
Svisa Esperanto-Societo
Postfako 779
CH-230 I La Chaux-de-Fonds
Tel.: (039) 26 74 07

marto l99l

#ffb.
tr 5Vt *

&*e9

KOMPLEMENTE AL LA
ÔTNeRnIA KUNVENo KAJ KULTURA SEMAJNFINo

OKAZONTAJ EN LUCERNO
23-an kaj 24-an de marto 1991

Komplemente al la inf ormoj, kiu jn vi ricevis rekte el Lucerno, tiu ôi
cirkulero alporta-s rap.ortojn, kiujn vi bonvolu atente tralegi, êar pri ili malfermi§os
diskuto sen antaùa laùtlego de la koncernaj tekstoj.

RAPORTO DE LA PREZIDANTO

Nefacila iaro 1990-a

1990 ne estis senproblema jaro. Kiel vi scias, §i komenci§is kun la anonco de
la demisio de la redaktoro de Svisa Esperanto-Revuo. Anl<oraù multajn dankojn ni
esprimas al Àndres-B'IGKE-L.pr+-1a-m+deta- maÊiero, per l<È..r ii pienttmis siari taskon-
dum pli ol du jaroj. La serôado de nova redaktoro montris, ke neniu pretas
transpreni la koncernan funkcion, kiu reprezentas po plenan laborsemajnon monate.

La kontakto.i, kiujn ni havis kun kelka.i asocio.i neesperantistaj montris al ni,
ke en Svislando movado kun malpli ol milo da kotizantoj pli ka.i pli malfacile
vivtenadas propran organon. eirkaù ni ôio parolas pri kunfandi§o inter gravaj
gazetoj. La diskutoj kun dekduo da svisaj esperantistoj kapablaj verki gazet-
artikolojn montris al ni, ke manko de talentoj ne karakterizas Svislandon. Kontraùe
en multaj tirkestoj ku§as publikigendaj manuskriptoj, kiuj ne povis facile proponi§i
al organo, kiu estas duone kultura kaj duone movadeca kaj ne povas akcepti longajn
teksto.in. Tial alvenis la ideo ekzameni la problemon laù nova orienti§o: unuflanke
ekzistu revuo kultura, aliflanke informilo primovada

Literatura Foiro & Svisa Esperanto-Societo informas

Tiu analizo montrigis prava, êar rapide proponi§is solvo, kiun ni
eksperimentos en 1991. En Svislando havas sian eldon-sidejon la nun mondfami§inta
revuo Literatura Foiro. Kial ne ricevigi §in al Ia membraro de Svisa Esperanto-
Societo? La I l-an de januaro l99L en Bellinzona laborkunsido, kiu grupigis la
prezidanton de la Kooperativo de Literatura Foiro k.j la prezidanton kaj
sekretarion de Svisa Esperanto-Societo, ekzamenis la kunlaboreblojn kaj redaktis
7-punktan mendon de kolektiva abono al Literatura Foiro, kiun la Centra Komitato
akceptis en skriba voedono kelkaj tagojn poste. Sekvis dua laborkunsido, kiu grupigis
la l9-an de februaro en Olten la prezidanton, vicprezidanton, sekretarion kaj
kasiston de SES. Ôi rediskutis la projekton kaj dediôis sian atenton al la serêo de
redaktoro por la informilo Svisa Esperanto-Societo informas. La vicprezidanto Fritz
LIECHTI anoncis sian pretecon transpreni tiun taskon kaj ekde la monato aprila laù
dumonata ritmo la SES-anoj ricevados tute regule A5-formatan informilon, kiun ni
esperas, ôiuj ne nur bonvole akceptos, sed ankaù nutros per regulaj sciigoj pri la
lokaj kaj fakaj esperanto-aktivecoj.

ESPERANTO-SOCIETO
INFORMAS



Tiu dueco LF kaj SI devus favori harmonian disvolvi§on de la esperanto-vivo
en Svislando. Kiuj opinias, ke LF estas tro altnivela por la membraro de SES, tiuj
eksciu, ke LF nuntempe jam havas kvindekon da regulaj abonantoj en Svislando. La
aliaj esperantistoj pere de LF estos en regula kontakto kun nia idealo laù kultura
vidpunkto, kaj ni jam scias, ke multaj kontaktitoj sin anoncis kunlaboremaj por la
nutro de deko da pa§oj respegulontaj Svislandon kaj ties karakterizajojn. La 7-an de
septembro I99l la Centra Komitato reekzamenos la tutan problemon kaj decidos
pri la daùrigo aù ne de la eksperimento por la sekva jaro 1992-a.

