decidadis pri Ia strato de Mawo
Spicer. Nun Ia strato Mawo Spicer ricevis sian geografian precizigon, gi estos la strato kiu
kunligas la straton de Ivan Goran Kovacii kun la strato de Viktimoj de faSismo, La
dokumentojn pri la decido kolektis esperantistino Vesna Ogrin el Na5ice.

Zagreba eldonejo "Izvori", kies

posedanto estas Damir Mikulidii,
lastatempe Ianeis belan kutimon por indiki
generalajojn en siaj libroj. Por la libroj en

la kroata traduko li uzas en kolofono
kutimajn vortumojn en Esperanto. Tiel la
esprimoj "eiuj rajtoj rezervitaj" kaj
"originaltitolo" troveblas en liaj novaj
eldonajoj en Esperanto.

KROATOJ EN CEBOKSARI

Mavro Spicer,
pioniro de

Du Zagrebanoj (Iomislav Divjak kaj
Vladimir Dujnii) partoprenis en oktobro en
Rusio, en la urbo eeboksari kaj en la tiea

Esperanto

Lingva Festivalo prezentis la kroatan

en Kroatio

Iingvon.

KALENDARO POR
Titolpaio de

tA

la

impona verko

JARO 2OO3

Davor Grgat, esperantisto el Split,
ankai por lajaro 2003 kiel dum la anta[aj
jaroj, eldonis etan poSkalendaron kun

pri ZEO-j de
Hugo R6llinger

Esperantaj bondeziroj. Kiam la Asocio de

Poljic-anoj, asocio al kiu

NOVA KAI PLI RICA
,,ESPERANTSKI
MOZAIK'

lastatempe por Esperanto?

MALPTI KOSTE
Kompilita de Davor Klobuear el Osijek,
"Esperantski mozaik" fari$is, sincere dirite, la plej
Esperanto. Gi parolas per vortoj de pluraj
kunlaborantoj, sen mitoj kaj sen troigoj, reale kaj
super eio argumentite pri Esperanto, friaj atingoj,
giaj celoj, rompante la antarijugojn. La libro povas

esti ankaI via persona konsultlibro pri
argumentoj per kiuj ni elpaSu antarl la

apartenas,

frin per Esperantaj bondeziroj. Ekzistas
multaj manieroj kiel agi. Kion vi faris

ANTAUMENDEBLA

kompleta nacilingva informlibro pri la fenomeno

Ii

eldonas fotokalendaron pri Poljice, Davor
Grgat ne maltrafas la okazon por ornami

ESPERANTO EN TIBROFOIRO EN PULA
La 8 a librofoiro en lstrio okazis de la 2-a $is la 12 a de decembro kaj $i
uraj eventoj en Kroatio
, Magdalena Vodopija
en Pula, la plej granda

de regado de romia
imperiestro Julio Cezaro, (Estas interese mencii ke en Pula dum kelkaj monatoj
de-la jaro lsb+ kaj 1905 la anglan lingvon instruis en Lingvolernejo Berlitz la

interesi$antojn pri nia lingvo. Car Ia unua eldono
eleerpigis, Davor Klobuear preparis Ia duan,
kompletigitan eldonon, kiu superos 300 pagojn,
estos fote ilustrita kaj grafike pli alloga. La nova
eldono estas plirieigita per ampleksa eapitro pri

laUKenZagreb en 2001.
Ekde nun dariras abonperiodo por aeeti
malpli koste la aperonantan libron.
La antarimendojn akceptas egale:
- Ia eldonisto:

Esperanto-societo "Liberiga Stelo",
31000 Osijek,p.p.27
-

kaj Ia presisto:

