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malfermas sian pordon al Esperanto?
Mortis aktorino Vida Jerman
Akademiano Tonko Maroevid pri poeto Josip Velebit
Esperanto fari$os 125-jara en 2OI-2!
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Karaj legantoj!

Finigas la jaro 2011. Ni laris
multon. Sed ni estus felicaj se ni estus
farintaj p1i por Esperanto en Kroatio en
la jaro 201^1

Ci-numere vi legos e\ ia
cefartikolo de Viekoslav Morankid
ke en Filozofia fakultato en Rijeka

kontribuas al Tempo akademiano
Tonko Maroevid per artikolo pri Josip
Velebit. Malofte akademianoj verkas

jap n
deo
den
Min
pri Vasilij EroSenko kaj Ia poemon
ni publikigas premiere. Nia cina
kunlaboranto Shi Chengtai malkovras
al ni Ia vivon de tradukisto Wang
Luyan, kiu tradukis el Esperanto cinerr
la "kroatan 

romanon Konfeso de Milka
Pogatii Esperanto Societo Mondo
Paca el Velika Gorica informas pri
sia arango pri Vukovar. iniciatita
de sekretario Mario Dilberovii.
Urba biblioteko de Velika Gorica

Radulovid, prezidanto de Esperanto-
Societo el Sisak kaj pri la Esperanto-
kurso en Petrinja, gvidata de Josip

otvoreno utili5te Antun Babid.

Ni gojas poriprezenti al rila
diplomlaboraion de Marija Jerkovii
pri la lelnolibroj pri Esperanto _en
Kloatio dum la lasta jartento per kiu
Si gajnis diplomon en Universitato
Adam Mickiewicz en Poznano en
Pollando.

de UEA en Roterdamo: jam 50 jarojn
Universala Esperanto-Asocio logas
roterdame ce la sama adreso. En la jaro
2012 Esperanto larigos 125 jaral -len la
simbolo de la jubileo pretas. Kion vi
faros por Esperanto en tiu jaro?

Vedran Radovanovii estas niaj plej

malgrandaj lingvoj? La programo estis
organizita en kunlaboro de KEL kun
Kr"oata-Makedona Societo. Cefparolis

intencon subr,'encii farbadon de nia ejo
en Knez Mislav kiu en 2011 suferis de

VaraZdin kaj Mirjana Zei.elj. La loan
de decembro tlafis Ire ttut'ltin en Kroatio
sed anka[ multajn esperantistojn en la
mondo terura inlormo pri la morto de
aktorino Vida Jerman.- esl raranino de

karaj

i;o*
nian

laboron sen ili.
Ne forgesu aligi al la jubilea

Unuigo de zagrebaj esperantistoj.
Sed rGplanite malgaja fenebra omago
al Vida Jerman kolextis tiutage
kvardekon da kroataj esperantistoj ce
la zagreba kremaciejo. Estis prezentita
1a adiaua saluto de Probal Dasgupta,
nome de Universala Esperanto-
Asocio, en la kroatlingva traduko, por
multaj teatraj homoj venintaj adiaui de
nia Vida,

La kalendaron pri la aran$oj
en kiuj ni planas partopleni et 2012
kompills poi vi Vjekoslav Morankid.- Feliean Kristnaskon!
Feliean Novan Jaron2OI2 ni deziras
al r i per la piroteknika loto de Lana
PodgorSek el Studenta Esperanto-
Klubo!

Spomenka itimec
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CU ESPERANTO INSTRUOTA,\

CE FILOZOFIA FAKULTATO EN RIJEKA?
La 3-an de novembro 2011 okazis kunveno 0e Filozofia

tio estas instruadon.

D-ro sc. Velimir Pi5korec.
prof. PiSkorec, se li bonvolus, povus

ege helpi o akceptante ke Ii estu kunkreanto kaj
gvidanto ekteblaj studobjektoj 6e Universitato

te ke teknik
Ia propono
la alia faka
ltatoj de Ia

fakultatoj

Vjekosloo Morankii

Titolpa$o
deh eina

eldono
de Hlapi( ,tr=ttffl[iEffitfiB6iE

(ery&ul L.ftil6-q&&tr6 *

MIRINDAJ AVENTUROJ DE 
^

METILERNANTO HLAPIC EN LA CINA
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VOJAGADO KAI NEMOVIGO
Notico pri poezio de Josip Velebit

Mi konfesas ke mi akceptis oma$i al Josip Velebit okaze
de la centjara jubileo de lia naskigo, unavice pro la eksteraj, kulturaj
kai emociai motivoi kai ne tiom pro senDere literaturai. kreai. poetai.kuj aj motivoj kaj ne tiom pio senpere literaturaj. kreaj. poetaj.

