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Sabate La 21-an de majo kolekti§is 15 geesperantistoj
(inter ili rei esperantoparolantaj infanoj ) en la KUL-
TURA CENIRO ESPffiAIi'IISTA/KCE. La programo promesis mi-
gradojn en la beta kaj pitoreska regiono de la neùêa-
tela juraso.
Je ia 15.00h ni ekrnarêis aI Ia unua entrepreno- La ve-
tero ne estis apa-rte be1a, sed por Ia marâado Ia tem-
peraturo estis agrabla. Proksime de KCE kornenci§is la
sitprenirado §is proksimume 1 500 m super la maro. Plej

=rrpr" ni Suis belan panoralnon. Post sufiôe longa migra-
do subite forta pluvo akompa.nis nin hejmenlTarnen, ves-
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pere ni gaje kunsidis kaj êe bona rakledo
la malseka duâo estis baldaù forgeslta.
Poste Claude Gacond montris belajn lumbil-
dojn pri floroj.
Pentekostdimanôe ni denove estis survoje en
alia regiono. La alveturo okazj-s per aùtoi.
Post eble trihora marêado tra herbejoj kun
florantaj gencianoj kaj orkideoj, kaj tra
bonodoraj arbaroj ni atingis Ia belvidejon
"Bel-vedere", vidalvide de ttcreux du Vant' .
Mirinde bela panoramo prezenti§is antaù ni-
aj okuloj.
Du pluaj belvidejoj estis en l-a
kiuj montriÇis ne malpli be1aj.
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t lrt ir1 ;11 lr irl.u'lu-l)u, lq rire;c /l ri,,t,

Ni §uis Ia rigardon al la sub ni situantaj
regionoj. Reatinginte 1a valon, ni finis 1a
aventuron de tiu-ôi tago, ôe bona tagman§o.
En KCE Ia tuta grupo festis Ia vesperon ôe
bonega fonduo, preparita de Claude Gacond.
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Glaseto da blanka vino eI la regiono estis
"Ia punkteto sur Ia i". La dist.a vespero
restas en bona rememoro.
Venis la lasta tago. La gvidantoj, gesinjo-
roj Gacond, organizis Ia lundan antaùtagme-
zon denove perfekte. En "Les ponts de Mar-
tel" ni vizitis froma§ejon, kie oni povis
vidi Ia produktadon de Ia fromaÇo ,,Gruy-
eret'. Vere impresplena laboro.
La dua parto de Ia antaùtagmezo estis ankaù
granda surprizo. En granda kruta arbaro ni
miris pri la multaj statuoj skulptitaj el
trunkorestajoj de faligitaj arboj. anstataù
plene forigi l-a malsanajn arbojn, iu arbar-
posedanto ekhavis la ideon skulpti el Ia
trunkorestajoj, kiujn oni lasis stari en la
tero, diversaspektantajn lignoskulptajojn.
Estis ekzemple leono, delfenordrako, homoj
el Ia historia pratempo ktp. Vere, tiu ar-
baro aspektas kiel kulturhistoria muzeo.
Malgraù Ia iom peniga vojeto oni baldaù for-
gesis la streêigan iradon. Estis unika tra-
vivajo.
Post bona tagman§o en proksima restoracio
la pentekosta semajnfino fini§is kaj ni dis-
iris kun §ojplena koro.Grandan dankon al Ia
du perfektaj gvidantoj.

Gis revido alian fojon

Bildoj Cl.c. oo0oo _FL-



okaze de Ia 3-a Komik-Festivalo en Lucerno.
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SPELÏATÀ EI(SPOZICIO EN LA KAPELPONTO

Surprizeto en Esperanto
Kiel vi scias, Ia 18-
brulis granda parto
kaj §iaj triangulaj
ponta tegrnento.Do,- ^.de cr tl_ul verKol .
fermo (la '1 4-an
oni invltis aI
kurso,okaze de
mik-Festivalo
Ia koplitaj
ne arkoraù
11 verki-
Svisio k

an de aùgusto 1993
de la liqna ponto
pentrajoj sub Ia
ekzistas fotoj
Por la rernal-
de aprilo 94)
publika kon-
la 3-a ko-
scianterke
tabuloj

pretaj.
stoj e1
aj ties

najbar-
doj

aj hn-

kreis centdekunu grandskalajn bildojn je Ia antaùdoni-
ta temo "IfitrvETIo kaj Erfiopo": I-a spa.cveturilo Ejrceo
serôas vagulojn en Ia kosmo. rio ôi estis Ia temo de la
juna lucerna grrafikisto Tino ROELIN. Li ne estas Espe-
rantisto. Tamen êajrns, ke konuna interkornprenilo oku-
pis Iin. ROH,LTN skribumis siajn bildojn per Esperanto,
êar Ii scias, ke ties verkisto estis eùropano. -LES-
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KULTURÀ CENTRO ESPERÀNTISTÀ

