Gazeto de Kroata Esperanto-Ligo
Casopis Hrvatskog saveza za esperanto

decembro 2003

Skulptisto Jesper Neergard ekspoziciis en Muzeo Mimara
,t Esperanto forlasis la ejojn en Amru5eva 5
* Verkisto Miro Gawan aperis per Esperanto en la persa traduko
t Verko "7000 tagoj en Siberio'- de Karlo Sta5ner
tradukita en la einan
La novaj ejoj en Vodnikova 9 renovigitaj per monhelpo
de 50 membroj
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de la sama verko. En Japanio Sekoguchi Ken japanigis
"Mirindajn aventurojn de metilernanto Hlapii" Niaj
kunlaborantoj ne laci$as.
Plurloke en Kroatio komenci$is novaj Esperantokursoj. Bonvenon al komencantoj! Ni dev as montri al ili ke
Esperanto estas mirinda fenomeno.

KEL dankas al Esperanto-Societo en Rijeka kiu
ebligis presadon de riu ii numero, kombinante "Tempon"
kun la "Heliko" el Rijeka.

..

S.

Kroataj fizioteraperitistoj konati$is en oktobro pri

Stimec

Yumeihoterapio, ear gaitis japana masagisto Masayuki
Saionji.
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Tiu ei numero estas eldonita per helpo de EsperantoSocieto Rijeka

Kontribuis: Achter Etemadi, Nedeljko Korasid, Kurisu
Kei, Davor Grgat, Zatko Hin5t, Davor Klobuiar, Vjekoslav

hi Chengtai, Spomenka
premroJ.

Esperanto kiel ponto-lingvo havas en la lastaj
monatoj siajn brilajn momentojn en Kroatio: en l-eherano

Presis Grafokom, Durdevac, grafokom@kc.htnet.hr
Anonctarifo 7/l pafio 1000 kn (135 EUR) 1/2 pa$o 500
kn(68 EUR),
Abono: 4 numeroj jare 40 kn (9,5 EUR)
unuopa numero 10 kn (f,5 EUR)

La redakcio n* re ryt ondec as yri lo opinioj en la
subslsribit aj t ekst oj,
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OKAZE DE
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DE ESPERANTO EN ZAGREBO
Prezidento de Respubliko Kroatio sendis al la festo
sian reprezentanton, d-ron Esad

Prohii. Vicurbestro de la urbo
Zagrebo direktis al esprantistoj
telegraman saluton.

Sur la fotoj de Dra5ko
Toplak: la reprezentanto de la

Statestro d-ro Esad Prohii

(malsupre) adresas

al
esperantistoj sian dankon pro la
atingoj en la preskari jarcenta

historio de Esperanto en Zagrebo.

Akademiano Dalibor Brozovii
konvinke parolis pri atingoj de
Esperanto.

Pri rajto je lingvo prelegis

juna gasto el Moskvo Andrej
Korobejnikov. Tradukis Ankica
Jagnjii (sur la foto kun Vida
Jerman, kiu gvidis la programon).
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NI INSTRUAS EN 2OO3 I2OO4
Kursoj en elementaj lernejoj:
1.

Kurso en familio:

Elementa lernejo "MIadnst'' Lltrine, Zagreb

Farnilio de Danijela Petelin, Rijeka
Instrras: Boris Di Costanzo

1.

In.qtrua s: Marija,|erkovic
2"

Elenrenta lernejo "Grrstav tsrklec', Zagreb
Instnrasr 1dt llogadi

3.

Elenrenta ler ne ir: .R-etkovec, Zagreb

Kursoj en klrrbejoj:
Esperanto-Societo Rijeka

1.

Instrua.s: Josipa I(atunar

Inst1p25. .[r:.rlita Rey Hudeiek (kurso

pleparata)
4.

Elementa lernejo Andrije Motrorovidica, Matulji
Jnstruas: Emil Flrvatin
3.

K"ttrsoj en gimnaziei:
1.

2.

Esperanto-Societo "Bude Bor.jan'
Krrrso por komencantoj
Instruas: Gordana Jurina

2^

Esperanto.societo "Bude Borjan'
Kurso por postkomencantoi
Instrua.s: Josip Ferendii

Gimnazio Durdevac
Instruas: Zdravko -selei

4.

