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Ni konati§u kun
Willy Nüescn

Kiuj partoprenis la kunvenon
de SES en Bern la 7-an de
aprilo, tiuj havis la §ojon
renkonti§i kun Willy NüescH
ekspozicianta du librojn de
Rudolf Srrm,mR, kiujn li
esperantigis kaj mem belaspekte
eldonis, tio estas la verkol La
edukado de la infano el la vid-
punho de Ia spiritoscienco (40
paêoj, prezo.4 euroj aü CF{F 6)
kaj Kiel oni akiras ekkonojn pri
la superaj mondoj? (157 pa§oj,
Prezo: 18 euroj aü CHF 27 ).

Siatempe, kiam mi min
pedagogie faki§is por instrui al
subkapablaj kaj al karakter-

perturbitaj infanoj, tiam multe
interesis min la klerigaj vid-
punktoj de Rudolf Srenmn kaj
la pedagogio praktikata en
antropozofiaj lernejoj, kiujn mi
vizitis en Genève kaj Basel.

Mi legis kun granda atento en
franca versio plurajn verkojn de
Rudolf Sr.Ert.tER, kai §uste inter
ili la unue menciitan libron, kiun
mi povis nun remediti dank'al la
altnivela esperanta versio de
Willy NûescH

La relego de tiu verketo re-
konvinkis min pri la praveco de
la antropozofia didaktiko kaj
samtempe §ojigis min, ke en

Svislando vivas tradukisto tiel
lerte majstranta nian lingvon.

(Artikolfino sur la pa§o 27-a)



SES-estraro
Bruno Gnnr, prezidanto, Jurastrasse 23,
3063 IttigenÆem. p:031 921 44 59. Ret-
poSto: bgraf. o@bluewin.ch.
Dietrich WrrorlrluN, vicprezidanto,
PF 301, 8034 Zririch. p: 0t 251 50 25.
RetpoSto: info@esperanto. ch.
Nicole Mancor, sekretario, Chemin des
Lys 4, 1010 Lausarure.p: O2l 653 14 67.
Retpo§to: n.margot@bluewin.ch.
Elisabeth Laupen, kasisto, République
13,2300 La Chaux-de-Fonds. p: 914 39
34. Retpo§to: elilauper@bluewin.ch.

Po§ta ôekokonto
I 7-58 I 908-4

Svisa Esperanto- Societo
2300 La Chaux-de-Fonds

Ano nGo
Pa§o Neesperantistoj &

komercei
Esperantistoj &

nekomercai
y8 CHF 40 CHF 20
U4 CHF 70 CHF 35
U2 cHF I l0 CHF 55
t/t cHF 180 CHF 90

Rememori gilo
SES informas
Redaktaj datlimoj

Por SES informas N" 2001-4
(septembro-oktobro) : 20-a de aügusto.
N' 2001-5 (novembro-decembro): 20-a
de oktobro.
N" 2002-l (anuaro-februaro 2002):
20-a de decembro 2001.
N'2002-2 (marto-aprilo): 20-a de
februaro.
N" 2002-3 (majo-aügusto 2002): Z}-a
de aorilo.

Svisa kalendaro
Maje

07: Lausanne LES-kunveno
l0: La Ch-de-Fds CDELI studrondo
l7: Basel ESB Makaronia kunveno
17: Luzern LES-kunveno
19: Lausanne Conference EC Migros
19:La Ch-de-Fds CDELI studsabato
24-21: La Ch-de-Fds KCE Internacia
komunista konferenco
25: Genève: Conférence Claude Piron

Junie
05: Genève Stelo-lctmveno
06:Wil EKW-kunveno
l3: La Ch-de-Fds CDELI studrondo
16: La Ch-de-Fds CDELI studsabato
16: Lausanne LES-ekskurso
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2 l'. Luzern LES -kunveno
23-24: La Chde-Fds KCE monatfino
27:La Chde-Fds CDELI studrondo
28: Basel ESB Minigolfa kunveno
30: Luzern LES Ekskurso en Aarau
30/l julio: Ch-Fds KCE monaffino

Julie
04: Wil EKW-ekskurso
14-20 SAT 74-a Kongreso en
Nagykanizsa en Hungario
14-23: Intenacia Eo-Konferenco pri
Karolo Piô en Straznice, Ôehio
17 §is 20 aügusto: Ch-de-Fds KCE
kurs-sesio
2l-28: 86-a Universala Kongreso dc
Esperanto enZagreb en Kroatio
29 ÿis 5 aügusto: 57-a TEJO-Kongreso
en Strasbourg en Francio