Mi volis_ nome, kiel kuntempano kaj. amiko de Dragutin
r.J motlvoJ l(al ne trom pro senpere lrteratural, kreal, poetaJ.
Mi volis nome, kiel kuntempano kaj amiko de Dragutin
vid - ankoral foie esprimi mian publikan dankon iar Ii laTadijanovic - ankoral foje esprimi mian publikan dankon iar Ii la

unua adresis la poezion de Tadiianovid al la pli vasta mondo. al la
sperto de aliaj lingvoj kaj aliaj alitipaj legantoj ol estas niaj hejmaj,
unua aoresrs la poezlon oe raqrlanovrc at ta plr vasta monoo, a1 Ia
sperto de aliaj lingvoj kaj aliaj alitipaj legantoj ol estas niaj hejmaj,

unua poemaro, Putnikova
1a titolon al la tuto (kaj tial
toro donis precizan kadron

- Moja je soba postaja mala... / Mia eanrbro estas haltejo
eta... Cekam ulak s'ttoj an i iedan ,/ Mi atendas mian trajnon nigran

pesimisma
sopiroj kaj

milda realo
le i od zlata

sude ,t^Sirotinjskogbola med stijenoma hladnim / I pokuisttto najmljeno,
tude. Gi enhauis luksajn reuojn ,t Susuraj silkoj kaj ora vazaro. ,/ Dolor
mizentlo inter la itonoj fidaj. / Kaj meblojluitaj malsiaj.

Enfermita en sian "etan malmodernan mondon', Velebit,

Zudi kretnje, putovanja / Srijetlu blizinu Zene; ,/ I strepi u isti tas od ,/
Osnjanja, nemicanja. ,/ I samode muine, nijeme...

Li kvazai sian tutan parabolon transfiguris, antarjvidis
en Ia diritaj versoj. La maltrankvilon li kvietigos per foja fantaziado

Stjepan Laljak (dekstre) kunlq qktoro Joiko ieuo dum
lct Ronda Toblo pri losip Vdebit en Zopreiif. Fotis 5. Stimec
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,t Zudi. Ke de l' animo ,/ Sopiras.
Pri tio li k la poemo U U-tiiini
ziju misli bi.. / LI tiiini ci dobru
rijei.o sebi. ,tEn silenf maturas pensoj / pi oliajkaj pri mi ,t En silenf mi
malkapablas / dii bonan mrton pi mi.

/ Anim'atendi scianta.

e siai literaturai komecoi
odest'eco ka j senpret"rd..,1
akteron de Ia iirika taglibro
o pri 1a limoj de la parolado

Ankai en Ia dua libro Lirski zapisi / Lirikaj notoj ne
mankos la temoj de solulado: Same su mrtvaike oct ail bd. onii sam

multegajn sovis el nekompreno kaj kalumnio .

ne po1.)as troti la gustajn, car ili doilras tre mallonge ke per ili mi uin
eternigu,

portreto do de 1a

alado pri akcentas
: Pjesnik, I umro je,
ntaziulo, Li mortis

sen sutpapengo Dersa' 
t estis atendita per afirmaj

krit Kozardanin, pri kio kun
rajt a tria lia libreto akiris eefe
sile ke tio estas tute konforme

Tonko Moroeoii
Esperantigis Spomenka Stimec
Versojn esperantigis Lucija Boriii

Legita dum la Ronda Tablo okaze de la centajubileo de Josip Velebit
en ZapreSic la 4an de oktobro 20l l,

JAPANA KULTURO POSEDAS

DU PENTRAiOJN PRI EROSENKO

EROSENKO EN CtrUO (2)

KIU ESTIS WANG LU.YAN?

Tempo 412011

Kikuiima Kazuko (Krizant emo )
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MEMOROJ PRI TIBOR SEKELJ
Tibor Sekelj volonte faris

prelegojn pri siaj vojagoj en zagrebaj
Esperanto-societoj kiam ajn li restadis en
tiu ci urbo - kaj tio estis sufiie ofta post la
jaro l9b0 proskimume. Tiel mi ekkonis lin

en 1968 reali$is kvar el la unue ses planitaj
Ferioj. Ciu el ili enhavis unu festivalon.
La turisma flanko fiaskis, sed Ia kultura
surprize sukcesis. Realigis la film-amatora
testivalo en Dubrovnik, kanzonfestivalo en

vorto aparte karakterizis lin - homamo kaj
konfido. Li instruis nin eiujn kompreni ke

persono kaj sciis kompreni interesojn, Lia
baza ideo ekde la tempo de IOE estis:

Tamen, Tibor, kiel eiam, montris enorman

energion. Li sola (kun ioma helpo de lia frato
Antonije) redaktis kaj zorgis pri kompleta

rezultis per la fama rezolucio. Li kontinue
pluraj jarcentoj.