Kursc por gimnazianoj en I(EL
Instruas: Davjd Rey kaj Darko

Studenta Esperanto-klubo
Kurso por komencantoj
Instruas: Sonja Kovad

Blalic

KROATA

lLEl-sEKClO
Dum la kunsido

de

instruistoj de la kroata ll-El-sekcio
la l0-an de oktobro 2003 estis elektita
la nova estraro de la kroata ILEIsekcio. La prezidanto estas Marija
Jerkovii kaj sekretario Emil Hrvarin.
La gisnunaj gvidantoj Ankica Jaqnji(
kaj Ida Bogadi retirigis de la
postenoj.
Sur la fotoj: Marija Jerkovii,

respektive Emil Hrvatin.

Sur la foto de Boris Di Costanzo
Pokalo Kostrend", la pokalo por
kiu maje luktos lernantoj de
"

elementaj lernejoj el Kroatio,
montrantte ontoil jurianoj sian
scion pri Esperanto.
Tempo 2/2003
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NOVA EJO DE KROATA ESPERANTO.
LIGO EN VODNIKOVA 9
En majo 2003 KEL tranprenis de
la antauaj posedantoj Marija kaj Tonko
Franceskovii Ia ejojn en Vodnikova 9. Ni

tuj engagis diversajn specialistojn por
renovigi la ejon, kiun ni bezonas ludoni
por povi pagi la ciumonatan krediton,
ricevitan de la banko Raiffeisen. La
monata kredito estas 667 erirojn. Ni devas
entute pagi 108 partopagojn. Ni sukcese
pagis la unuajn 6 monatojn, Restas al ni
ankorarf 102 partopagoj je 667 eriroj. La
banko Raiffeisen transprenis hipotekon
je la logejo Vodinkova 9. Se ni ne sukcesos
pagadi la krediton, Ia banko fari$os
posedanto de nia ejo.
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.fre kore KEL dankas al eiuj
membroj kaj amikoj kiuj subtenis Ia
aeeton kaj helpas repagojn al Ia banko.
Gis nun subtenis la aeeton 48 m"yrbroj
kaj amikoj de KEL.

Neniam oni poous aeeti
Dairigo de la listo el la antaria numero;
Durda Stokif
Duro Smeh
38. Dan Dakovii
39. Blanka Pavlovii
40. Evica Luketii
41. Sanja TeZulati
42.ZdravkaMetz
43. Ranka Mrakovii
44.Davor Stimec
45. aninima el V. Gorica
46. Bojana Duriiii
47. Anto Mlinar
48. Mira Matanovii-Manner
Entute pagis:
36.
37.

erirojn
erirojn
2,70 erirojn
27,00 erirojn
13,50 erirojn
14,60 erirojn
66,56 erirojn
7,00
7,00

19,70

etrojn

19,70

erirojn

13,50

eirojn

erirojn
eurojn
405,40 erirojn
1.31i,05 erirojn
19,70

27,00

Vodnikooo 9, se ne ekzisrus
la posedojo de EsperantoSocieta Rijeko koj preteco
per gi garantii okaze de la
aeetu de Vodnikooo g. Sur lo
fot o de Vj ekoslou Moranki6,,

Boris Di

Costanzo,
prezidanto de Esperanto Societo Rijeka kaj Morijan

Matkouii, sekretorio de
UnuiSo de skohoj de Rijeka
(maldekstre ) sub skribis la

konrokton per
E

sper ant

o -S o

kiu

ciet o Rijeka

luis ol Unui$o sian domon
or fondi Skolt an r e st adej on
en
Esperonto-Domo
Kostrena. La kontakto kiu
ekualid.is la So-on de julio
2OO2 ebligis al EsperrantoS o cieto Rijeko gajni monat e
p

Elkoran dankon al Mira Matanovii-Manner kiu estas la plej
granda sponsoro inter la membroj!

