
5Vt5Ê EsPERENTO - SOCIETO
INFORMAS

N-ro 2/1995 MARTO-ÀPRILO

TAGORDO DE M ÔBNBRALA KUTWENO DE SES

EN LUCERNO, HOTELO STEGHOF

SABATON LA llan DE MARTO 1995, EKDE r0h00

1 ) Elekto de Ia tagprezidanto kaj voê-
nombrantoj.

2l Aprobo de la protokolo de la lasta
§enerala kunveno. (Ne relegota).

3 ) Komunikoj de Ia prezidanto.
4l Morala kaj financa raportoj.
5) Diskuto kaj aprobo de la raportoj.
6) Anstataùigo de eksiÇinta estrarano.

(Kandidato: Angelo Mellini).
7l Modifo de la statuto.
B) Elekto de la UEA-Komitatano. (Kan-

didatoj: Neniu).
9) Diversaj (se komunikitaj aI Ia Pre-

zidanto §is 1 995 03 01 ).

BONVENON AI CIUJ:
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MORALA RAPORTO PRI LA JARO 1994

La unua jaro de la mandato de la nova Estraro, elcktita en Olten, marto
1994, fini§as per agad-bilanco kiun ni taksas pozitiva, ankaü en la spegulo
de la jara spezkalkulo.

1. Organoj.
La kvaropa Estraro, elektita en marto, perdis jam cn aprilo unu

membron, pro la libcrvola demisio de s-ro Andy Künzli. Liaj taskoj de
sekretario (protokolado kaj arkivado) estis provizore plcnumataj de la

aliaj estraranoj. Fine de januaro 1995, s-ro Angclo Mellini cstis nomumita
kiel nova sekretario. La Generah Kunveno estas vokila raîifi ôi tiun
nomumon, elcWante s-ron Mellini al la Eslruro.

En junio, la Estraro alelektis ges-rojn Tazio Carlevaro (Tiôino), Nicole
Margot (Romandio) kaj Angelo Mellini (Alcmanio), danke al kiuj formi§is
sesopa Centra Komitato.

Kvankam ne membro de la supre menciitaj organoj, s-ro Fritz Liechti,
antaüa vicprezidanto, estis §atata gasto ôe la estrarkunsidoj pro sia ofico
de redaktoro de SES-Informas.

Inter la pasinta ôenerala Kunveno kaj la nuna la statutaj organoj
kunsidis entute tri fojojn.

2. Statutreformo.
La Estraro daürigis la internan konsulti§on pri la statutreformo. Nur

pri unu punkto la konsulti§o estas finita: la jura sidejo de SES. Nuntempe

§i estas ôe la prezidanto, sed la Estraro proponas ke §i estu ôe la Urba
Biblioteko de La Chaux-de-Fonds (CDELI), kie ni gardas jam ôiun
oficialan akton de la Societo. Ce la prezidanto, aü eventuala komisiito,
restas la korespondadreso. Lc Generala Kunveno estas vokita decidi pri la
nova jura sidejo de SES.

Pri alia punkto la Estraro §atus koni la opinion de la Ôenerala Kunveno,
kvankam sen devigo de apliko de tiu opinio: ôu gardi du gvidajn instancojn
(Estraro kaj CK) aù kunfandi ilin en unu. La kunfanclo garantius pli multc
la reprezentatecon cle la tri lingvoregionoj, kaj samtempc cbligus sfektivan
vivon por la Federa Konsilio, kiel plej vasta forumo de la svisa esperan-
tistaro.
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3. Membraro kaj financoj. ;

En 1994 la membraro kreskis je ô. l0% kompare kun 1993, malgraü
forpasoj kaj eksi§oj.

Akceptante la oficon, la nova prezidanto ricevis sur siajn §ultrojn la
negativan balaston de bu§eto kun deficito de 4.750,- frankoj. La Generala
Kunveno rimarkos ke tiu deficito limi§is je nur 618,- CHF, sen problemoj
por la scrvoj al la membraro. Kaj por 1995 la prezidanto insistas, kune
kun la kasisto, pri la aprobo de bu§eto en egaleco, daüre sen redukto de

la servoj, sen altigo de la kotizoj kaj eô kun altigo de la financa enga§o
por la inform ado. La Generala Kunvena estas vokitu aprobi ta bilancon kaj
la buÿlon.