Zlotko Tiiljor, 1989

ht t p : / /ut utu . e s p er ont o . e s /
o p e ib ib li o /s h ar e d /b ib li o _uie w .

php ?bibid= 1 504 &t ab = op ac

Fotis lvan Spoljarec

AntonrJe) reoaKlls KaJ zorgls pn KomPrera
eldonado kaj ekspedado de IOE-gazeto
dum 6 jaroj kaj eldonis pli ol +o numerojn!dum 6 jaroj kaj eldonis pli ol 40 numerojn!
Samtempe Ii mem organizis konferencojn,
turismain voia0oin. oartoorenis en multai
Samtempe li mem organizis konterencojn.
turismajn vojagojn, partoprenis en multaj

entute Cirkai 7000 fojojn), entreprenis
ekspediciojn (lia lasta granda okazis eneKspeolcloJn (Ila lasta Sranoa oKazls en
1970 al Novgvineo), skribis sennombrajn
artikoloin nor diversai sazetoi kai radioi. Liartikolojn poi diversaj gazetoj kaj radioj. Li
estis multe interviuata de tiui publikmedioiestis multe intervjuata de tiuj publikmedioj
- tre ofte de diversaj jugoslaviaj televidoj.
La semo de la praktikisma idearo en la
- rre orre oe olversaJ
La semo de la prakt

6 Tempo 412011
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ROTERDAMO PRI TIBOR SEKELJ
La 26an de novembro 2011

Universala Esperanto-Asocio en
Roterdamo malfermis la pordon la
35an fojon okaze de 1a programo titollta
MalfermaTago de Ia Centra Oficejo. Certe
al 1a oficistoj en 1a CO eiam mankas kroma
horo por fini taskon, Tamen du fojojn jare la
oficistoj haltigas siajn kutimajn laborojn por
renkonti membrojn de UEA, alvoja$antaj el
diversaj lokoj por kleri$i. La bela lastatempe
konstruita konferenecejo akceptis dum
diversaj programoj 65 aiskultantojn La eefa
prelego rilatis ai Tibor Sekelj 0.912-20t2)
kies centan naski$tagon ni festos la 14an de
februaro 2012, Mi havis Ia okazon montrl al
la publiko foto-dokumentojn preparitaj de
Esperanto-Societo Szeged el Hungario
per la arkivo de Tibor Sekelj, nun trovi$anta
ce lia vidivino Erszdbet Sekelj, Mi gvidis
la ariskultintojn tra la literatura mondo de
Tibor Sekelj, montrinte lian multtitolan
verkaron kaj kiel gi respeguligis kaj reehis
en diversaj lingvoj. Krome mi havis okazon per la dua prelego prezenti mian verkistan

laboron en Esperanto.
Ziko van Drjk parolis pri

Vikipedio kaj la postan dimancon kun
Marek Blahu5 gvidis seminarion kiel
kontribuadi a1 $i, Katalin Kovdts prezentis
kampanjon pri Monda Ekzamensesio,

Du dokumentaj filmoj estis
prezentitaj dum la malferma tago, unu

historia pri UK en Marsejlo en 1957 kaj
la alia de la usona filmisto Sem Green pri
la Universala Lingvo. Estraranoj Claude
Nourmond, Barbara Pietrzak kaj Loes
Demmendaal respondadis al la demando
de la publiko. La zagreba afiSo ornamas la
kafosalonon de nia roterdama domo.

S.*rtmec

Al Jero3enko
Ivli vivas en nokto.
Maljusta verdikto de l' supra jupant' -
jen kauzo por mok', do
gi devus aperi en verso all kant',
sed viv'estas dono
la plej malavara, kaj jen la motiv'
por kanti pri bono,
ec se en la nokto nun dalras la viv'.

"Li vidas nenionl" -
min lezas transdorse fremdula kompat'
Protestan ekkrion
kolere elsputu mi kontrarl la fat',
kaj falu averse
felifa monero de mia fortun'...
Ja gi estas ver', se

la mondon ekvidi mi volas de nun.

Tra l' mond' Esperanto
min gvidas anstatai blindula baston' -
ne nomu gin vanto,
ear tiom fabele aspektas la mond'l
La ravan fabelon
mi portu enkore de lando al land',
kaj venos la bel' en
apertan animon de mia legant'.

Jes, estas adopto,
ear pri l' vivosenco decidas mi mem.
Mi vivas en nokto,
sed tago eklumas en mia poem'.
Mi havos respondon,
se venos de l' supra juganto alvok':
- Mi vidis la mondon,

jes, vidis, kaj min ne malhelpis la nokt'!

