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SES-KOTIZOJ/ABONùI 1997, alvoko de Ia kasisto

nr üu-ôi eldono de SES-INFORI"IAS vi trovas kiel ku-
time enpagilon (653677-40) por pagi vian kotizon
aù abonon por 1997. Mi afable petas ke vi faru tion
ne pli malfrue oI fine de junio 1997i

La sana enpagilo setf/as ankaù por donacoj; ankaù
tiaj estas ôiam bonvenaj. Sed ne uzu §in- por sado
2003:

Bonvolu nepre ôiam indiki sur Ia enpagilo kion vi
pagas, do ekzernple:

"Kotizo 1997", aù "Àbono 1997", aù "Donaco"

La KOTIZ0I INKLUZIVÀS abonon al LITERAIURA FOIRO LF
Kai SES-INFORI4ÀS SI:
Infanoj §is 18 jaroj
Gejr:nuloj §is 26 jaroj
Ceteraj mernbroj
Geedzoj

Ereritoj, pensiuloj
Geedzoj emeritaj
Dumvivaj mernbroj
Dumvivaj mernbroj emeritaj

Abono aI SI sen mernbreco

Tutkoran dankon por baldaùa

G{F
12.-
45._
70._

100.-

45._
65. _

1 400.-
900. -

45. _
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RERIGÀRDO AL LA PASINTA JARO 1996
Denove la jaro pasis kaj rerigardo aI la
pasintaj 12 monatoj estas kutimo. Nia in-
formilo "SES rNFoRMAs" regule tiel epe-
ris, ke ê+u le§anto ricevis }in fine
de I'monato aù plej malfrue je Ia 1 -a de
la oficiala eldonmonato. Mi estas konten-
ta ke=eblis lio. Al ôiuj, kiuj kon-
tribuis, apartenas kora danko. DomaÇe es-
tas, ke ne ôiuioie ôiuj grupoj sendas si-
ajn informojn. Tamen, §enerale vidite mi
estas kontenta pri Ia kunlaboro.
Sur 84 paôoj mi klopodis doni bonajn kaj
j-nteresajn artikolojn, kvankam tio ne es-.^tas ôiam facila. okazas kelkfoje,ke mide-
vas esti severa pri decido êu teksto va-
Ioras aù ne. Precipe se mi ricevas poli-
tikajn artikolojn, mi ne publikigas, êar
Ia informilo ja devas resti neùtra1a.Do vi
vidas, ke ne estas ôiam facile.
Dum Ia jaro mi ricevis diversajn opiniojn
pri "sES TNFoRMAS" kaj ôiui estis poziti-
vaj. Koran dankon
En 1997 estos 6 jaroj, dum kiuj mi pri-
zorgis la plenan eldonon de nia informilo.
oficiale mi nun demisiis kaj mi esperas,
ke nova redaktoro same klopodosrke ni ha-
vu "SES TNFoRMASt' ankaù en Ia estontaj
larol.
Finfine mi deziras aI^ -.^telr-can novan laron.

ôiuj agrablan kaj
_FL-

oo0oo

FÀMIIJOf SERCA|XL]:

Kie troviÇas Esperanto-farnilioj kun infanoj en
Svislando??
La celo estas: Por fondo de rondo familia ni ser-
ôas gesamideanojn. Direktu vin aI Pa&jo Dieter
Rooke kaj fito Ciril 7-)ata, Aeussere KIus 2,
4702 Oensingen. -DR-
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13-a

Frintempa
§emqino

Xnfernasia
+

3-a Printempa Lernejo
Xnfernaeia

28 marto - 4 aprilo L997

Dudcrsfadf
Harc-Montaro, Germanio

Germana Esperanto-fu ocio

Kr:mpleta programo ricevebl-a ôe Ia redakcio de
StrS TNF'ORMAS
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ôn r,e DoMPARo
( Kult'ura Centro Esperantista reviziita )