Kunsidoi

La prezidanto kaj sekretario sin ofte renkontis en La Chaux-de-Fonds okaze
de laborkunvenoi kelkfoje plurtagaj. Kaj la lO-an de novembro 1990 disvolvi$is en
Berno kunsido de la Centra Komitato, kiun partoprenis Claude GACOND la
prezidanto, Fritz LIECHTI la vicprezidanto, Andy KÜNZLI le sekretario, Ernst VON
MAY la kasisto kaj Nicole MARGOT, Dietrich WEIDMANN, Fritz WASSMANN, Paul
SCHERER, dum senkulpi§is Tazio CARLEVARO, Ernst GLAff lt kaj Mireille
GROSJEAN. Tiu renkonti§o 5-hora favoris atentan ekzamenon de la problemoj
solvitaj kaj solvotaj. Ci montris unuanimecon de la vidpunktoj librotenadaj, eldonaj,
kunvenaj kaj propagandaj. La agad-limigoj estas ôefe financaj.

Regionai kulturai semainfinoi

La Centra Komitato interalie dankis al Nicole MARGOT kaj al la Laùzana
Esperanto-Societo pro la tre sukcesa kultura semajnfino okazinta en Lausanne la
5-6-ajn de oktobro 1990 ka.i notis kun §ojo, ke la 5-6-ajn de oktobro 1991 reokazos
tiu aran§o. Dum en 1990 gi estis dediôita al la renesanca arto dankal la
kompetento de Pascal DUBOURG, en l99l §ia temo estos "Svislando 700 jara§a".
Prelegos Tazio CARLEVARO, Alain FAVRE liaj Claude GACOND. Ôiuj rezervu iiun
semajnfinon por esperantlingve analtzi la etapojn de la formi§o de nia Iando kaj
ankaù rigardi al-ta--menC+€irl<arianta Syislandon, -

La Centra Komitato estis kontenta ekscii, ke post la §enerala kunveno
okazonta en Lucerno, Andy KÜNZLI kaj la Lucerna Esperanto-Societo estis pretaj
organizi kulturan aran§on, kiu interalie raportos pri restado de Leo TOLSTOJ en
Lucerno. Povu tiu aran§o ekanonci tradicii§ontan kulturan semajnfinon ankaù en
Alemanio.

Pro troa profesia laboro d-ro Tazio CARLEVARO ne povis okazigi en l99A
tiôinan semajnfinon, sed li antaùvidas tian kulturan semajnf inon komence de
decembro 1991.

Rilatoi kun la membroi kai ilia malavareco

En 1990 fakte aperis la du lastaj numeroj de Svisa Esperanto.Revuo en
januaro kai aprilo kaj sesfoje la cirkulero Svisa Esperanto-Societo informas en
januaro, februaro, marto, aprilo, majo kaj septembro. Aldono de poStpagilo al tiu
informilo instigis SES-anojn al malavareco. Ilin ni jam ekdankis per publikigo de
unua listo de donacintoj en septembro 1990 kaj pludankas per la ôisekva listo.
Malavaris Max-Henri BEGUIN: SF 50.-; Werner LAEDERACH: 50.-; Gertrud MERZ:
30.-; Jean-Noël FRIOTz 50.-; Werner SCHAUFELBERGER: 35.-, Dietrich
V/EIDMANN:85.-. La heredajo ALSCHWANG siaflanke alportis SF 42'572.85 al SES,
post elpreno de la impostoj.

S.E.S. transprenu siain respondecoin

Dum jaroj KCE devis plenumi funkciojn ne nur kulturajn, sed ankari
propagandajn kaj publik-kontaktajn. Ekde kelkaj jaroj gi komprenigis al SES, ke
alvenis por nia societo la tempo transpreni la §ar$ojn en rilato kun la esperanto-
informado. Tiuj elspezoj registrigas en la rubrikoj propagando, varbado,
perkorespondaj kursoj kun §ar§o de 5F 8'948.- kaj Argus kun §ar§o de SF 955.40.



Tiu servo havigas al ni akurate eltranêajojn de la gazet-artikolo j menciantaj
esperanton, kio ebligas tuj reagi, kiam redaktoro neobjektive plenumas sian
jurnalistan laboron. Okaze de inform-agado ni povas tul ju§i pri $iaj rezultoj. La
nura pago de unu sola artikolo kostus pli ol la elspezo por tiu utila servo, kiu estas
nun plene je la §ar§o de SES. Ôiuj sciu, ke Gabrielle CACOND kal Suzanne
GERBER plenumas grandegan servon ordigante kaj analizante tiujn artikol-kolektoin,
kiuj konscrvi§as postc cn [a arl<ivcjo CDILI en la I]rbliotcl<o dc la Lirbo La

Chaux-de-Fonds.3urnaiistoj, esplorantoj kaj lernej-direktoroj venas konsuiti tiurjrr
kolektojn, kiuj fakte respegulas la publikan opinion al esperanto.

