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Estimataj gesamideanoj! 
 

Ni havas malĝojan novaĵon ke nia honoro prezidanto 
Vjekoslav Morankić forpasis la 9an de junio 2022. En la 
lastaj ses monatoj ni perdis du gravajn Esperantistojn plene 
engaĝitaj en la disvolvigo de Esperanto Societo Rijeka dum 
lastaj kvardek jarojn: Boris Di Costanzo kaj Vjekoslav 
Morankić. 
 

VJEKOSLAV MORANKIĆ  
 

 
(18.01.1936.- 09.06.2022) 
 

poste ekstudis ĉe la Fakultato pri ekonomio en Zagrebo. Post 
diplomiĝo, en 1960 li eklaboris en la Komuna banko 
Crikvenica. Post la armea servado, li estis dungita kiel 
sekretario ĉe la Hotelo Miramare en Crikvenica. En 1964 li 
reiris al Rijeka  por labori en la Ŝipkonstruejo “3. Maj” ĝis 
1977 escepte de paŭzo en la periodo inter 1973 kaj 1975, 
kiam li fariĝis financa direktoro de la hotelo “Lišanj” en 
Novi Vinodolski. En 1977 li postenis en la firmao DINA- 
Petrokemio Rijeko, kun la tasko konstrui petrolkemian 
industrion per la helpo de  la usona firmao Dow Chemical el 
Midlando. Tie li oficis kiel librotenisto kaj en 1980 li estis 
nomumita financa direktoro de INA-Petrokemio Omšialj 
(post la ŝanĝo de la nomo). Tiun postenon li okupis ĝis sia 
frua emeritiĝo en 1991. 
Vjekoslav Morankic interesiĝis pri Esperanto kiel 
gimnaziano, en 1953, kiam okazis UEA kongreso en 
Zagrebo. Li aliĝis al kurso de Esperanto en la Esperanto 
Societo “Bude Borjan”. En 1957 li estis tre aktiva en ĝia  

drama grupo, kiu partoprenis kaj ludis dum multaj esperan-
taj renkontiĝoj. Li daŭrigis lerni Esperanton eĉ dum sia 
studado,  kune kun aliaj tri fremdlingvoj: la rusa, la angla 
kaj la germana. Li partoprenis en la fondo de la unua 
Studenta Esperanto Klubo (SEK) en Zagrebo 1957, kies 
prezidanto li estis dum du mandatoj. Post la translokiĝo en 
Rijeka, en 1964 li aliĝis al Esperanto societo „ A. Turković” 
(ekde 1995 Esperanto Societo Rijeka). Ekde tiu tempo li 
postenis en la societo, ekde simpla membro ĝis la prezidanto 
de la Societo. Li membriĝis en la estraro de la Kroata 
Espereanto Ligo  ekde  1995 ĝis 2014. Dum ĉi tiu dudekjara 
periodo li partoprenis en la realigo de pluraj programoj 
inkluzive eldonadon de kroataj libroj tradukitaj en 
Esperanton. Morankić du-foje estis delegito de KEL ĉe UEA. 
Li kaj  Boris di Costanzo partoprenis en la diskuto ĉe la 
Eŭropa parlamento en Bruselo rilate al uzado de Esperanto 
kiel oficialan lingvo de Eŭropa Unio. Tiu proceso ankoraŭ 
ne finiĝis. 
Merito de Morankić  kaj kunlaborantoj estas ankaŭ la 
organizo de Esperanto Sporta klubo  kun pluraj sekcioj: 
mini-piedpilko,  korbopilko, ŝakoj kaj tabloteniso. Tiu klubo 
aktivis en la jarperiodo de 1970 ĝis 1991. De 2007 ĝis 2015  
esperantistoj partoprenis en al urba karnavalo kun sia propra 
grupo “Pazdroc”. En 1979, laŭ la propono de Morankic, la 
Esperanto societo aĉetis domon en Kostreno kiu nun 
funkcias kiel Esperanta domo por skoltoj kaj Esperantistoj. 
Antaŭ jaroj multaj konkursoj de lernantoj pri Esperanto tie 
okazis. 
Vjekoslav Morankić partoprenis en organizo de multaj 
esperantaj renkontiĝoj en Rijeko kaj Zagrebo, el kiuj plej 
gravaj estas: Tutmonda junulara kongreso en Rijeka (1988);  
86. Univerzala kongreso de UEA en Zagrebo ,14a (2002) 
kaj 18-a kaj (2015) AlpAdria Esparanto konferenco en 
Rijeka kaj 10a Europa Esparanto kongreso en Rijeka (2014).  
Li partoprenis dum la 2007 kaj 2017 en la organizo de 
festaranĝo okaze de la 100a kaj 110a fondodatreveno de la 
Fiumana Esperanto Asocio kiel la unua asocio de Adriatika 
Esperanto Ligo. La festo en 2017 estis la lasta en kiu li 
aktive partoprenis. En sekvaj jaroj iom post iom li devis 
rezigni  pri kunlaborado kaŭze la malsano. Li forpasis je la 
9-a de junio 2022. 
	 	 	 Dr.sc.	Ana	Alebić-Juretić	
_______________________________	

Lektoro:	E.D.	