Ni renovigis la elektrajn instalajojn en kvar ejoj de Vodnikova,

ni farbigis iliajn murojn kaj nove polurigis la pargetajn plankojn. La
faritan laboron ni pagis 4,703 etrojn. Ni diskonigis per diversaj agentejoj
ke ni sercas luonton por la ejoj, sed ankorari ni ne trovis tiun.
S. Srtmec
Tempo 2/2003
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TRADUKANTOJ DE KROATA LITERATURO EL
ESPERANTO EN AZIAJN LINGVOJN
Kroata literaturo per Esperanto atingis
Cinion en lajaro 1936, kiamen Sanhajo aperis'Go
de I ringludo' de Dinko Simunovii en la eina
traduko de Su Fang Si. En la jaro 2003 eina
tradukisto denove okupigas pri Esperanta traduko
de la kroata literaturo, tradukante gin al la eina.
Tradukisto Shi Chengtai tradukis en 2003, lari la
iniciato de sia plumamiko Kurisu Kei "7000 tagoj
en Siberiol Tiun imponan 600-pa$an verkon de
Karlo Stajner pri Ia vivo en siberia kaptiteco verkis
la aritoro enZagrebo post la reveno el Siberio kaj
dedieis frin al sia edzino Sonja, kiu atendis lian
revenon. La verkon esperantigis Kre5imir Barkovii
kaj eldonis Sennacieca Asocio Tutmonda en 19g3.
la verko post dudekjaroj atingis rekonon ricevinte
OSIEK premion en2OO2.
Kurisu Kei ektradukis la verkon en la
japanan en 2003. Li tradukis el la Esperanta
traduko de KreSimir Barkovic, ear por kompreni
eiujn nuancojn li komencis mem lerni la kroatan
lari pluraj lerniloj kiujn KEL la[ lia mendo sendis
al li. Ekzempleron de la libro "7000 tagoj en
Siberio'li donacis al sia eina kolego Shi Chengtai.
eina kaj japana tradukistoj kune laborir rrp& lu
sama traduko, eiu en sia lando, interSan$ane
reciprokajn demandoj n kaj kons ultigante per vigla
korespondado inter Japanio, einio kaj Kroatio.
Eble Ia unuan fojon en la historio de Esperanto
unu sama verko estis samtempe tradukata en du
lingvojn per Esperanto. Montrifris ke la eina
tradukisto laboris tre rapide kaj pretigis la einan
manuskripton.
Shi Chengtai en 2003 tradukis en [a einan
ankai "Mirindaj aventuroj de metilernanto
Hlapii". Ni elkore gratulas al li pro Ia granda
laboro farita.
Kroata Esperanto-Ligo kandidatas ee
Ministerio pri kulturo por ricevi subvencion por
eldono de "7000 tagoj en Siberio'en la einan. Ni
traktas per la tradukisto Shi Chengtai kun la
eldonejo Tianjin-a Sociscienca Eldonejo por ke gi
eldonular".kon en 3000 ekzempleroj en 2004. Ni
povus efektivigi la eldonajon se ni trovos 5O0O-

dolaran subvencion por helpi al la eina eldonejo
eldoni gin.
Dum ni esploras pri la diversaj eblecoj kiel
eldoni la libron, ni komencas publikigi artikolojn
pri la aziaj partneroj de KEL kiuj helpas al ni
proksimigi la kroatan literaturon al Azio. Ni
komencas la serion de prezentoj per Kurisu Kei,
kiu iniciatis la einigon de "7000 tagoj en Siberidi
Dum oni tradukis kroatan literaturon en
einio kaj Japanio, anka[ en Irano oni tradukis
kroatan literaturon per Esperanto kiel lingvoponto. En Teherano aperis la persa traduko de
dramo de Miro Gavran 'Amoj de Georgo
Washington" en sezona revuo Az Namayesh (El
Teatro) n-ro 2 (Tir Mah 1382) (somero 2003). La
rewo apartenas al asocio de universitato de arto.
la verkon tradukis Achtar Etemadi.

KURISU KEI
Naski$is la 18-an de julio 1910. Esperanton li
ellernis en arigusto 1930 kaj ekaktivis en proleta
Esperanto-Movado, kaj ekde tiam li estis
komunisto. Li estas honora membro de UEA.
'Tempd' ricevis la permeson publikigi lian detalan
biografion el lia propra plumo.

Tempo 2/2003

KURISU KEI

la romano de Jaroslav Ha5ek

vejk" kaj la fabeloj de Karel
farita el la germana traduko

esperantan tradukon, japanigante gin rekte el la eeha

originalo.
La eehoslovaka kulturministerio alte taksis mian

en Esperanto lari flia mendo.

neniu el la literaturaj tradukistoj
Igrari ke h eeha lait-eraturo jarri
la japanaj legantoj pro japanigo

Tempo 2/2003
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NOVAJOJ EL NIAJ SOCIETOJ
OSIJEK
La 6-an de oktobro 2003 Esperanto-Societo Liberiga Stelo en
CIub Galerija en Osijek publike prezentis kroatlingvan verkon de Davor
Klobuiar Esperantski mozaik. Pri la impona fortike bindita 318-paga
libro parolis preofcsoroj Tihomir Zivie de pedagogia fakultato en Osijek
kaj Franjo Gruii. Davor Klobuiar Lunlabore kun Josip Pleadin mem
financis Ia eldonon de la informriCa verko pri Esperanto en la kroata,
efektivigante ties duan eldonon por la nacilingva publiko.
Esperanto-Societo Libeiga Stelo eldonis kunlabore kun Matica
hrvatska verkon Haltigitaj memoroj de Zvonimir Tucak, kiun
esperantigis Marko Petrovii (mortis en 1999). Jen bela ekzemplo kiel
trakti valorajojn el postlasajoj de esperantistoj.