PROGRAMO EN JULIO KÀJ Aùgusto 1994

1 0-a §is 1 5-a de julio
1 7-a §is 22-a de julio
24-a ÇLs 29-a de julio
31 -a de julio §is 5-a de aùgusto

Lingvostudo kaj feria restado por komencan-
toj kaj progresantoj
kun Anik6 Gônye kaj Melinda Birges,student-
inoj de la universitato "Eôtvôs Lorând" Bu-
dapeêto.
tiuj-êi kursoj celas komencantojn kaj pro-
gresantojn, kiuj deziras bone lerni Espe-
ranton kaj profiti Ia êeeston de aliai Es-
perantistoj por tuj ekuzi Ia lingvon. En a-
parta klaso Ia kursanoj lernos per diversaj
instruteknikoj (proqramitarperbilda, struk-
turêan§a kaj aùavida ) .
Komunaj man§oj, vesperaj programoj, ekskur-
soj kaj diskutadoj enkadrigas tiujn 4 stud-
semaj noj n.

oo0oo

Jen memorigo Pri:
TUTII,IONDA KONGRESO DE LA II{ONDFEDERALISTOJ

Tiu kongreso okazos en Glarus de la 27 -a ôis
Ia 31 -a de julio 1994. Gi kunigos homojn el
Ia tuta *o.râo e. Svislando. Car tiu movado
konsistas el homoj konsciaj pri homara fami-
Ilo demokrata, ni devus varbadi ôe iti pri
Esperanto.
Xiu povus alporti varbitojn aI Glarus kaj

""""[""fe 
dejori dum tiu kongreso kelkajn

horoj n tage? Se vi pretus transpreni tiun
taskon, anoncu vin al prezidanto Claude Ga-
cond kaj samtempe aI KCE en ra Cl:raux-de-Fonds ' êar
ti;'k"§'r râ ""r'uir"j. 

-IvIG-



-6-15-22 julio 1994:
TNTENSIVÀ PREPARTêO ÀL EKZÀMENOJ
l<wr prelegoj pri la retodiko de e-speranto-instlruado

Kr.r:e Katalirr SI{IDH,IUSZ (Hungario) , instruistin'o
pri matematiko, rusa Iingvo kaj Esperanto,
estrino de 1a Esperanto-fako en pedagogla
altlernej o.
Ekzamen-preparl§antoj povos labori kun êia
helpo kaj preti§i sub êia gvidado. Je ilia
dispono estos ankaù diversaj Ierniloj kaj
libroj. Sed i11 kunportu siajn volemon, la-
boremon kaj vortaronl rine de la preparpe-
riodo okazos test-ekzameno. Alveno: '1 5-a de
juIio, vespere; kurskomenco: 16-a de julio,
matene.

SEMÀJNFTNO: 1994 JULIO 23.24
EKZAMENOJ PRI LINGVOKAPÀBIO JE ELEMENTÀ KAJ
MEZA NIVELOJ

Universala Esperanto-Asocio (UnA) kaj In-
ternacia Ligo de Esperantistaj fnstruistoj
( ILEI ) invitos aI tiuj ekzamenoj ôi-ui n, kiuj
volos konfirmiôi pri sia lingvokapablo kaj
havi oficialan rekonon pri ôi.
Ekzamenanto: ekzamena komisiono de ILEI.

oo0oo

SEMÀJNFINO: 1994 julio 23-24

LÀ ESPERÀNTO-KABÀRETO: INTER PÀRIZO KAJ BU_
DAPESTO

Kr:n d-ro giorgio silfer (Eùropo), doktoro pri
beletro kaj modernaj lingvoj, prezidanto de "Koope-
rativo de Literatura Foiro", Vicprezidanto de Es-
peranta PEN.
lnter Ia du mondmilitoj nnnifesti§is Ia ôi= nun
plej sukcesa formo de originala teatro en ni-a lin-
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gvo: kabareto. ôi-jat" ni celebras Ia centan datre-
venon de la naski§o de unu eI 1a protagonistoj de
ôi tiu Çenro: Ralanond Schwartz (1894-1973). Sed an-
kaù tui-frâfy Sârossy (1893-1983) kaj la amika rondo
êi-rkaù Julio Baghy (1891-1967) en Budapeêto grave
kontribuis, paralele al la âvarca "Verda Kato" (kiu
"testamentisi' iam en 1926) kaj la "Pirata Ferdeko"
en Parizo.