Aüguste
12: Wil EKWækskurso
20: Redakta datlimo por SES informas
23:Ltuern LES Promenada kunveno

Septembre
05: Wil EKW-kunveno
20: Luzern LES-kunveno
22:La Ch-de-Fds CDELI stud-sabato
26: Genève Conférence Claude Piron

Oktobre
0 I : Lausanne: LES-kunveno
03: Wil: EKW-kunveno
l8: Luzern: LES-kunveno
20: Redakta datlimo por SE^S informas
20:La Ch-de-Fds CDELI studsabato
27-28: La Chde-Fds KCE Ekumena
monatfinc.

Novembre

05 : Lausanne LES-kunveno
07: Wil EK!ÿ-kunveno
15: Luzern LES-kunveno
17:La Chde-Fds CDELI studsabato

Decembre
05: Luzern: LES Zamenhofa festo
05: Wil: EKW Zamenhofa vespero
16: Lausanne: LES Zamenhofa festo
20: Redakta datlimo por SES informas

2002
Januare

07: Lausanne: LES-kunveno
18: Luzern LES-kunveno
19: La Chde-Fds CDELI studsabato

Februare
04: Lausanne: LES Ôenerala kunveno
16: La Chde-Fds CDELI studsabato
20: Redakta datlimo por.SE^l informas

Ne forgesu sendi viajn sciigojn §is la 20-a
de aügusto, por ke ili trovi§u en la taüga

rubriko kaj en la svisa kalendaro de "SES
200 I 4 (septembrooklobro).

Retadresaro
La redakcio de Ëventoi aktualigas

listegon de retadresoj de esperanto-

organizajoj kaj de diskutgrupoj
esperantlingvaj. Tiu ôi estas

konsultebla sub la retadreso:

http://www.eventoi.hu/snd-list.htm
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Vivo de SES
Protokolo

Generata Kunveno de Ia
7-a de aprilo en Bern

1. Komunikoj de la prezidanto.
Malferme al la kunveno Ia prezid-

anto Bruno GRan esprimas sian
kontenton rilate al la bona re-
prezento de nia membraro. Se

bedaürinde mankas membroj el
Tiôino, la aliaj regionoj de Süs-
Iando estas bone reprezentataj.

28 personoj êeestas, inter kiuj s-ro
Las-zlô DUNAI, kiu vizitas unuafoje
h êeneralan Kunvenon de SES. Li
tuj ali§as al nia societo. Origine de
Vojvodio (Jugoslavio) li instali§is
jam de kelkaj jaroj en nia lando kun
sia familio.

Senkulpi§oj: Ueli HAENM,
Aody KUNZLI, Angelo MELLNI,
Nelida WETDMANN. Claude
Gacox» legas senkulpi§an leteron
de Perla MARTINELLT publikita kiel
aldonajo al la protokolo. En tiu ôi
Ietero la vicprezidantino de SES
anoncas sian demision de la estraro.

Tagprezido: Mireille GnosrsAN
estas elektita tagprezidanto per 25
voôoj, I kontraü,2 sindetenoj.

La asembleo observas unuminutan
silenton memore al nia honora
membro Lilly Scrnrnrn.

Tagordo: Dieter RoorB àris
proponon, kiu ne respektis la
statuton, ôar §i estus bezoninta 3

subskribojn por esti konsiderata kiel
pritraktebla en h Gnerala Kun-
veno. Tial lia propono estis pritrakt-
ita matene ekster la Ôenerala Kun-
veno kadre de la Rendevuo de la
aktivuloj. Kaj sekve al la propono
de Dieter RooKE la ôeestantoj al la
rendevuo aldonis celon al la societo:
tio estas leü la lingvan nivelon de la
membraro.
Dieter RooKE reintervenas

komence de h ôenerala Kunveno:
"Mi faris proponon ne akceptitan
kaj mi §atus scii, kiujn proponojn
atendas la societo." Sekvas iom da
konfuzo, ôar la asembleo ne
komprenas la signifon de la
demando, kaj la tagprezidantino
petas, ke oni revenu al la tagordo.
Sekve al §ia interveno Dieter
RooKE, ne kontenta, foriras el la
salono.