ZAGRE B : KROATA I(ARAVANO

AL GOTENBURGO
Post plurjara parizo kroatoj denove havis sian

propran karavanon ee Universala Kongreso. Organizis

gin por KEL Faruk Islamovi6 kun helpo de David Rey, Jen la foto de Davor Grgat dum la ekskursa tago en Oslo,
kiam kroataj karavananoj pozis en cemizoj de la asekurkompanio Merkur, kiu estis la sponsoro de la voja$o. La
karavananoj krome vizitis Oldenburg, Kopenhagon kaj revene hejmen Berlinon kaj Pragon.la dumkongresaj
ekskursoj gvidis al kastelo Gunebo, Lund kaj kanaloj de provinclando Dalsland. Dankon al Faruk pro la unika
sperto en kiu $uis kroataj esperantistoj enla ago de 16 $is 76 elZagreb, Rijeka. Drrgi Rat, Opatija, Durde.rac,
Vrboska, Mali LoSinj, Vrbovec, Makarska.

w
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KFEA
Kroata Fervojista Esperantista Asocio havis
sian pintan aran$on - la 55-an kongreson de Internacia
Fervojista Asocio en Dresden inter Ia 10-a kaj 16-a de

majo 2003. Inter 300 partoprenantoj trovigis ankari 5
membroj de KFEA. Marica Brletii, sekretario de IFEF
prezentis la jarraporton. Aro da interesaj fakaj
prelegoj, artaj arangoj kaj ekskursoj plenigis la buntan
programon. La gastiganto de la venontjara IFEFkongreso estos la hungara urbo Sopron. En 2004 al Ia
hungaroj la kongreson helpos organizi alstroj.
(lait Zlatko HinIt)

La 26-an de septembro 2003 zagrebanoj festis
la Eriropan lingvotagon. La programon komune kreis

lernantoj de Klasika gimnazio kaj Elementa lernejo
"Mladost", gvidataj de profesorinoj Ariana Stepinac,
Alica Stepinac kaj Marija Jerkovii. La bunteco de la
eriropaj lingvoj kaj ilia ligiteco al la latina lingvo estis
prezentitaj de la Esperanto-grupo el lernejo "Mladost'l
Jen la poemo verkita de la lernantoj por la Eriropa
lingvotago.

In koloroj de Eitropo
Larugakoloro

estos por gojo

Lauerda por arbaro
La

flata por

suno

Kaj lablua por maro.
I-a nigra koloro estas por milito
La blanka por paco kaj libereco
Kaj ni eiuj estas ci tie Por amikeco.

kmpo 2/2003

VERKISTO MIRO GAVRAN
ELDONITA EN TEHERANO
PER ESPERANTA TRADUKO
Esperanto-Societo "Bude Borjan" komencis sian
sezonon la S-an de novembro 2003 en la novaj ejoj en

Kneza Mislava 11. En Ia programo gastis speciala
invitito: verkisto Miro Gawan gastis ce esperantistoj
car en Teherano aperis lia dramo'i\mo de Georgo
Washington" en la persa traduko de Achtar Etemadi.
La verkisto en eeesto de kroata televido rir:evis la
attoran ekzempleron de la verko, kiu atingis persan
tradukon dank' al Esperanta traduko de Klaus
Dahmann. La dramo aperis en Esperanto en "Antologio
de kroataj unuaktaj dramoj" (1997), En Teherano
eldonis $in sezona revuo'Az Namayesh (El Teatro), kiu
lari la islama kalendaro aperis en la jaro 1382, t.e. 2003.
Gazeto "Veeernji list" kaj Hrvatski radio raportis pri la
evento en kiu Esperanto peris aI la persa.