't994 JULrO 24-29

KULTTIRHISTORIA KÀJ TURISMA SEMAJNO: KONÀTIêO
KUI{ 3URÀSO

Kun Ctaude Gacond, Àndy Künzli (Svislando),
kaj aliaj vivantaj en Juraso.
ôi -t:-r, unika f eriosema j no havos kultura j n ,
historiajn kaj turismajn akcentojn. la ce-
Io estas konati§i kun kulture kaj nature
tre interesa fenomeno: la montaro Juraso
kaj ties loÇantaro. Planataj estas vizitoj
eI diversaj vidpunktoj laù jena programo:

24-a de julio: vespere: alveno kaj interko-
natiÇo.
25-a de julio: matene: enkonduko kaj teorio
(el vidpunkto de kulturo, religio, politika
admini-sLrado, geologio, faùno kaj flaùro:
kun lumbildoj). C 11.00: Pertrajna ekskurso
aI Franches-Montagnes-Saignelégier-Etang de
1a Gruère en la iurasa kantono.Pikniko sur-
voje. KonatiÇo kun Ia bela iurasa altebena-
jo kaj pitoreska lageto torfeja.
26-a: Industrio kaj metj-o: Perbusa ekskurso
al uôtiers (NE), vizito de ties muzeoj pri
ôampano, Pri kamparana vivo kaj pri Jean-
Jacques Rousseau. Daùrigo al Ste-Croix
(kantono Vaud) kaj vizito de Ia fama muzeo
pri aùtomatoj.
27-a: Industrio kaj kulturo: Matene oni vi-
zitos Ia faman internacian horlo§muzeon en
La Chaux-de-Fonds; posttagmeze oni traj ne
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veturos aI La Sagne ( Ne1 , vizitos Ia tiean
gotikan preÇej on kaj konatiÇos kun la kam-
paranaj domoj tipe jurasaj.
28-a: "Naturaj limoj ": ekskurso aI Ia svis-
franca limregiono (Maison-Monsieurrla rasse
Biaufond ) ôe Ia pitoreska rivero Doubs.
29-a: Naturo: ekskurso aI 1a naturbelajo
Creux-du-Van.
Kun vesperaj prelegaj, kulturaj kaj distraj
aran§oj; man§ado de fonduo kaj rakledo.
Se vi deziras daùrigi vian malkovron de ju-
raso, tiukaze eblas afiÇi aI Ia sekvanta
kulturhistoria kaj turisma semajnfino.

SEMÀJNFINO: 1994 julio 30-31
KULTURHISTORIA KÀJ TURISII{À SEIIIÀJNFINO

KUN CLÀUDE GÀCOND KAJ ANDY KüNZI,I (SViS}ANdO).
Dum Ia antaùa kulturhistoria h"j turisma
semajno oni konati§is kun la iuraso svisa.
Dum ôi-tiu semajnfino oni malkovros Ia fran-
can parton de tiu montaro.La trankvila mon-
do apartenanta al la regiono Franche-Comté
(departemento Doubs, 251 estas Çenerale su-
fiôe nekonata aI multaj turistoj kaj kul-
turêatantoj. Sabate oni vizitos ravajn vid-
punktojn ôirkaù la rivero Doubs.Dimanêe oni
konati§os kun malnovaj pre§ejoj kaj êarmaj
vilaôoj.
Sabate vespere oni komune man§os rakledon
aù fonduon ( tipe svisa froma§menuo kun blan-
ka vino) en Kul-tura Centro Esperantista"
Dimanôe tagmeze oni piknikos survoj e aù en
restoracio.

1994 julio 31 - aùgusto 5
PANORÀMO DE SPIRITÀJ MOVÀDOJ NUNTEII{PE

kun François DEGOUL (Francio), instruisto
pri la franca, Iatina kaj greka lingvoj kaj
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beletroj .
I ) Analizo kaj difino de bazaj konceptoj :
ReIegio, si-nkretismo, spirito, esto, vero,
paco, profeto, fidorneùtraleco, kaj aliaj.
If) Tri kampoj de spirita renovi§o.
a) Multi§o kaj gravi§o de "privataj re-
velacioj" en Eùropo (Fatima 1917,Ares 1974
k.a.
b) Islamaj fontoj: bahaismo kaj sufismo.
c) Orientaj sinkretismaj movadoj: Oomoto
kaj aliaj .
III ) Generalaj tendencoj .
a) Unui§o kaj paco.
b) Alvoko al spirita vivo kaj persona
enga§iÇo.
IV) Etika problemo: akordigi- 1a personan
identecon kun universalismo: fa ekzemploj
de L.L. Zamenhof kaj Edmond privat.