Tuj poste la tagordo estas unu-
anime akceptita.
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2. Elekto de la
voênombrantoj.

Kiel voônombrantoj Nancy
FoNTANNAZ kuj Lucien DAHAN
estas elektitaj.

3. Protokolo de la lastjara
Generata Asembteo.

Sonia Bmx: "Perla MART[.IErrt
diris en sia letero, ke la enketo
organizita de la estraro koncerne la
kolektivan abonon al Literatura
Foiro ne estas laü la protokolo, sed

mi nenion vidas en la protokolo, kiu
subtenas §ian opinion."

Didi WgnuauN: "Letero al la
ôenerala Asembleo ne bezonas
respondon. Perla MaRTINELLI ne

protestis siatempe kontraü la
protokolo."

Bruno Gnar: "Tamen Perla
MARThIELLI ne inventis, mi
memoras, ke oni parolis pri kotizoj
de SES kombinitaj kun tiuj de la
lokaj societoj, sed pri tio ne okazis
decido."

Alain Favng: "Mi proponas, ke la
letero de Perla MaRlnmtLI aperu
en.SES informas kun repliko de la
prezidanto."

La protokolo estas akceptita per
20 voêoj kaj 7 sindetenoj de

membroj, kiuj ne ôeestis la pasintan
Generalan Kunvenon.

4. Jarraporto, jarkalkulo,
bilanco 2000 kun raporto de la
kaskontrolantoj.

La jarraporto aperis en SES
informas. La jarkalkuloj estas nun
disdonataj, ôar la kasistino havis
gravan komputilan problemon.
Komence de tiu ôi jaro riparisto
erare vi§is la tutan librotenadon de

SES. Si devis haste ôion refari.
Elisabeth LatppR: "Ni malfermis

konton ôe WlR-banko, kaj fermis
unu en Crédit Suisse. Restas unu
kuranta Sparkonto por êiri la
interezojn el la kas-obligacioj en

Crédit Suisse. La mono de Agado
2003 ôe Crédit Suisse iras al V/IR-
banko."

Claude GacoNo: "Nia kasistino
bonege laboris malgraü la mal-
agrabla eraro de la riparisto. Pro tio
la jarkalkulo kaj la bilanco ne poüs
aperi en SES informas." Li aldonas:

'CDELI kolektis monon, ôar

Jacques-André HUMAIR - la
direktoro de la Urba Biblioteko de

La Chauxde-Fonds - deziras, ke

CDELI mem zorgu pri sia komput-
ila sistemo. Sed estas konvene, ke la
mono kolektita ne eniru la kontojn
de la komunumo antaü la decidiga
momento, tial mi direktis la
koncernan monsumon al la libroten-
ado de SES."

Elisabeth LaupER: "En la libro-
tenado mi kunigis la elspezojn de la
estrarkunsidoj kun tiuj de la kun-
venoj sub la rubriko (kunvenoj kaj
kunsidoj). La unuaj estis antaüe cn

la rubriko administraj kostoj, kio laü
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mi estas eraro. Ili false troigis la
administraj n kostojn. "

Paul ScrmRrR: Nome de la kas-
kontrolantoj mi konstatas, ke ne
normalis la fakto, ke la bilanco ne
aperis en §Ë,S informas kaj ke last-
momente la kaskontrolantoj estis
kunvokitaj. Sed tio komprenisas
kaüze de la komputilfu§o, kiu okazis
al nia kasistino. Multaj kotizoj de la
jaro 2000 mankas, ôar la admona
letero ne estis sendita sufiôe frue.
Sed ankaü tio kompreni§as, ôar la
kasistino laboras por la unua jaro en
la estraro kaj ne kutimas pri êio. La
librotenado estas en ordo kaj la kas-
kontrolantoj proponas §in akcepti
kaj mal§ar§i la estraron."

La jarraporto estas aprobita de 26
voôoj, I sindeteno.