La kurso pri grafologiode Lucia Benedos al-
Iogis mj-n tiom, ke mi decidis pasigi semai-
non de miaj êi-jaraj ferioj en la Kultura
Centro Esperantista en }a Chaux-de-Fonds.Mi
ne bedaùris. La kurso estis altnivela, pro-
fesie gvidita kaj por mi absolute absorbi-
ga. Aparta specialajo estis, trovi la ôrr=-
tajn esperantajn fakvortojn, kiuj ofte de-
vis esti ellaboritaj el la itala, la gepa-
tra lingvo de s-ino Benedos, kaj devis kon-
tentigi Ia diversnaciajn lernantojn.
Mi estis tre kontenta pri Ia bona miksajo
de studo kaj ferio, kiu permesis havi libe-
rajn posttagmezojn por ripozi kaj ordigi la
multajn noto3n.
Kun miksitaj sentoj mi estis ekvojaÇinta,
ôar estis mia unua vizito al tiu malgranda
oazo post paùzo de multaj jaroj.Kiam mi es-
tis lastfoje tie, KCE.same konsistis eI du donroj
kiel m:n, sed ili ankoraù estis tute apa.rtaj,kaj Ia
granda aventura ideo pri kultura esperanto-centro
konsistis el multaj planoj kaj revoj. Grandaj estis
miaj surprizo kaj âojo, ke la tiamaj revoj pri
Ia kunigo de la du domoj depost longe estas-^^.rea1aJo, kaj ôio alia kio okazis inter miaj
tiama kaj nuna vizitoj apartenas a1 la pe-
riodo de "Sturm und Drang" de Ia juna en-
trepreno. Nun la êipo de la Kultura Centro
Esperantista kun la helpo de spertaj kapi-
tano kaj maristo navigas en p1i trankvilaj
akvoj .
l{i konvinki§is ke pa.rtopreni ôe Ia dcrnparo iu ajn
eron de la multflanka programo de 1a de Kultura
Centro Esperantista en La-Chaux*de-Fonds estas ag-
rabla kaj riôiga sperto. ôio, }a bela iurasa regiô-
no, Ia afabla akcepto, ta puraj kornfortaj ôambroj
kaj Ia bone ekipitaj salonoj provizas aI la esperan-
to socio tre agrablan etoson por kornbini klerigadon
kr:n feriado en amikeca rondo.

oo0oo
-Sonja Brun-



tr
-J-

En kampo de la iunularo
(eta raporto de JES)

Tutcerte vi scias iom pri Junularo Esperantista Svislanda, sed
eble vi ne multon aüdas pri §i. Pro tio ni ôi tie iom raportas.

Ekde 1990 JES estas aktiva kaj stabila grupo de gejunuloj. Ni
havas regulan gazeton por niaj membroj: la Svisa Kanguruo,
kiu ôi-jare i§is la Alpa Kanguruo kaj aperas kunlabore kun
Aüstria Esperanto-Junularo. Okazas pluraj semajnfinaj
renkonti§oj de JE,S ôiujare (skisemajnfino, biciklado, ktp), kaj
pli kuj pli da svisaj gejunuloj partoprenas en internaciaj
junularaj kongresoj (en Germanio, Italio, sed ankaü Rusio,
Kanado, Koreio kaj multe pli...). Ekde 1995 eê, estas svisino en
la estraro de TEJO (unulara sekcio de UEA)!

La 23-an de novembro okazis la §enerala asembleo de JES, kaj
evidenti§is ke la membroj pli kaj pli enga§i§as en la agado.
Nova komitato estis elektita kun sep homoj: prezidanto David
Pochanke, kasisto Chiara Fabri, sekretario Vera Pochanke, vic-
sekretario Francisco Ochoa, respondeculo pri renkonti§oj
Claudia Gessler, respondeculo pri eksteraj rilatoj Sarah Siksou
kaj Marion Grosjean-Bélisle. Ni havas multajn planojn por
venonta jaro, ôefe en informa kampo. Ni nun havas novajn
varbilojn, kaj planas intensive uzi ilin. Kompreneble
renkonti§oj plu okazos, kaj ankaü kursoj.

Ni decidis daüre teni tre malaltan membrokotizon (Fr. 20,-), por
ne malhelpi al interesatoj havi tiun bazan kontakton kun la
esperanto-mondo. Ni kore dankas al ôiuj patronoj de JES, kiuj
afable subtenas nin finance jam de jaroj. Tiu helpo por ni estas

nepra, ôar la kotizoj ne sufiôas por kovri la bazajn kostojn. Se

ankaü vi deziras same kontribui al nia esperanto-agado inter



* Etpéranfo
,Une cuhure inlernolionole à prlee de la moin,

,U n évé ne ment inle rcuh u rel,

,Lo longue phore pur t"t incindittàÀâiidü,tpg",
:r :t. :.::.:::,.:...:.,., :,.::,',.,:,' -
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,L'idéole deuxième longue panr tous,



Junuloro -7 -
Esperontisto

Svislondo

. JES est une ossociolion de ieunes iusqu'ô
30 ons qui porlenl lo longue internolionole
espéronlo ou qui souliennent cette idée:
l'espéronto, une deuxième longue protique,
pour lous.