Mikoelo Bronitejn

ESPERANTO.SOCIETO MOTVDO PACA

restadb en Velika Gorica Mario prepaiis
prezenton pri la historio de Vukovar.
Pluraj politikistoj kaj defendintoj de
Vukovar gastis 1a l.lan de novembro

Acic ekspoziciis siajn desegnajojn. La
sama pentristo kreis medaloln kun
1a portreto de la unua prezidinto de
Esperanto-Societo en Velika Gorica,
Ren6 MatouSek, pereinta en Vukovar.
La pentristo Miroslav Acii kreis la

Iru
oni

trovos monon por transformi la gipsajn
modelojn en bronzon? Cu trovigos kultura
organizo kiu uzus tian medalon honore al
Rene kiel premio por kultura agado? - kiel
proponis kultura aganto en Velika Gorica
Romana Roiii 

s. stimec

KUN PROGRAMO PRI VUKOVAR EN VELIKA GORICA

Tentpo 412011

Desegnis Miroslav Acic
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AUTOROJ DE ESPERANTO.LERNOLIBROJ EN KROATIO

Ekde la komenco en 1887, kroatoj
interesigis pri 1a internacia lingvo Esperanto.
Tion pruvas la adresaro el tsgg kie trovigas
kvin nomoj de kroataj junulinoj el Osijek kiuj
aeetis 1a Unuan libron. Baldarl esperantistoj
en Kroatio konsciigis ke la ideo kaj la lingvo
Esperanto povus esti konatigitaj al pli granda
nombro da homoj en la lando per lernolibro
verkita en 1a kroata.

La unua lernolibro, verkita en 1908
kaj eldonita en 1909 estis Praktitna obuka
u ESPERANTU sa rjetnikom (Praktika
inst ro)deMawo
Spi publikigita
la (Gromatiko
de Bedekovii-
Pobjenitka,
kiel gramati
kaj por mem
iernolibroj e

kiu prezenta
ekzercoj estis tradukekzercoj.

Tiuj unuaj lernolibroj havis
grandan roion en Ia kultura vivo de kroatoj
ear ili malfermis la pordon a1 1a pli granda
nombro da Esperanto interesigantoj en la
lando por konatigi kun la lingvo.

En 1919 estis eldonita la lernolibro
de Stanislav Tomid: Esperanto u 33
lekcije (Esperanto en 33 lecionoj). Lia 1lbro
estis alimaniere konceptita: li uzis 1a tekstojn
por legi; Interrompita kanto de la pola
arltoro Eliza Oreszko en la 1-9a lecionoj kun
interlinia kroata traduko kaj novaj vortoj, En
la Rimarkoj trovigas 1a gramatika materialo,
sekvas konversacio ligita al 1a prezentita
teksto. En la 10-30a lecionoj li uzis la partojn
el Sinjoro Tadeo la konata verko de Adam
Mickiewicz, aldone a1 1a tekstoj por legi kaj
por konversacio. La lastaj tri Iecionoj konsistas
e1 tekstoj por legi: komerca korespondado,
sintakso, La Globo. Fine trovigas 1a

Esperanto-kroata vortaro konsistanta el Ia
vortoj aperigitaj en la lernolibro.

La lernolibro uzis Ia induktan vojon
por instrui gramatikon La tekstoj por legi kaj
konversacii estas sence interligitaj.

Tiu dua paSo montris la evoluon
en Ia kampo de Esperanto-instruiloj ear gi
enkondukii novan interesan metodon de
Esperanto-instruado. La lernolibro prezentis.
kompare kun Ia lernolibroi de Spicer kaj
Pobjenicka, didaktikan progreson uzante
la induktan vojon por prezenti gramatikan
materialon kaj literaturajn tekstojn por legi
kaj instigi Ia konversacion.

La unua eldono de la tre populara
kaj konata kroata aitoro, Du5an Maruzzi
aperis en lg22.Cikonsistis el t8 lecionoj kies
enhavo estis ciam la sama: unue gramatika
materialo kun nultaj ekzemploj, sekvis la
tradukekzercoj konsistantaj el sence neligitaj
frazoj por ekzerci 1a prezentitan gramatikan
materialon. Je la fino de eiu leciono estas 1a

glosaro kun la leksemoj uzataj en la koncerna
leciono, La uzata metodo por prezenti
gramatikon estis dedukta, La lernolibro estas
verkita en klara kaj stile bona lingvo kaj $i
ebligas facilan alproprigon de Ia prezentita
materialo al la iernantoj. La Iernolibro de
Ittlaruzzi havis dek eldonojn: la unuan en
1922, la duan en 1923, la trian en 1927 la

kvaran en 1937. Post Ia dua mondmilito sekvis
ses pliajn eldonojn: 1955, i963, 1965, 1969,

1975 kaj 1978. Pro gia politike kaj ideologie
neitrala enhavo gi tarigis por eiuj re$imoj. La
lernolibro de DuSan Marrzzi estis populara
kaj la plej sukcesa lernolibro pri Esperanto
en 1a sepdekaj jaroj de Ia dudeka jarcento en
Kroatio

Malgrari la populareco kaj 1a

bona stilo, didaktike gi prezentis la paSon
malantaien pro ita
dedukwoje, la te ne
enhave ligitaj fra ne
ebligis instruiston toj

metodon por prezenti la gramatikajn regulojn

tradukekzercoj. Politike kaj ideologie la
dua lernolibro estis akordigita al la politika
komunisma sistemo.