"Grafokom", Josip Pleadin,
Grkinska 1, 48350 Durdevac
La mendo validas se via pago (per poStmandato)
de 100,00 kunaoj atingas nin gis la 31-a de marto
2003. Post tiu dato la libro kostos 120,00 kunaojn.
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deklaracio pri lingvaj rajtoj kaj aldone al

lin

ro Ivo Borovedki parolis pri romaoj kaj tie
ankari prezentis poemojn en la romaa kaj
Gazetoj "Glas Istre"kaj 'Veternji list" menci

foiro'

ruo Borouedki
Tempo 412002

tempo - Razeto de kel

YUMEIHO.TERAPIO PREZENTITA

EN KROATIO
Masayuki Saionji, japana masaiisto kiu lanCis sian propran
masagteknikon kaj terapion nomata Yumeiho'gastis en Kroatio.
Lian kurson por la kroataj fizioterapiistoj organizis KEL kunlabore
kun Privata praktiko kaj rekapabligejo. Al la 3-taga kurso venis
dudeko da teraperitistoj el la tura lando. Pluraj estis senditaj al
kleri$o per siaj hospitaloj ari banlokoj. Inrer Ia kursanoj trovi$is
ankari pluraj partoprenantoj kiuj ne rilatas al medicino sed kies
hobio estas sanigaj metodoj.
La elementa kurso darlris dela22-agis la 24-a de novembro
2002. eiuj kursanoj ricevis trilingvan atesrilon pri la kursoeeesto.
Post la kurso pluraj kursanoj subemti$is al la nedeviga ekzameno,
per kio ili povis akiri diplomon de la unua grado pri yumeiho-

FAJRO

EN KNEZA MISTAVA
Dum la jaro 2002 ne mankis al ni
diversaj ekscitaj eventoj, Ec la fajro en la
konstruajo en Kneza Mislava 11 okazis la 30an de decembro 2002.Iu najbaro klopodante

bruligi la fajron, bruligis kamentubon,
Kolektigis pluraj faj robrigad aj aritomobiloj..,
Feliee, krom la spertita fumo, nia oficejo restis
sen pliaj damagoj. La najbara fotisto fotis por
vi la scenon.

terapio.
La kurso estis plia apliko de Esperanto por fakaj celoj. Inter
Esperanto kaj la kroata tradukis Spomenka Stimec.
Masayuki Saionji planas reveni al Kroatio en aprilo 2003 por
daririgi edukon de la kursanoj kaj instrui denove en la baza kurso,
se intereso montri$os.

La organizon de la kurso grave helpis realigi Gordan
Jarnbrek.

Sur la

foto:

kursanoj kun Masayuki Saionji.

KOMPUTILA KURSO POR NIAJ
MEMBROJ DE LA TRIA NGO
Kroata Esperanto-Ligo organizas jam la trian
jaron specialan kurson por eduki pri komputiluzo siajn
membrojn de la tria a$o. La kurson gvidis de oktobro
$is januaro Ankica Jagnji6. La kurso funkciis en du
grupoj, komencantoj kaj progresintoj. Partoprenis 10
membroj kiuj laboris 6e tri komputiloj de KEL. La
financajn rimedojn por la kurso provizis Stata instituto
por protekto de familio, patrineco kaj junularo. La kurso
estis malferma al zagrebanoj sed partoprenis gin eefe
membroj de 'Bude Borjan' kaj de Kroata Esperantista
Fervojista Asocio. La foto prezentas komancantojn dum
la leciono.
Tempo 412002
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MEZEUROPO ESIAS MIA
HEJMO
31-a de algusto

- 7-a de septembro 2003

en Rijeka-Kostrena
Temoj:

l. Arkitekturo

de Mezelropo
2. Mondmilitoj en Mezeiiropo
Kroata Esperanto-Ligo invitas vin al sia projekto
"Mezeriropo estas mia hejmoi

KIEL FORMIKBEBO
SAVIS FORMIKEJON

KA'