JE5
Jeunesse

Nous communiquons en espéronto por
dessus les borrières linguistiques suisses el
oudelô des frontières.

Espéronfiste

Suisse

Nous foisons ensemble le voyoge ô certoins
congrès ô l'étronger, comme por exemple le
.Séminoire lnternolionoJ», ê0 Allemogne.

. Les membres deJES se retrouvenl plusieurs fois
por onnée.ô différents endroits de Suisse, pour
bovorder, foire des excursions, de lo musique,
des ieux, de lo cuisine, regorder les photos des
renconlres possées... Une occosion idéole pour
les nouveoux espérontisles d'opprendre ô
connoître dons le milieu lo longue et ses
«ulilisoleurs».

. Tous les membres reôoivent notre
revue.lo sviso konguruor, oinsi que le mogozine
européen .koncizer.
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gejunuloj, via helpo estas tre bonvena (ni indikas ôi tie nian
kontonumeron, ôar ne certas ôu ni povos enmeti enpagilon:
Junularo Esperantista Svislanda, 80-29282-8). Sed pli grave
estas por ni via aktiva kunlaboro en la varbado...

En ôi numero vi trovas varbfolion pri JES. Ôi disponeblas en la
francakaj la gerrnana lingvo kaj tre bele aspektas, se oni kopias

§in sur koloran paperon. Vi povas uzi §in por disdoni al
gejunuloj! Vi ankaü povas uzi Êin por kolekti pasivajn
membrojn, homojn kiuj nek volas lerni esperanton, nek pagi
kotizon, sed tamen konsentas kun nia agado, kaj pretas
subskribi tian deklaron (vidu la respondkuponon).

Tiuj pasivaj membroj ne estas tre malsimilaj de membroj de
kutima asocio, kiel politika partio aü WWF, kie la homoj ne

bezonas lerni lingvon: nur konsenti kun la celoj de la asocio.
Kaj ili multe helpas al ni en niaj kontaktoj kun aliaj organizoj.
Per tiuj kontaktoj ni povas kelkfoje atingi subvenciojn, aü pli
§enerale informi pri esperanto kaj krei ligojn. Vi ankaü povas
peti ôe ni §eneralajn informilojn pri esperanto, la gramatiko, kaj
ankaü afi§ojn.

Ni esperas ke la kunlaboro inter la anoj de SES kaj JES plu
daüros, kaj deziras plenan sukceson al la esperanto-movado en

Svislando!

Nia adreso: JES, cp 32,2416 LesBrenets

oo0oo

LÀSTII{OMENTA INFORMO:

r,A êNNTNALA KUNVENO DE LA SVISÀ ESPERANTO_

SOCIETO okazos 1a 1 5-AN DE MÀRTO 1997 '
Detala i-nformo sekvos en SES INFORMAS nu-
mero 2/1997.

oo0oo
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Kolora bildkarto de 1a ESPffiAI\ru0-BAIÆNO, eldonita
je Ia 21-a de februaro 1979, dediôita al la 64-a
UNIVRSALA KCD{RESO DE ESPIRAIW0 1979 en Luzern.
La karto estas ricevebla ôe Ia redaktoro de SES
I}trFORMAS, je Ia speciala prezo de CTIF 1.- po ek-
zemplero. Bv. aldoni al vi afrankitan koverton.

oo0oo
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INIERESÀI GI M,LI I'EÀXEÂ.îq'
(unika kaj nekornparebla okazo por filatelistoj kaj
geamikoj de Esperanto)
1 . En decenrbro 1979 estis irnùgurita Ia rmrra "Espe-
rantobalonotJ okaze de tiu evento ni eldonis merncri-
gan l<overtan, afrankitan per la 9O-centina cepelin-
marko kaj kun 1a stampo "aerpoêto varmaera ba-
lono tts-BD ESPffiAMO". Iâ koverto surhavas arkaù
Ia koloran bildon de Ia balono. l4i havas arkoraù
restkvanton de tiu eldono kaj pretas vendi la ko-
vertojn favorpreze, nome CX{F 1.- po ekzemplero.
2. Samtenrpe estas arkoraù havebla Ia oficiala PII-
koverto, afrankita per Ia 70-centina narko, surha-
vanta 1a Esperantobalonon kaj belan surpresonrki-
un faris la PII. Ia eldontago estis La 21 .2.79.
Ankaù tiu koverto estas havebla je CtiF 1.- po ek-
zemple::o.