La metodoj laripaSe sangigis sed Ia
libro de Maruzzi revenis al la dedtrkta vojo

la komunikan metodon. la kontrolon de

leciono ko igitaj frazoj,
demandoj . La leciono
finigis per etodoj kigin
la attoro de ia rekta
metodo, la Cseh-metodo kaj la gramatika-

traduka metodo. Je Ia fino trovi$as la vortaro
kurr la vortoj el Ia lecionoj. La lernolibro
estas tre ampleksa Cram-atika materialo
estls prezentita indukte post la multnombraj
demandol kaj respondoj per kiui li deziris
iniciati la komunikadon. La tekstoj ne havis
sence ligitajn frazojn kaj post kelkaj lecionoj,
la materialo por legi farigis monotona,
netaiga por lernejoj

En 1979 Ia zagreba Internacia
Kultura Servo eldonis la modestan libron
VjeZbenica za uienje medunarodnog
jezika esperanta. (Podetni tetaj - A)
lEkzercaro por lemi la internacian lingvon
Esneranlo oer inslruislo. tLa komenca kurso -

A,1 La uer[o har is du eldonojn kiuj estis tuj
disvenditaj, En 1980 aperis la tria eldono
verkita de la grupo de afitoroi: TiSljar,
Stimec, Spoljarec kaj Imbert La lernolibro
verkita suibaie de la frekvencmorfemaro kaj
de la grupo de konataj kroataj esperantistoj,
konsistas e1 dek du lecionoj kun sence ligitaj
tekstoj, glosaro, koncizaj gramatikaj klarigoj

i, demandoj, trufrazoj.
de

t";
30

alilingvajn adaptojn La libro fami$is en
Esperaniujo sub la nomo Zagreba Metodo
kaj en okdekaj jaroj la lernolibro Esperanto,
udZbenik medunarodnog jezika
(Esperanto, lernolibro de la internocia lingto)
estis internacie agnoskita kiel la Zagreba
Metodo A kai gi igis konata kiel specifeco en
esperanta didaltiko La lernolibro Zagreba
Metodo trovigas sur iDterreta pago ruu,ru'
lernu,net, Kompare kun la antaie eldonitaj
Iernolibroj gi estis la plej moderne koncipita
kaj uzebla por memlernantoi kaj lernejoi La
dauriga kuiso la Zagreba Metodo B aperis
en t986 sed ne fami$is en Esperantujo kiel la
lernolibro La komenca kurso-A.

La antariaj jaroj montris a1 ni ke en
la verkado de lernolibroj ekzistis diferencaj
fazoj, keikaj bonaj kaj kelkaj malpli bonaj, sed
progresrval- Nun. post pli ol tridek jaroj oni
sentas bezonon pri 1a nova lernolibro en

*fl;
kuj

li de
Esperanto.

La metodoj Sangi$as, la instruiloj
Sangi$as, la lingvo vivas kun la homoj kiuj
uzai gin Espeianto estas vivanta lingvo,
kiu malgrari ke gia fundamento restas
netuSita, konstante kreskas, disbraneigas
kaj pliperfektigas, La lernolibroj ankau
devas sekvi 1a lingvan evoluon kaj la novajn
didaktikajn defiojn La paperan formon
neniam tute anstataios interreto. Ni eiam
devos havi paperan lernolibron. Ni, en Kroatio.
havas kapablecon krei novan, modernan
lernolibron. Granda laboro jam estas farita
en la antarlaj jaroj kaj nun nin atendas ankari
granda laboro: verki modernan Esperanto-
lernolibron

Maija Jerkooid
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INTERVJUO KUN VEDRAN KAJ ZRINKA RADOVANOVIC
Vedran: Tio estas renkonti$oj kie

kolekti$as familioj kun infanoj e1 diversaj
landoj.

D: En
lostsomerekunu

Vedran
Svediol Tie okazis ei-jara REF.

D: En kiu lando esrts plej
interese antaile, kiam ui estis malpli
grondoj?

Vedran: Al mi ter plaeis MKRoj
kiam ni logis en montkabanoj, Kaj ankar.r
REF en Gresillon. en Francio. kie ni logis en
malnova kastelo.

Zrinka: A1 mi tre plaeis REF en
Mali IdoS, en Serbio, tie ni lo$is en kampara
bieno kun multaj ludejoj.

D', Kiel nomigas oioj plej bonaj

ej bonaj amikoj
Svislando, Oliver
Noruegio...

Zrinka: ... krj miaj amikinoj
estas [va el Svedio kaj Alina kaj Melanie el
Germaniol

D: eu ui foje ricetis iun
interesan d.onacon dum uia uizito aI uiaj
amikoj?