KONATIGIS

KUN AVO FROSTO
En la mondo ekzistas multaj landoj en kiuj
vivas diversaj homoj, sed krom tiuj homlandoj
ekzistas anka[ diversaj bestolandoj en kiuj vivas

di.versaj bestoj. Ili havas siajn urbojn, vilagojn,
stratojn, vendejojn, malsanulejojn, Iernejojn ... Tie
vivas bestoj kiuj same kiel homoj okupi$as pri
diversaj profesioj.
Iutage en unu por ni malgranda formikejo,

sed por formikoj granda formikStato ekestis

KIO KAJ KIE?
Se vi Satus amikigi, amuzigi, bani kaj nagi en la pura
Adriatika maro, paroli Esperanton, diri vian opinion pri la temo,
konatigi kun Kroatio, viziti vidindajojn, sunumi, nepre venu en
Esperanto-domon en urbeto Kostrena, apud Rijeka (Norda
Adriatiko). La domo havas grandan terason (kie ni povas kanti,
labori kaj rigardi la stelojn), I0-litajn cambrojn, mangejon,
kuirejon, duSejojn kaj necesejojn. Estos organizataj ankari
ekskursoj al Rijeka (unu el la plej grandaj kroataj marurboj),
Trsat (fama kroata pilgrimejo), Opatija (konata turisma urbeto
ekde {;56u llLrngario) .
Krom amuzifro, ni ankari diskutos pri historio de
Mezeirropo dc Ia 20-a jarcento. Aparta akcento estos je Ia temo
arkitektr.lro car la jaro 2003 estas proklamita "Eirropa jaro de
arkitektu ro 1 Ni kornpos niajn nacilingvajn lernolibrojn samkiel
kornrura jn trajtr:jn 1.;:,ri r!if q,eaa:ojrr inter Mezeiropaj landoj.

grandega kaoso. Nome formikoj meteorologoj, pere
de siaj tre precizaj instrumentoj eksciis ke al ilia
lando alproksimigas terura tempesto. La piej terura

kiun ili iam havis. IH kalkulis, kaj kalkulis kaj

komprenis, ke la tempesto komenci$os post nur 12
horoj. Post Ionga studado ili kun granda timo
raportis al sia re$ino: La suno malaperos kvaza[ fri
forirus ferii, kaj $in anstatairigos malbonaj nigraj
nebuloj nebuloj kiuj jam delonge atendas okazon

por elverSi sian pluvon ien. Unuajn

tri

tagojn

pluvegos kaj pluvegos. Akvo levigos eie kaj al nia
formikejo minacas granda inundo. Sed tio ne estas
eio. Post tritaga pluvego komencos hajli. Hajleroj
estos grandaj kiel kokinaj ovoj kaj al nia formikejo
minacos ruini$ado. Kiam hajlero eesos, komencifros

terura nefra tempesto kiu kovros nian tutan
formikejon, se gi entute $is tiam ekzistos.

La formikr:e$ino kun granda pacienco

KOTIZO

ariskultis siajn meteorologoj kaj terure ektimis kaj
tristigis: Kion ni fanl kion ri faru ... Ne temas nur
pri nia formikejo sed ankafi pri Formik-avo Frosto.
Lijam estas survoje al ni. ti tute ne scias kio okazos,
granda malfelico minacas ankari lin...
La re$ino tu.; r'okis siaju formik-gerreralojtr

Cis Ia 3i-a <le rna!:to 20t13, kotizo estas 125 eirroi (15,63
eirroj po tago), kaj poste 136 e[rcrj (i7 eriroj po tago),
La unuaj du aligonkrj el eiui mezeilropaj landojpagas nur
9 erlrojn tage (72 erirojn entute).
Partatempa ali$o esta.s 20 eirojn tage.

formikgeneraloj tuj alvenls en siaj brilaj uniformoj.
pacience ariskultis Ia re$inon sed ili ankai ne sciis
kion fari. Ili nur zorgoplene rnovis kapojn. Ekestis
granda profunda silerrto, far 0iuj nur zorgoplene
pensis pri la probiemo,
Tiam subiie el ia malhela koridoro aridigis

Darko BlaLi(.

krj informis ilin pri Ia problemr,. Ciuj

voco: Mi scias, mi scias

...