Prezidantai dankoi kai alvoko al pago de Ia kotizo l99l-a

Konklude al nia raporto mi Suldas dankojn al la membroj de la Centra
Komitato, kiuj dediôas multe da tempo al ia pletlumo de siaj taskoj, al la
kaskontrolantoj kaj al Niklaus \iÿEISS pro Ia aktiva plenumo de Ia tasko de

UEA-ôefdelegito. Mi dankas ankaù la SES-anaron pro gia komprenemo por nia
malfacila situacio, kiun ni provis plej kontentige solvi. Ne clevonte plu dediôi miajn
fortojn al la solvo de la revua problemo, mi povos senpage plenumi la funkcion de
dissendanto de la perkorespondaj esperanto-iecionoj, kio §paros' al SES multajn
elspezojn en la rubriko propagando. Tial ni povis bu$eti pli malaltan sumon en tiu
rubriko.

Ni esperas, ke ôiuj SES-anoj atestos pri sia apogo ai nia poresperanta laboro
donante pozitivan akcepton de la po§tpagilo, l<iu akompanas tiun ôi informilon. Ni
rememorigu la pagotajn kotizojn, kiuj estos por la jaro l99l:

Membrokotizoj (inkluzivas ricevadon de la organoj Literatura Foiro kaj Svisa
Esperanto-Societo informas) iare estas po SF 50.- por persono. (lnfanoj kaj geknaboj

Êis l8 jaroj: po SF 5.-; junuloj Êis 26 jaroj: po 5F 30.-; pensiuloj: po SF 30.-;
geedzoj: SF 75.-; geedzoj pensiulaj: SF 45.-
Po§tôekkonto: 80-2372-3 Schweiz. Kreditanstalt 8022 Zï-Rathausplatz (por la konto
653677 -40 Svisa E.spcrantoJocLeto).

Ni dankas al tiuj, kiuj jam pagis sian kotizon por 1991. Ôar estas al ni neeble
distingi en tiu ôi sendajo, ôu ni devas aù ne aldoni poStpagilon, tial trovi§as po unu
en ôiu koverto. La jam kotinzintoj ne uzu $in aù konservu §in por foje fari donacon
al SES.

Nekotizintoj ôesos ricevi la menciitajn orgarroin.

ôiui al Lucer.o

At ôiuj SES-anoj mi rememorigas, ke ili estas kore invitataj partopreni al la
Ôenerala kunveno, kiun mi malfermos precize sabaton 23-an de marto je la 14h00

en Hoteio Monopol & Metropole proksime de la stacidomo, kaj mi esperas, ke
multaj povos plilongigi sian restadon en Lucerno por partopreni Ia interesan
postprogramon. Mi rememorigas, ke la kontakt-adreso por ia ali§oj al la vespera
programo de la sabato kaj al la matena programo de la dimanôo kaj por ia
traÀokato, estas nia sekretario Andy KÜNZLI, Zumhofstrasse 22,6010 Kriens. Tel.:
041 45 55 83.

Elektoi

La nunaj prezidanto, vicprezidanto, sekretario kaj kasisto estas Pretaj daùrigi
sian funkcion reformante por trijara periodo la Centran Komitaton, kiu sin eirkaùos
de konsilantaro per alelektoj Ankaù la kaskontrolantoj estas pretaj daùrigi sian

funkcion.



Ni vigle konscias, ke limigitaj estas niaj fortoj. Ofte ni ricevas proponojn por
agadoj, kiuj povus esti fruktodonaj. Ni konsilas al la proponantoj mem ekagi. Sed ni
konstatas, ke ofte post la vortoj ne sekvas agoj. Ni preferas nelacigeble daùrigi la
entreprenitan laboron, sciante ke la fortigigo de Svisa Esperanto-Societo helpas al
la aliaj organizaJoj ankaù laborantaj por aù per esperanto en nia lando. Niaj dankoj
sin turnas al la loka j ka j f aka j esperanto-organizaJo j, al Kultura Centro
Esperantista kaj al ties fakoj, al Svisa Radio Internacia kaj al ties esperanto-
redaktoroj, al la Biblioteko de la urbo La Chaux-de-Fonds kaj al ties Centro de
Dokumentado kaj Esploro pri la Lingvo Internacia, al la eldonantoj, al la verkistoj
kaj al êiuj esperantistoj, kiuj provas fari ion por aù per esperanto.