Vedran: A1 mi tre plaeis
ludaitetojn kiuj mi ricevis de mia amiko
Csabi el Hungario.

D: Cu'vi scias en kiun landon oi
planos t oj agi o enontj ar e ?

Vedran k^j Zrinka (denove
unuvoce): En Germanionl Tie okazos
venonta REFI

D: eu ui scias kiu decidas pri tio
kie okazos oenontaj REF<tj?

Vedran: Dum REF gepatroj
kolektigas kaj diskutas pri eblaj landoj kaj
lokoj kaj decidas pr tio.

D: Kaj kien ui Satus uoja$i se oni
demandos vin?

Zrinka: Mi Satus denove viziti
niajn amikojn, familion Brucker/Sozirer en
Duisburg en Germanio.

Vedran: Kaj mi Satus viziti denove
Danion kaj Berlinon Kaj ankari Cibraltaronl

ludqs?
ludkubojn,

ludaitet Sbestoj.
Lego, sed

ankai interesigas pri fotado, mi estas
membro de foto-grupo en mia lernejo.

D: Kaj kio pri sorobano?
Vedran: Jes, mi kapablas kalkuli

per sorobano. Kimie instruis nin fari tio, Si

vizitis mian klason en al lernejo.
Zrinka: Kaj Si logis 0e ni

pasintvintrel 
^D: Cu ui pouas diri al lo legantoj

kion oi Satus riceoi por Kristnasko?
Vedran krj Zrinka: Ni jr.

skribis [a leteron al Avo Frosto en Kanadio.
ni Satus ricevi Lego-

nrui pouos fine diri al

kuj Zrinka: Felican
Kristnaskon kaj Novan jaron!!!

(La artikoleton skribis kaj la demandojn
sf c rigis V anj a Ra dou anoui( )

.Jen eta intervjuo kun Vedran kaj
Zrinka kie vi povas ekstri iomete pli multe
pri ilil

Demando: eu ui scias kiaj
renkontigoj e st as familiaj renkontigoj ?

PREMIO THORSEN 2OI2 At KEt

kvin minutoj de via nuko

kvin minutoj de via nuko

kaj via dorso

kvin minutoj suficas al mi

kaj du minutoj de la flankaspekto

tio jam apenau troas

mi ne kapablas tiom da belo

absorbi unutakte

kvin minutoj de via nuko

la plej velaj kvin minutoj

demiaj dudek jaroj

tempo dum kiu oni povas

forfumi cigaredon

kaj ion ajn alian

via dorso blankas en la mallumo

strange ke neniu rimarkas tion

vi staras carande

sube la homoj

kaj min vi regalis

per kvin minutoi de via numo

kaj via dorso

Rene Motouiek

OMAGo AL RENE MATouSeT
EN BIBLIOTEKO GALZENICA

DE VELIKA GORICA
Biblioteko Galienica kai ties direktori-

rro Marija Ivanovid okazigis literaiuran vesperon
honore al Ren6 Matou5ek la 22an de novembro
201 1. Gastprelegis Spomenka Stimec. la verso jn de
Ren6 recitis studento en Akademio de dramaj artoj

k3
bo
de

,a dudekjarigo o"'u -o 

"r"i\l]: rffi; x"l.f,rJ[

tura Servo en 1982 
S,S,
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PRI TINGVA PROBLEMO
DE EU EN LA ZAGREBA

eunopn DoMo

ri0econ kaj niajn idetencojn.
ss

Kroata-Makedona Societo lanCis 1a 9an de novembro en Juda
Komunumo la libron Vino de aitorino Judita Rey Hudedek.
Baldai sekvis la kunlabora programo kun Kroata Esperanto-Ligo
pri Ia lingva situacio en EU Fotis David Rey Hudeiek

VODNIKOVA 9
NIA ESTONTA EJO

622. Esperanto Societo Rijeka
anstatarl florkrono pro forpaso

de sia membro Enrichetta Valeri
623. Anto Mlinar
624. Anto Candar
625. Spomenka Stimec
626. Davor Klobudar
627. Zlata Nanii
628. Boris Di Costanzo
En decembro KEL kolektis :

40,00 euroj
1,33 eriroj
1,33 erlroj
6,66 eriroj
6,66 eiroj

26,66 eirroj
33,33 eirroj

115,97 eiroj

Ekde la iaro 2003 KEL kolektis
inter siaj membroj 27.290,67 eirojn!
En lajaro 2011 ni repagis nian krediton al Universala
Esperanto-Asocio!
En Iajaro 2010 kaj 2011 ni repagadas nian krediton al Ia
vicprezidanto Radenko MiloSevic.
Nia granda kredito reduktigis al 16.188,45 eiroj.