La regino kaj.la generaloj levis kapojn kaj
rigardis tiudirekten. Ciuj atendis alvenon de iu saga
maljuna formiko-sciencisto. Sed, anstatarf li, ee la
enirpordo prezentigis tute malgranda formiketo. Li
estis tiom malgranda, ke inter Iiaj kurbaj kruretoj
videblis vindotukoj. Li estis tiom malgranda, ke Ii
fakte estis ankora[ formika suebebo.
- Jes mi scias - daririgis Ia formika bebo - mi
scipovas konstrui la plej bonajn kaj Ia plej fortajn
sablokastelojn en la tuta formika infan$ardeno. Mi
scias kie trovifias ege bonaj arbfolioj, trunketoj,

Mezeilropo estos mia hejmo, 20O2
t4

Stonoj kaj aliaj konstrumaterialoj por konstrui
Sirmejon. Sed por bona Sirmejo oni bezonas ankail
harojn de feinoj, Per tiuj haroj ni povas cion kunigi
tiom bone ke neniu tempesto povas detrui nian
formikejon.
Tempo 4/2002

tenxpo - Razeto de kel

eiuj generaloj surprizite atskultis malgrandan

In ailtorino
delafabelo,

formikon, car ili neniam vidis feinojn en sia arbaro. Malgranda
formiko tiam klarigis al iii, ke plenkreskaj formikoj kaj generaloj
neniam povas vidi feinojn, tion povas nur bonaj formikinfanoj,
La regino dankis al la malgranda formiko kaj nomis lin
eefgeneralo por ke li povu rapide ordoni al eiuj formiksoldatoj
kion fari, Formiketo tuj sendis eiujn formikojn kuri al arbaro

kaj kolekti tion kion

Ii

Stephanie

Smmjak
lsffi
Auo Frosto,
(Foto:

postulis, La piej fortaj formikoj

kunportadis Stonojn, iom pli malfortaj lignon kaj trunketojn,

VedranPeteh,

kaj la plej malfortaj portis nur arbfoliojn. Formikaj virinoj
kunportadis multe da nutrajo kaj eion ordigis en profundaj
tuneloj. Li mem kun aliaj formikbeboj iris al sekreta loko en la
arbaro kie feinoj kutimis kombi sian longan belegan hararon,
Kiam ili kunportis eion kion ili bezonis, la formikbebo komencis
konstrui Sirmejon. eiul helpls lin, ee formikrelino mem
forprenis sian kronon kaj laboris kun li. IIi laboris longe kaj
jam estis lacegaj. Tiam iu meteorologo pere de radio kaj televido
informis formikpopolon ke la tempesto baldari komenci$os. Per
siaj lastaj fortoj i1i plirapidigis sian laboron. Ili laboregis, kaj
laboregis ... kaj finfine ilia Sirmejo estis preta. Ili felee foriris al
siaj cambretoj. Tie ili sidis timeme atendante kio okazos. Post
kelkaj minutoj komenci$is terura tempesto. Kiam audigis unua
fulmotondro, Ia tuta formikejo ekskuigis, eiui ektimis sed nenio
dangera okazis al ilia formikejo. La generaloj per laritparoliloj
informis eiujn, ke ili ne zorgu ear cio estas en ordo, kaj ee unu

gluto da pluvo eniris ilian formikejon.
La molbona vetero datris nair tagojn, dum kiuj ekstere
pluvis kaj fulmis, sed en la formikejo eio estis en ordo. Ili ankau
havis sufiee da mangajo kaj trinkajo. ear ili nenion alian povis
fari, ili okupigis pri preparlaboroj por Kristnaska kaj novjara
festo. Ciuj bele ornamis unue siajn eambrojn, poste siajn
domojn, kaj poste stratojn, lernejojn, vendejojn... eio brilis. Kaj
kiam ankai tiu laboro estis finita eiuj formikoj ornamis la
kastelon de sia regino. La re$ino tiam invitis ilin eiujn al sia