4. Informado kaj publikaj rilatoj.
La nova Estraro planis specialan merkatikan seminarion, sub la gvido

de fakulo (D-ro Marco Picasso). La seminario, dediôita al la temo "Kiel
vendi csperanton cn Süslando?", efektivi§is komence de januaro 1995 en

Luccrno. ôi cstis tre sukcesa, kiel raportas aliloke S-ino Sonja Brun. Ni
antaüüdas diskutojn pri la temo internc dc la lokaj societoj, laü la
ekzemplo dc Laüzana E-Societo (1995 02 20).

Prcpare al la merkatika seminario, en septembro D-ro Giorgio Silfer
partoprenis cn grava kolokvo pri lingva juro cn la universitato de Friborgo.
Ni ricevis la plej frc§ajn informojn pri la lingvopolitiko en Svislando kaj
cn Eüropo. La Fcdcra Konsilio dews csti la forumo kic debati pri la
kontribuo dc SES al la süsa lingvopolitiko. Ni emfazas, ke la partopreno
dc D-ro Silfcr cbligis oficialan informon al la kolokvo anka'j pri la utiligo
dc cspcranto kicl ikl por §cncrala instruado.

La Estraro donis atcnton al la choj pri cspcranto cn la svisa gazetalo,
kvankam nc tro sistcmc: tio §uldi§as ankaü al la fakto kc agentejo Argus
ne bone plcnumis sian kontrakton kun SES. S-ro Claude Gacond estas

komisiita protcsti kaj pcti kompcnsan rabaton.
Junularo Espcrantista dc Svislando riccvis la kutimajn mil frankojn, sed

lastfojc kicl donacon: ckdc 1995, konformc al la Akto 4, SES ne plu
subvcncios asociojn, scd nur iniciatojn, kaj nur cn la kampo dc informado
kaj publikaj rilatoj. Tiucclaj pctoj clcvos esti adrcsitaj al la prczidanto.

5. Servoj.
La mcmbraro daüre riccvas du pcriodajojn: SI por interna uzo, kaj LF

por la kultura pliboni§o. Kromc, LF pruvi§as trc oportuna reklamilo, se

oni volas montri al nccspcrantistoj bolaspcktan kaj altkvalitan publikaion.
Tion intcralic aprczas la divcrsaj PEN-Centroj cn Svislando. Ankaü Pro

Hclvctia, subvcnciantc la ckspozicion pri la 25 jaroj de LF cn Budapc§to,
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rimarkis la aüspiciadon de SES. Tion ni dsvos eluzi okazc dc konkrctaj
projektoj, proponeblaj de SES.

La regionaj semajnfinoj disvolvi§is trc sukccsc cn Lugano (fcbruaro)
kaj en Cully (septembro). Ôi-lasta preparis al la mcrkatika scminario.
(iratulon al la lokaj organizantoj, specialc al D-ro Tazio Carlcvaro kaj

F-ino Nicole Margot. La rcgiona semajnfino alemana koincidis ôi-jarc kun

la merkatika seminario, ankaù brile prizorgata de la luccrnaj gekolcg<rj,

kaj unuavice de S-ro Angelo Mellini.

6. Administrado.
La rilatoj kun UEA (ckster la perado dc la ôefdelcgito) cstis prizorgataj

precipe de la komitatano A, S-ro Didi Weidmann, kiu tamen no ôcestis

la Univcrsalan Kongreson.
La Estraro konsulti§is kun li, kaj difinis la agadlinion por la reprezcn-

tanto de SES ene de la UEA-Komitato.
La êenerala Kunveno eslus vokita eleWi kt llEA-komilatanon por la jaroj

I 995-98. Kandidati§oj estas bonvcnaj.
La Prezidanto vizitis diversajn lokajn societojn (en Gcnevo, Laùzano,

Lucerno) kaj planas pliajn vizitojn.
SES partoprenis unuafoje en la §enerala Asembleo de KCE (1994 l0

29), en la formala rolo de ano de la Kultura Komisiono. La SES-prezi-
danto mem estis elektita al la ofico de tagprezidanto. Si cetere subtenis
la proponon disigi la respondecojn de GEP kaj KCE: ôi-lasta havas novan,

tre bone funkciantan Estraron. La intereson de SES pri la institucioj en

La Chaux-de-Fonds motivas ankaü la fakto ke nia societo havas sufiôe

grandan monsumon en GEP-konto.