Nome de la Centra Komitato, la prezidanto: Claude GACOND

-oOo-

Aldonaîd

Apudas nian informilon ,en la koverto dokumentoj, kiuj eble altiros vian atenton:

a) La informilo l29l-1991 de Svisa Radio Internacia

b) Specimena numero de la nova revuo Enigmo.

c) Invitilo al la Esperanta printempo en Vieno (19-22 aprilo L99l).

d) Invitilo de Dagestana Esperanto-Centro al la 7-a simpozio de rmonda turismorr
(15-19 majo l99l).

e) Invitilo a-I Ia 76â Ûnivèrsala Konfreso de Esperanto en Beigeno, Norvegio (27 -'

julio - 3 aùgusto)

f) Informilo pri libro eldonita de Weidmann's Mondo-Servo.

-oOo-



SVÏSA ESPERANTCI-SOCIETO

BIrANco__]ggo,
Jarkalkulo
Membrokot..(Inkl. âbo SER resp. I,F)
Abo SER (Resp. I,F)
Donacoj (sen hered.aJo)
Hered.ajo (CnP konto o79)
Interezoj malnetaj (SKATcEP)
Glumarkoj ktp.
Inspe z-sumo

sER, Sr (Buê. tF 5OOO.-, Sr 2O0O.-)
IIEA kotizoj
Propag. , varbad.o , perkore sp. kurs .
CK ad.roinistrad.o
Kr:nvenoj §eneralaj k. regi-onaj
Libroj aeetoj
Bankspezoj k. d.iversa$oj
Argus
ELspez-sumo
GAJNO + / PERDO

Kapitalg
9EP, inkl. hered.aJo k. repago SKA obligacio
Inveataro
SKq, KK, inkl. repato Si{A obligacio
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Ànticipaj inpôÈ-toj, bonhavo ôe-EST
fransaj eroj aktivaj k. pasivaj
Kapitalo p. 01.O1.90:
+ It{pffg6 fond.. jub. 1OO jara
+ Gajno kiel supre
Kapitalo p . 1l..,3.2.90

Reserva kapitalo
SVB kasobligacioj
SVB ôepos. konto
Anticipaj imposto j, bonhavo d.e ESV

Reservq kaoitalo D. 01.01.90:
)

- Anticipaj imp. SKA p. 1990
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La kasisto: Ernst von May, Oberuzwil,
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SER: §visa Esperanto Revuo
IF : literatura Foiro ekde 1991
Sï : SE§-IItlFORIrIA§
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svlsÀ ESPERÀr1\O-SOCTEIO (SES)

Ralnrto de la kaskontrolantoj

La subskribintoj,

Margrit Guldin, Murtenstr. 1, 3OOB Bern kaj
Ernst GIâttIi, Laurstr. L7, 52OO Brugg,

kunsidis Ia 15-an de februaro 1991 en la domicilo de s-ro Ernst von May
en Oberuzwil por revizii la librotenadon de Svisa Esperanto-Societo (SES).

Ni certigis nin pri

- la §usta transpreno de 1a saldoj el la kontofolioj de la pasintjara
kalkulo,

- la laùorda enskribo de en- kaj elspezoj surbaze de ekzistantaj
pruvilojr

- la ekzistado de Ia necesaj banksaldo-pruvilojr
- la korekta transskribo de la unuopaj kontosaldoj en Ia bilanco-

kontojn.

La jarkalkulo 199O enhavas enspezojn de Fr. 54r364.95
elspezojn de Fr. 15r503.85

gajno de Fr. 381861.10

Lâ bilanco L99O atestas aktivojn de Fr. 661268.45
pasivojn de Fr. 5L9.50

Rezultas je la 3l-.L2.1990 kapitalo de Pr. 65'748.95

AI SES plue apartenas la "Reserva Kapitalo". êi estas aparte prezentita
en la jarkalkulo de SES kaj sumiÇas Ia 31-an de decembro 1990
je Fr.10r023.05.

ta kaskontrolantoj povis konstati, ke la librotenado estas rnodele farita.
Tial ili proponas al Ia Generala Kunveno aprobi ]a jarkalkulon 1990,
mal§ar§i Ia Centran Komitaton kaj danki al nia fidela kasisto,
s-ro Ernst von May, pro Ia zorgeme plenumita tasko dum la tuta jaro.

Bern kaj Bruggr ]a 16-an de februaro L990 La kaskontrolantoj:

./.{1,üw

El tio rezuLtas

tLt , Çu.eaulu.
\