"Glorijo")

formiketo, Dum ili malpakadis siajn donacojn Avo Frosto metis
eiujn aliajn donacojn sub kristnaskajn arbojn por aliaj formikoj.
"Jen, infanoj. Mi devas ur!'i... Feliean Kristnaskon al eiuj
..." - diris Avo Frosto, ensaltis en la kaleSon kaj per folitigo tiklis
Iampirojn por ke ili ekflugu.
"Jen, iru ni ..." froje ekkriis Avo Frosto kaj malaperis. La
rigardis la eielon.
formiketo kaj la
donacojn sub Ia
Kiam ili lacigis

kristnaskan

ar

aj foriris al siaj

eambretoj kaj litetoj.

Sekvontmatene, kiam formikoj veki$is,
Ili miris
formikejon. Multaj
malgranda formik

ili

trovis

donacojn.

sekrete rigardis unu al alia kaj ridetis.

plej granda kaj luksa salono t.n. "Granda Salondi Tie estis ankal

bele ornamita scenejo. Sur $in alvenis Ia re$ino kun siaj
generaloj, Kiam Si invitis ankarl lamalgrandan formiketon, ciuj
aplaiidis. Kiam li venis antail la re$inon, Ii genuifiis. La regino

Esperantlgis tuilita Rey Hudedek

tiam prenis belegan brilan ordenon. Si volis meti flin al la brusto
de formiko sed Iia brusto estis tro malgranda, Tial gi devis meti
lin al liaj vindajoj.
- Tiun ei ordenon vi ricevas por sa$o kaj kura$o, sed tio
ne estas eio. Vi nun regos en nia regolando kun mi. Mi havas
anka

kisis
momento Ia regino diris, ke oni povas komenci kristnaskan
balon. eiuj estis felieaj kaj gajaj. La orkestro belege ludis kaj
eiuj dancis kaj kantis. La noktomezo rapide alvenis kaj tiam la
formikoj iris dormi, eiu al sia tambro. Ili estis lacaj kaj de la
granda laboro kaj de la bela vespero kaj ili rapide endormigis.
Nur la malgranda formiketo kaj princino ne povis ekdormi. Ili
estis tro eksciititaj kaj feheaj. Krom tio ili sentis ke ili enamifris
kaj tio estis por ili tute nova sento. Kune ili du iris al iu loko kie
en Ia tegmento formiketo faris truon por ke ili povu rigardi
eielon. La eielo estis tute sennub4 klara kaj plenplena da steloj.
Ili rigardis brilajn stelojn kaj tiam ili vidis, ke unu stelo komencis
alproksimili aI ili. La stelo farigis eiam pli kaj pli granda kaj

brila, Tiam

ili aldis ankal belan muzikon kiu farigis

ankari

eiam pli la[ta. Kiam la stelo tute proksimi$is ili vidis, ke tio
tute ne estas stelo sed aro da lampiroj kaj firlgoroj, kiuj kvazau
eevaloj ari boacoj tiris earon de Formika Avo Frosto.
El Ia earo elsaltis formik-avo. "Infanoj, kial vi ne dormas?" demandis li tuj. "Ni ne povas, ni estas tro ekscititaj kaj feheaj..J'
Avo Frosto rigardis ilin iom tra okulvitroj kaj tiam diris: "Do,
bone, ne gravas ... jen donacoj por vi..."

Kiu
legas
Espera

fabeloi
Jen Abir el Hindio (Bharato), filo
de Probal Da3gupto en la temPo
kiam li legis "Mirindain aventuroin
de metilernanto HlapiG".

"Dankon, dankon" kriis la formikprincino kaj la
Tempo 4/2002
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