7. Perspektive.
SES pli kaj pli karakterizi§as kiel la svisa societo por la informado pri

la fenomeno esperanto. Tiurilate §i kunlaboras kun KCE (kiel instrua kaj

kleriga centro) kaj kun LF-koop (kiel eldonejo kaj transnacia referenco).
SES intencas firmigi sian alvoki§on de intersocieta referenco, por

optimumigi per siaj servoj la surlokan agadon.

SES plifortigas sian internan strukturon kaj intencas sekü strategion de

sanaj financoj.
SES povas kaj devas esti pli aktiva ene de UEA.

Ni invitas la ôeneralan Kunvenon aprobi ôi tiun moralan raporton kaj

la aneksan financan raporton.

Perla Martinelli, nome de la Estraro
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Palatinato (Pfalz), Germanio
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Detalaj informoj
ôe Ia redakcio

estas riceveblaj
de SES INFORMAS
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&lim,m'ï:,fl'
La Kongresfako de Kooperativo Literalura Foiro afable petas vin informi viajn legantojn pri
la sekva aran§o:

14a lnternacia Literatura Forumo
pri

NIO NN PONMO T{AJ NN PNOZO

okazos en

Gdansko/Pollando

inter la 15 - 19 julio 1995

kun interesaj prelegoj, riôa kultura kal distra programo, unutaga ekskurso

organizantoj:

LF-koop kaj

Junulara Kreema Klubo PLAMA

Programkolizo (inklulvas nur la programon, sen la ekskurso , lranoktoj kaj man§oj) en

svisaj frankoj:

§is 3l a de mato §is 20a de junio poste

eks-socialismajlandanoj 10 40 60

aliaj 40 50 60

tranokto kun tuttaga man§o: ô.17 USD lagdpersono

Pliajn informojn, ali§ojn bonvolu peli de

Kun antaùdanko,

plej sincere salutas vin,

Kongresfako de LF-koop, do Esperanla PEN-Cenlro

Pf . 1 17, H-l 581 Budapest, Hungaiô

kong res fa koJudr t
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VOKO EL MORTDANGERO

De mia korespondantino, Io§inta en Xigali/
ôefurbo de Ruando, antaù nelonge atingis
min jena mesa§o, pêr letero de la RuÇa Kru-
CO:

"Korajn salutojn. Kiel vi fartas?
Ce mi nenio funkcias. Mi estas en Zairlo,
kune kun miaj trj- infanoj, kie ni multe su-
feras. Mi ne havas novajoj n de mia edzo kaj
la du aliaj infanoj. Ili eble mortis. Tie-
ôi mi estas sen laboro. Ni bezonus multe da
ajoj. Se vi havus eblecon, ôu vi bonvolus
sendi aI ni vestajojn, âuojn, medikamentojn
kontraù la disenterio, sapojn ktp?
Provu trovi por ni rifu§ejon ôe vi.Ni estas
êi-ti-e en tendaro kun pli ol 52000 personoj
kaj ni vivas en tre malbonaj kondiêoj. Oka-
zas multe da mortoj pro Ia disenterio aù
aliaj malsanoj. Korajn salutojn de via FIo-
ride. Mia adreso estas:
Floride Karuhimbi
Camp Inera , Zone 4, Quartler 40
Bukavu ( Zairio) . _DR_

Rimarko de la redakcio de "Sr":
Laù letero de la Ru§a Kruco, helpo ne estas
ebla. Tamen mi opiniasrke eble kuraÇigaj, le-
teroj eI Svislando certe multe fortigus êin.
La provo de sendado, eble de medikamentoj,
estus pripensinda -FL-

oo0oo

KORESPOND-DEZIRO

Ml instruas bazan Esperantokurson al nralgranda grupo.
Nun ni êatus korespondi kaj interêan§i poâtkartojn
kun geesperantistoj ankaù en Svislando. Koran antaù-
danl<on al skribontoj. Nia adreso estas:
S-ro Pekim Vaz, Caixa Posta} 182, Bélem-PA,
BR-6601 7 -970 (Brazilo)
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ÏNFORII{OJ
ESPERANTO- SOCIETO BASEL :
En restoracio Riehentorhalle.
23.3.20.00h Monata Kunveno: Ni fintradukos

nian kvartetludon kaj ludos.
27.4.20.00h Monata Kunveno: S-ino Perla Mar-

tinelli, prezidanto de SES, pa-
eolos pri la Seminario Luzern.