POLITIKA AGADO
DE ESPERANTISTOJ
Zagreba esperan-

tisto SiniSa Dvornik estis
kandidato de la kroata ver-
dula partio Zeleni Zajedno.
La oortanto de lia iisto estis
veia Petrinjak-5imek.
SiniSa Dvornik okupis 1a

kvaran lokcn de la listo. La
4an de decembro 2011 estis
elektita la nova kroata reg-
istaro kun la estonta pre-
miero Zoran Milanovid el
s^ocidemokrata partio SDP.
Cu eble iu alia esperantisto
en Kroatio trovigis sur la lis-
toj por parlamentaj elektoj?
Dankon pro viaj sciigoj,

ss

ESPERANTO.AGADO EN PETRINJA REVIVIGAS

losip Pleadin Lo fondkuruteno de Esperonto -societo Petrinja
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ADIAU AL
VIDA JERMAN

Kroata aktorino kaj esperantistino
Vida Jerman mortis, post malsano
mallonga, la 10an de decembro 2011 en
Zagreb. (Pri la afio Si neniam Satis paqoli kaj
mi estimas tiun eian starpunkton.) Si jam
estis siaspeca "institucio' en la kroata teatra
kaj filma'arto kiam aktoro Mladen Serment
malkovris al Si Esperanton kaj enkondukis
la faman aktorinon al la Studenta
Esperanto-Klubo. Tie Si komencis aktori
en aperis
du eso en
Sa

Si estis

Kvarvice. La tria edzino. En sia lasta
rolo Si estis kelnerino en la lilmo de Raiko
Grlid Tio restu inter ni. Si rolis en multai
kroataj TV-serioj. ekz. Eta loko, Jelenko.
Smogovci. La mondo de Biba, Nia eta
kliniko, Ripozu. vi meritas, Valo de la
suno"' 

si kreis
ralol en
Si ofte

a teatro
e.

Vida Jennankiel estrarano de Kroata
Esperanto-Ligo en KELIa TOqn de

mano 207O. Fotis Davor Klobuiar

Post Ia teatra agado kadre de
Studenta Esperanto-Klubo, Vida Jerman
aliris karieron de teatra solisto, prezentinte
monodramon.

Si kontribuis teatran programon al
Universalai Kongreso.j de Havano, Seilo,
Tampereo, Adelajdo, Montpeliero,
Berlino, Tel-Avivo, Pekino, Varsovio,
Fortalezo, Florenco, En Pekino 1986
Si rolis Ia Verdan Majon en Virino kiu
flustris en uragano d6 S. Stimec. Por la

pentristo
n Ia jaro
naj afiSoj
SKO. kaj

ekspozicita en Parizo La saman teatrajon Si

1995 Sia teatraio nomigis Virino mi estas.
Kiam Universila Kongreso de Esperanto
estis en Prago, Si preparis recitalon de

poezio de la eeha Nobelpremiito Jaroslaw
Seifert. Por Adelajdo 1997 Si preparis
teatrajon Inventante ke mi son$as. En
Montpeliero en 1998 Si rolis La rompitan
virinon de Simone de Beauvoir.

poto de
revenls;
en Peki
lasta apero an

Part a
Kongreso de 1

memoras sln o
Maria Theresia de Miro Gawan en La
plej mallonga tago de Maria Theresia
kiam Vida por sia multlanda esperantlingva
publiko plenigis la plej luksan zagreban
teatron.

En Ia jaro 2OO2 er Fortalezo
Vida Jerman ludis Amon per proverboj
respektive Amo kaj paco.

Por sia tEatra laboro Si estis
hon la
Pre 

ra
jaro de
la propra teatro nomita Ponto,

Serbio.
Kaj en Sia Kroatio. Kroata

Esperanto-Ligo en kiu Si estis estrarano.
aparte sentos Sian mankon.

Dankon al Vida kies intensan
vivon ni kun$uis. Si instruis al ni Sati belon,
Si havis altajn estetikajn kriteriojn kaj iatis
vitalecon kiun si elradiis 

.s. stimec

en Universitato de Osiiek.Li
laboris en entrepreno 'buro
Dakovid" en Slavonski
Brod, Esperanton li lernis en
Slavonski Brod kaj membris
en la tiea societo gis sia morto
en Krapinske Toplice Ia 25an
de novembro 2010. Ankarl lia
edzino Rada Iernis Esperanton.

ankari estis esperantistino,
profesia instru
Esperanton
Iernejo Podm
kiam la nova
lernejo simple malpermesis
instruadon de Esperanto .

Zlatko estis ekde
19s9 gis
membro de
Rijeka. Li
KUNE (K

tis-
ela

ENRICHETTA
VALERI

(1922-2011)

Enrichetta Valeri

fiumani
Ekde sia esoerantis-

tigo. gis la morto Si fidells al
esperantismo. 