tempo - pazeto de kel

ZAGREBA METODO

EN LA RUSA
Ce "Sezonoj" en Kaliningrad en Rusio
aperis la rusa adapto de la zagreba lernolibro
konata kiel"Zagreba Metodo'. Ia ribron adaptis por
rusaj lernantoj Aleksandar Korjenkov. La
titolpagon por la lernilo kreis Larisa Jakovleva. La
lernilo havas desegnajojn de Teodora Kueinac.
Tio estas la trideka eldono de la lernolibro
kinn en 1978 laneis la zagreba grupo de
kunlaborantoj lari la iniciato de Zlatko Ti5ljar (la
kunafitoroj de la lernilo estas Roger Imbert, Ivica
Spoljarcc kaj Spomenka Stimec), En Zagrebo
aperis germana, angla, slovena kaj franca adaptoj
de la lernolibro. La itala aperis en Milano, la
hungara en Varpalota, la malta en La Valetta, la
makedona en Skopje, Ia kataluna en Sabadell, Ia
finna en Turku, la bulgara en Sofio, la pola en
Bielsko-Biala kaj la rumana en Cluj-Napoca,
En Hamburgo aperis la unua germana
eldono de la lernolibro, en Graz estis presita la dua
germana eldono. En Maribor ee Interkulttrro
aperis la dua slovena eldono,la nederlanda, la tria
germana kaj la Esperanta eldonoj.
Tri eldonoj de la verko aperis en Azio: en
Seulo aperis du eldonoj de la korea lernolibro kaj
en Jokohama aperis la japana eldono.
En Brazilo aperis la portugala eldono.
La lernolibron akompanas bildstrio "Kiu
estas Jozefo' de Johan Valano, kies kanzonoj aperis

FORLASIS NIN
MARIA MIRKOVIC
La 25-an de majo 2003. endormi$is
poreiame en sia 81-a jaro s-anino Maria Mirkovii
el Pula. Si apartenis al la malnova generacio de
istriaj esperantistoj. Esperantnon Si eklernis en
195a helpe kaj instige de d-ro Ivo Gropuzzo,
advokato en Pula, kies tuta kvinmembra familio
fervore aktivis en Ia Esperanta Movado.

t0

sur kaseto akompananta la eldonon.

Aldona lernolibro "Esperanto ne estas nur
lingvo' de Spomenka Stimec estis kvar fojojn
represita en Kroatio, kaj fri havis ankai einan
adapton de Harpin en Interna Mongolio.
S.

Stimec

Maria Mirkovii apartenis unue al Ia
Esperanto-Societo'A. S. Turkovii" en Rijeka, kaj
poste si dum pluraj jaroj aktivis en "La Adriatika

Stelo' en Pula. Si partoprenis ankafi kelkajn
naciajn kaj Universalajn kongresojn. La elstara
angla Esperanta poetino Marjorie Boulton estis
Sia

plurjara kaj plej kara plumamikino.

Maria Mirkovi6 naski$is la 15-an de
januaro 1922 en Vodnjan (Istrio), kaj fininte
gimnazion kaj porinstruistan ekzamenon Si
laboris kiel bankoficistino en Pazin' Rijeka kaj
Tempo 212003
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Esperanto-Societo "Bude Borj an" kaj bibliotekisto
de Kroata Fervojista Esperanto-Asocio mortis en
Zagrebola22-ande julio 2003, De post la jaro 1955
kiam Si lernis Esperanton, Si fidelis al Esperanto.

En Osijek forpasis nia malnova membro
KOVINKA NIKSId kaj en Tagrebo Sia kuzo
ANTE MAIId. Tiel informis nin la koncernaj
poStoficejoj.

Pula. Krom Ia gepatra itala lingvo, Si flue
parolis la kroatan, germanan kaj Esperanton.

Dum la lastaj jaroj kiam Sia sanstato
malplibonifris, mi vizitadis Sin kaj povis
konstati ke Si daire legas Esperantajn librojn
kaj revuojn. Dumtiuj renkontigoj enSiahejmo
ni eiam interparolis nur en Esperanto. Tiu
kara, modesta kaj silentema, sed tre kapabla
kaj laborema esperantistino vivos daire en
niaj koro kaj memoro.
Ivo Boroueiki

Tempo 2/2003

ZDENKA NOVLJAN (1919) mortis en
Zagrebo la 10-an de novembro 2003 kaj estas
enterigita en Istrio kie Si (en Boljun) naski$is.
Lernis Esperanton sub la influo de sia onklo,
elstara pioniro de Esperanto en Kroatio Fran
Novljan. Sindona plurjara membro kaj komitatano
de Esperanto-Societo "Bude Borjanl Membro de
Une. SiaS originale en Esperanto verkitaj poemoj
aperis en "Jubilea versgirlando' (1990).
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