BELLTNZONA:
ôiam sabate en Viale Motta 32.
4.3.17.00h kaj 1.4.17.00h

ESPERANTO-SOCTETO BERN :
En restoracio AL FORNO, Spitalgasse 37.
7.3.19.30h kaj 4.4.19.30h

ESPERÀNTORONDO BIELO:
En restoracio AMI, Freiestrasse B.
ôiun vendredon 18.00 Çis 19.00h.
ESPERANTO-SOCIETO "LA STELO'' ESNÈVE:
En Institut Nacional genevois.
1 0.3.1 9.1 5h §enerala jarkunveno

7 .4.1 9.1 5h Monata kunveno
ESPERÀNTO- SOCIETO LAUSANNE :
En Popoldomo, salono 7, chaudron 5.
6.3.20.30h §enerala asembleo, prokrastita

je unu monato, pro programêan-
§o en februaro.

Antaùanonco: En Ia Regiona Semajnfino en
CuIly, s-ro Georges Lagrange prelegos pri
la strukturo de nia lingvo, pri kiu li es-
tas fakulo, kiel tradukisto kaj verkisto.
LUCERNA ESPERANTO_ SOCIETO :

8.3.1 4.00-1 6.ooh paroliga kunveno en Big
Ben. Gvido Franz Brügger.

1 1 .3.1 0.00h ( sabato) ôenerala kunveno de
SES en hotelo Steghof.

23.3.20.00h "kiaI kaj kiel parencas eùro-
paj lingvoj "? Kun komparaj
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tekstoj kaj aliaj ekzemploj.
12.4.14.00-16.00h paroliga kunveno en Big

Ben. Gvido Franz Brügger.
27.4.20.00h en restoracio Slmplon: Litera-

tura vespero. Parolos Sonja
Brun.

ESPERÀNTO- SOCIETO NEUCHÂTEL :
ôiumonate iun vendredon, laù ebleco de Ia

membroj .

ESPERANTOKLUBO IÙTL:
En restoracio Schweizerhof, Bahnhofstr. l B.
B.3.20.00h "p". transsiberia fervojo aI

Pekino kaj Junulara Kongreso
en Koreio (dua parto). Rakon-
tos Veronika Pochanke.

Aldona informo: La 22-an de decembro 1994
nia klubanino, Veronika Pochanke, prele-
gis pri Esperanto kaj Esperanto-movado al
lernantinoj de franca Iingvor €D Berna
gimnazio, invitita de ties instruistino.
Partoprenis 12 knabinoj. La plej entuzias-
ma eI ili lernas diligente Esperanton kaj
partoprenis jam Internacj-an Seminarion en
Germanio, parolas kaj korespondas en Es-
peranto. Koran Gratulon.
ESPERÀNTO-SOCTETO ZUERICH:
1 3.3.1 9.00h Monata kunveno en Karl der '-

Grosse.
Ni vidos f ilmon pri ôi.,io.

27 .3.1 9.00h Libera kunveno en Eisengasse
22, ôe fam. ÿùeidmann.

10.4.19.00h Monata kunveno: Lingva Kvj_zo,
en Karl der Grosse.

24.4. 19.00h Libera kunveno ôe fam. !ÿeid-
mann.

oo0oo
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tÀ KASISTO INFOR}IÀS

En Ia dua duono de Ia jaro 1994 SES kaj AGA-
do 2003 ricevis la jenajn kontribuojn:

1. DONACOJ AL SES:
Amalie Veith 50.-, Gertrud Merz 35.-,
A. Mellini 60.-

2. DONACoJ AL AGADo 2OO3:
Fritz MüIler 1 0. -, Walter Kobelt 40. -, Ger-
trud Eggenberger 20.-, Claude Gacond 25.-,
Jean-Jacques Lavanchy 1 00. -, Vüilly Rieser
1 0. -, Christiane Sixtus-Pott 50. - , Fritz
Liechti 20 . -, I,r/erner Schauf elberger 25 . - ,
Dieter Rooke 50. -, David Bühlmann 1 00. -,
Bruno Graf 100.-, Alfred Maier 50.- Luciano
OrteIIi 20 . -, Jagueline Vasserot 1 0. -
AI êiuj donacintoj ni esprimas la plei ko-
ran dankon. -La SES estraro-

oo0oo

Limdato por kontribuajoj al sES fNFORMÀS 3/95
estas la 6-a de aprilo 1 995.

oo0oo