3. Afrarkita per la sama stampo ekzistas arkaù
tre bela bildkarto, afrankita per la oficiala ba-
lonmarko de 21 .2.79. Tiu nremoriga karto estas ha-
vebla samloke, je Ia favora prezo de CIIF 1.-
La unika oferto valoras nur §is 1a provizo es-
tas eIôerpita. (Bildo de la karto estas en tiu-ôi
informilo.
Ivlendojn akceptas F.Liechti, Wiesliacher 17, 8053
Ziirich (Bonvolu aldoni al vi afrankitan koverton. )

oo0oo

KORESPONDPETO

Deziras korespondi kun svisaj instruistoj,
kiuj instruas al infanoj Esperanton.
José de J. Campos Pacheco
Pedro Betancourt
Natangas
Cuba 42740
(f.i bezonas Iernolibrojn kaj infanlibrojn
por siaj lernantol 9=)araj kaj emus ankaù
ricevi jurnalojn. ) -MG_
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INFORMOJ
BELLINZONÀ:
Ni kunvenas ôiam la 2*an sabaton en
Motta 32, 6500 Bellinzona.
11 .1 .1 7.00h kaj 8.2.1 7.00h.

ViaIe

ESPERANTO_SOCIETO BERN :
La 1 -an mardon monate en restoracio aI for-
Dor Spitalgasse 37.

7 .1 .19.30h kaj 4.2.19.30h
ESPERÀNTORONDO BTELO:
En restoraôio MIGROS, Neumarkt, Bielo 3,
ôiun jaùdon 18.00h - 19.00h.
ESPERANTO-SOCTETO,'LA STELO,, GNIgÈVtr:
ZAMENHOFA FESTO; Sabaton la 1 1 -an de janu-
aro 1997 verêajne en restoracio INTERNA-
TfONAL, Bulvardo Georges-Favon 21. Je Ia
12-a horo vi estas varme bonvenigataj aI
kuna tagman§o, sekvos festa programo kun
lotoludo, kord-instrumenta koncerto kaj
kantado
Rllate aI TNSTTTUT NATIONAL GENEVOTS:
Post la decido de la §enerala kunvenor oê
plu kunveni en Institut National Genevois,
Ia ekserêado por nova kunvenejo evidenti§is
nefacj-Ia. La komitato decidis okazigi 1a
Monatajn Kunvenojn principe }a unuan mar-

^.don de ôiu monato, t.e.
4.2.19.00h kaj 4.3.1 9.00h.

ESPERANTO_SOCIETO LAUSANNE :
6.1.20.00h Monata kunveno: Claude Cacond

pr-elegos .pri: "êu Esperanto vere havas 16
gramatikajn regulojn"?
LUCERNA ESPERANTO- SOCTETO/T,ES :
En restoracio Emmenbaum, GerIiswilstr.S en
Emmenbrücke, kun escepto de BIG BEN.

8.1 .1 4.00-1 6.00h paroliga kunveno en BIG
BEN. Gvidos Franz Brügger.
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PP
8053 Zürich

La l,lonata Kunveno okazas ôiam 1a 4-an îaù-
don de Ia monato.
23 .1 .20 .00h kaj 27 .2.20 .00h.
ESPERÀNTO-SOCIETO NEUCHÂTEL :
Ni kunvenas ôiumonate iun vendredon, Iaù
ebleco de la membroj.
ESPERANTO-KLUBO T{IL:
En restoracio Schweizerhof, untere Bahn-
hofstrasse 1 B.
8.1.20.00h En ta loôej'o de familio Lucina

kaj Robert Pochanke, BildfeIdstr. 10, 9552
Bronschhofen, tel: 071/911 14 49. -Amatora
video-filmo pri 81-a UK en Pr-aqo. -
1 9 .2.20 .00h En restoracio Schweizerhof, Uû-
tere Bahnhofsgrasse 18. -Manifesto de Pra-
go kaj pri 52-a TEJO-Kongreso iom gaje ra-
kontos David Pochanke.-

ESPERANTP-SOCIETO LÀUSÀNNE :
15 .12. 1 4 . 30h ZAt,Imürxf,FA F.ESTO en la biblioteka sa-
lono de Ia restoracio LE DETA, Place neuve 3, 1009
Pully. Telefona ali§o: 021 i729 5E 02.

Limdato por
2l'97 estas

kontribuajoj at SES INFORMAS
Ia 4-a de februaro 1997.

Red-Adreso: Fritz
8053 Züiich. TeI:

Liechti l{iesliacher 17
01 /381 77 1 3