oo0oo

korespond-DEZIRO de:
S-ro Vasilij Ribakov
Do vostre Bovanija
61 31 00 Slobodskoj
Kirovskaja Oblastj (Rossjja)
Mi estas 45-jara arbarkultura in§eniero. I{i
IoÇas en antikva historia urbo.Antaù 12 ja-
roj mi esperanti§is. Tre volonte mi kores-
pondus kun Svisaj geesperantistoj. Mi Satas
la naturon, fiêadon, geografion kaj muzi-
kon. Dankon jam antaùe pro viaj leteroj.

oo0oo

TRE GRAVA KONVERSACIO

À.: "ôu vi jam kotizis al SES?"

B.: "Ho ve, tion mi tute forgesisl Dankon
pro Ia memorigol" Via kasisto
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2-s, INIIERNACIA I{IIL'TLEé. HAJ TURISMA §EMA.INO
sub aûspicio de Hispana Esperanto-Muzeo

15 - 72 okt. 1994

Adreso: ôe Hispana
P. Kesto 1 5OZ7 ,

AIiôilo ricevebla

Esperanta Ferwojista Asocio
OBOBO Barcelono, Katalunio
HISPANTO

êe SES fNFORMAS: - Red-
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GRUPÀJ INFORMOJ
ESPERÀNTO.SOCIETO BERN :
En restoracio AL FORNO, Spitalgasse 37 -

5 .7 .19.30 kaj 2.8 .19.30h

FSPERÀNTORONDO BrELO:
ôruN vENDREDoN EN RESToRACTo AMr, Freiestr.B
1 8.00-1 9.00h

ESPERANTO-SOCIETO TAUSANNE :

ÀNTÀù-ANONCO:
La REGIONÀ SEMÀJNFINO DE SES EN Romandio o-
kazos Ia 3-an kaj 4-an de septembro 1994
en Cully, proksime de Lausanne.La programo
sekvos en SES INFORMAS 5/94- -NM-

LUCERNA ESPERANTO- SOCIETO
13 .7.1 4.00-1 6.00 Paroliga kunveno en Big

Ben. Gvido Franz Brügger.
1 6 .7. ( sabato ) Ekskurseto al Rotkreuz , post-

tagmeze. ResS:onsas Sonja Brun-
25.8.20.00h (jaùdt) Literatura vespero. Ni daùri-

gas la lastjaran rigardon aI Ia evo-
1uo de Ia EsPeranto-Literaturo-
Gvidos Sonja Brun.

ESPERANTO_ SOCIETO NEUCHÂTEL
ôi-umonate iun vendredon, Iaù ebleco de la
membroj .

ESPERÀNTOGRUPO IIIIL:
En restoracio Schweizerhof, Bahnhofstr. 1 B

6.7 .20.00h Monata kunveno: "Kantado kaj
ludoj .

ESPERANTO-SOCIETO ZUERICH :
9.7. (Sabato) Ekskurso al §enevo. Renkon-

tiôo je 1a OB45h sub Ia granda horlo§o en
Ia granda halo (renkontiôa punkto)
Aùgusto: Someraj ferioj .

oo0oo
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DEZIRO POR KORESPONDÀDO

Mia nomo estas:
Oksana El-lasl-ovskaj a
261613 Krasncpolc>
ôudnovskij Jitomirskaja
Stz Liadenko 19, Ukraino
Mi estas 23*jara. Tre volonte mi korespon-
dus kun Svisaj gesamideanoj. Muziko, llte-
raturo, poezio kaj aliaj temoj i_nl-eresas
min. Mi kolektas ankaù periodajojn el di-
versaj Iandoj. Kiu skribos aI mi??

GRÀVA
oo0oo

INFORMO
RÀDIO SUISSE ROMÀNDE LA PREMIÈRE

dedlôos plenan horon al Esperanto. , Tiu e1-
sendo okazos lunde l-a B-an de aùgusto 1994
inter la 19.00 kaj fa 20.00-a horo.
Ce la mikrofono sidos Mireille Grosjean kaj Claude
Piron kiel gastoj de Ia jurnalistino Roselyne Fayard,

-MG-

Limdato por kontribuaîoj al SES fNFORMÀS
4/94 estas la 8-a de aùgusto 1994.