V, M,

Rada Raki(

MILAN RAKIC
(1e44-2010)

Milan Rakii naskigis
la 28an de arigusto 1944 en
Gornji Svilaj apud OdZak
en Bosnio kaj Hercegovino.
Li diplomigis pri ekonomio

ZTATKO VUKELIC
(1938-2011)

En Kastav dum julio
2011 forpasis samideano Zlatko
Vukelid. Li naskigis la l3an de
novembro 1938 en Krmpote
apud Novi Vinodolski. En
Zagrebo li finis elementan
lernejon por nevidantaj infanoj.
Esperantistigis en Ia jaro
1952 en Zagrebo. Medicinan
mezlernejon li finis en

Tempo 412011
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Kontaktadresoj de Kroata Esperanto-Ligo (KEL):
Kneza Mislava 11, HR-10000 ZAGREB
Tel: ++385(0) 1 4617550
Faksilo: ++385(0)1 461 9373
esperanto@zg.t-com,hr
www.esperanto.hr

T9adefebnnro
Esperanto-Maskerada Kompanio "P aidro€' 6e 28a Internacia
Karnavala Parado en en Rijeka. Eblas partopreni en karnavala
Esperantoo-grupo ari eeesti kiel spektanto, Kontakto: esperanto.
rijeka@ri.htneL.hr

19a - 25a de majo
64a Internacia Fervojista Esperanto-Kongreso en Herzberg
am Harz, la Esperanto-urbo, Germanio, lnf.: Gamana Esperanto-
Centro/Interkultura Centro Heruberg, DE-37412 Herzberg am Harz,
Grubenhagenstr. 6 ; T el :+ 49 / (0) 5 5 2 1 - 5 I 8 3, rete : e speranto -zenfrum@
web.de kaj Kroata Feruojista Esperanto-Asocio, Mihanoviiew 12.

1 0000 Zagreb, zlatko.hinst@hznet hr

9a -Tlademajo
Internacia konferenco en Triesto "Kia estus Eriropo nun se ne
ekzistus EU". Inf. Eiropa Esperanto-[Jnio; Zlatko Tiiljar ztisljar@
gmail com

28a de julio - 4a de aigusto
97-a Universala Kongreso de Esperanto en
Hanojo, Vjetnamio. Irrf: LKK de 97-a UK, NL-3015
BJ Rotterdom, Nieuae Binnenweg 176, Nederlando.
tel.: + 3 1 -1 0 136-1 7 5 1, uea@co.uea.org kaj KEL

31a de julio - 5a de aigusto
4-a boatado sur la rivero Kupa. Karlovac -

Sisak. Inf.: Sreiko Radulovil 0992433352

Lo 58-o IJK en
Joponio

11o - 18a de aigusto
85a SAT-Kongreso en Jalta, Ukrainio Inf:
8 5 -o S AT -Kongre so, http :/ / jalta.rete jo info
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78a -20a d.e majo
Pokalo Kostrena. Kroata konkurso pri scio de
Esperanto por lernantoj e1 elementaj kaj mezaj
lernejoj. lnf.: Kroata Esperanto-Ligo , Kneza
Mislava 11, 10000 ZAGREB, Tel: 01 461 7550,
F aksil o : 0 1 46 1 9 3 7 3, r ete e s p e ranto@zg.htne t.hr
kaj e s p eronto.ij eka@ i.htnet.hr

26a de majo
Meteorita festo en Hra5iina-Trgovi5ie (Bieno de Spomenka
Stimec) Inf, ee KEL.

x Ni:xi:$ flr\! $Klti {l$prx N-:'l$ ,'
{ r$$$$ Ll* K& J r$rrx.&N{'*t -..-K pKX rX& 2&{2

22o - 24a de junio
loa Kongreso de kroataj esperantistoj, Koprivnica, Kroatio.
Jubilea landa kongreso kun simpozio pri 125-a datreveno de
Esperanto, kultura kaj junulara programoj, turisma ekskurso en
Ia regiono, Inf.: Kroata Esperanto-Ligo kaj Dokumenta Esperanto-
Centro, DEC, p.p. 79, HR-48350 Durdevoc, Kroatio. Rete: kroata.
kongreso@gmoil.com

76a - 2Oa de julio
Eiropa Esperanto-Kongreso en Galivo, Irlando. 9-a kongreso de
Eiropa Esperanto-Uni o. Inf .: Eilropa Esperanto -(Jnio kaj KEL

2O< -26ade julio
45-a IlEl-Konferenco en Kunming, Cinio. Inf., mjerkouic@nethr

14a - 76a de septembro
Renkonti$o de esperantlingvaj verkistoj kaj tradukistoj,
Hra5iina Trgovi5ie, Bieno de Spomenka Stimec. Inf: ee KEI

En la mondo en 201.2 okazos pli ol 200 kongresoj,
konferencoj kaj renkontifroj kie la sola laborlingvo
estos Esperanto. Plena kalendaro de Esperanto-
aranfroj en 2Ol2 videblas te: http ://rutDil).euentoj .hu

Fefiean Kristnsskon! Fefiesn Novsn joron 2012!