Vjekoslav Morankić naski-
ĝis la 18a de januaro 1936 en 
Beogrado. Je komenco de la 
mondmilito lia familio 
translokiĝis en Bosnion, kaj 
poste li kun sia patrino  reve-
nis al ŝia naskiĝloko - 
Crikvenica. Tie li vizitis la 
bazan lernejon kaj post aliaj 
transiĝoj finis ĝin en 1950. 
La saman	jaron li eniris al la 
IX gimnazio en Zagrebo por  



PRINTEMPaS	EN	GREZILJONO	
 

    Ĉe la fino de pandemio, oni komencis revivi  tagordan 
aktivecon. Tiel, post du  jaroj, la Esperanta kulturdomo en  
Greziljono organizis kursaron de Esperanta lingvo  je ĉiuj 
niveloj: A2, B1, B2 kaj C1. Gvidantoj de tiuj grupoj estis 
Marion Quenut, Christoph Chazarein, Szabolcz Silva kaj 
Mireille Grosjean.  La printempa sesio okazis de la 22a ĝis 
la 30a de aprilo 2022. Kvardek partoprenantoj aliĝis al 
kursaroj. Ili alvenis de Francujo, Germanujo, Belgujo,  
Aŭstrio, Nederlando, Hispanujo, Svislando kaj Kroatujo. 
Bedaŭrinde, oni rezignis  organizi KER-ekzamenojn surloke, 
sed ili estos okazigitaj en junio 2022 per la reto. Krom la 
intensaj kursoj, partoprenantoj povis viziti  dum la tagmanĝa 
paŭzo la  ĉirkaŭaĵon de kastelo, inkluzive arkeologian ejon 
Kovrita roko (Pierre Couverte), megalita tombo de frua 
neolitiko (4000-3000 a.K.), kaj viziti du najbarajn kastelojn: 
Kastelon de Plessis – Bourré el la 15a kaj Kastelon de 
Montgeoffroy el la 18a jarcento. Vespere ni havis prelegojn 
pri diversaj temoj, rilate aŭ ne al Esperanto. Tre bela, tre 
utila kaj tre amuza programo gvidata tre bone de Janette 
Huet-Schumann kaj Bert Schumann.  
 

  
 

 Esperanto Kulrurdomo en Kastelo de Gresiljono 
 

Esperanta Kulturdomo en Greziljono estas vera kastelo kun  
propraj bieno kaj arbaro. Ĉio ĉi estis aĉetita de Francaj 
Esperantistoj en 1951, kun celo havi lokon por renkontiĝoj 
de francaj kaj aliaj esperantistoj. Krom Esperantaj, aliaj 
programoj en naturo estas organizitaj en kastelo, kaj eblas 
ankaŭ luado de ĉambroj aŭ  kastelo. La Kastelo havas dudek 
kvin ĉambrojn por 40-60 personoj, bibliotekon,  salonojn kaj 
verandon. La kastelo havas ankaŭ tre bonan kuiriston, kiu 
kuiras tre bonajn manĝaĵojn kiujn oni ĝojas manĝi kune kun 
la franca vino. 
Kastelo Greziljono estas apud Baugé en Anjou, en la Lorena 
regiono. Mi pensis ke tiu kastelo estas en la mezo de la Tero, 
sed Kroatujo havis rilaton kun tiu parto de la Francujo. En 
Baugé estas la kastelo de reĝo René d'Anjou, posteulo de la 
dinastio Anjou  kiu reĝis en Kroatio ĝis la 15a jarcento kiam 

ili vendis Dalmation al Venecio. La mondo estas vere 
malgranda.  
 

 
Jannick Huet-Schumann, la estrino de la Kulturdomo 
  (Verkis kaj fotis: Ana Alebić-Juretić) 
 

NOVAJ DUJARAJ MAGISTRAJ STUDOJ PRI 
INTERLINGVISTIKO EN POZNANO  
	

Jam de 1998 Adam Mickiewicz Universitato (AMU), en 
Poznano, Pollando, proponas internaciajn postdiplomajn 
interlingvistikajn studojn. Post la 23a generacio de tiuj ĉi 
studoj kiuj komenciĝis en 2021 kaj daŭros ĝis 2024, oni 
lanĉas novajn dujarajn magistrajn studojn por internacia 
studentaro pri interlingvistiko enkadre de la fako Lingvis-
tiko kaj Informmastrumado (en la Fakultato pri Modernaj 
Lingvoj kaj Literaturoj).  
 

Detala studprogramo estas ĉi-tie: 
http://interl.home.amu.edu.pl/interlingvistiko/Studprogram
o_k_informoj_pri_Interlingvistiko_apr22.pdf 
Gvidanto de la Interlingvistikaj Studoj Adam Mickiewicz 
estas Prof. dr hab. Ilona Koutny 
                 (A. A-J) 
     

ELEKTA JARKUNVENO DE KROATA ESPERANTA 
LIGO (KEL) 
 

La 15an de majo 2022 okazis elekta jara kunveno de KEL 
en Zagrebo. Oni elektis la novan estraron por la sekvontaj 
kvar jaroj. Ili estas: S-ro Anto Mlinar, prezidanto; S-ro. Đivo 
Pulitika, S-ro. Vladimir Dujnić kaj S-rino. Mihaela, Cik, 
vicprezidantoj;  S-rino Spomenka Štimec, sekretariino kaj 
membroj de la Estraro: S-rino Ana Alebić-Juretić, S-rino 
Grozdana Grubišić-Popović, S-ro Ivan Špoljarec -Štef, S-
rino Ankica Jagnjić, S-ro Robert Miljaš kaj S-ro Siniša 
Dvornik. 
                     (A. A-J) 
 

Ni volas al vi agrablajn somerajn  feriojn.  
Ĝis revido en septembro. 