5. BuQeto 2001.
Bruno GRar': "Tiun ôi jaron ni

pagos nur la duonon de la kolehiva
abono al Literatura Foiro,
CHF 2'400, tio estas donaco de LF-
koop kaüzita de la jubileo de LF. La
reabono al Argus kostos
CHF l'500, sed enspezisos
CHF 675 dank'al la subabonoj
proponitaj al la lokaj societd, kaj
menditaj de preskaü ôiuj societoj.',

Dietrich WEDMANN miras, ke nur
CHF 2'500 estas bu§etitaj por varb-
ado. Esperanto-Societo Zti'ich
ekzemple bu§etas CHF 5'000 por la
sama tasko.

Sonia BRUN miras pri la alta
kosto de SES informas.

Claude Gacouo rimarkigas, ke la
duono de la CHF 2'900 busetitaj
koncernas sendokostojn, kaj ke
ôirkaü 400 numeroj iras propagand-
cele al nemembroj, ke li ofte pagas
el sia po§o kostetojn, kaj ke parto de
la sumo povas esti kalkulita kiel
propagando, kaj ke estos librotenita
tiel venontjare.

DIETRICH WEIDMANN, KonsideT-
ante, ke dum krizaj jaroj la elspezoj
povas superi la enspezojn, kaj ke
jam CÉIF l'000 pagotaj por sES
informas koncemos varbadon,
proponas bu§eti CHF 6'000 por
varbado.

Bruno Gnar preferas prezenti
ekvilibran bu§eton, kaj jam sen la
propono de Dietrich WrmuauN la
bu§eto montras malgajnon de
cI# 3245.
Anita ALtl$RR proponas por

varbado kompromisan sumon de
cHF 4'000.

Tiu sumo estas akceptita de 14
membroj kun' 8 sindetenoj kaj Z
kontraüaj voôoj.

La bu§eto kun la modifo estas
unuanime akceptita.

Agadplano.
Bruno GnAF informas pri la

regionaj kunvenoj de tiu ôi jaro
2001. Al Nicole MARGoT estas
taskita organizo de regiona preleg-
aro en Romairdio pri la Jaro de la
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Lingvoj kun la helpo de Claude
Gecou» kaj de Mireille GRosrsAN.
La dato ankoraü ne estas fiksita kaj
devus esti diskutita kun aliaj
organizantoj.

Dietrich WEEMANN: ESZ planas
kunvenon en orienta Svislando kaj
deziras fiksi la daton de tiu aranso
kune kun la organizan§ de aliaj
SES-kunvenoj.

Christiane Sxrus por: "En
Genève okazos la 26-an de
septembro franclingva prelego de
Claude PRoN pri la Jaro de la
Lingvoj.

Mireille GnosmaN anoncas, ke
ILEI ôeestos en Genève, de la 5-a

Êis la 8-a de septembro,
konferencon de la Buroo de la
Minoritataj Lingvoj, ankaü okaze de
la Eüropa Jaro de la Lingvoj. Si Ot-
donos tie informilojn pri esperanto.

6. Kotizoj 2002.
Claude Gacond raporLas pri la

historio de nia kolektiva abono al
Literatura Foiro: Fine de la jaroj
okdekaj, kiam SES troü§is sen
redaktoro por sia revueto §visa
Esperonto-Rewo, ortj provis solvi
la problemon per eldono de la
bulteneto SES informas redaktita de
Fritz Lmcrm kaj aldone per
kolektiva abono al Literaturo Foiro,
kiu alportis kulturan enhavon al nia
membraro. Sed rapide la süsa
kontribuo en Literatura Foiro
magri§is dum kreskis la elitismo de

la revuo, kaj sekve multaj ricevantoj
ôesis interesi§i pri Êi Ni devas
instigi niajn membrojn aboni
diversajn revuojn anstataü favori
nur LF-on.

Mireille GRosrsAN: "ôu la
membroj havu la liberon elekti?"

Alain FavRe: "Ôu SES plu peros
LF-n?"

Mireille Grosjean: "Povus esti la
tasko de s-ro Sct[pEGcER."

Nicole Man"cot: "Ôu plu povos
funkcii kolektiva abono al LF por la
interesatoj?"

Dietrich WptouauN: "La estraro
devus zorgi pri favoraj abonkostoj
al diversaj gazetol."

Christiane Sxrus pot: "Ôu
ankaü al La Gazeto?"

Bruno GRar: "Tio estas komplika.
La estraro provos negoci por la
dezirantaj membroj favorprezan
abonon por Literattrra Foiro aü por
Heroldo de Esperanto. Se LF-koop
ne akceptos, ni turnos nin al alia
revuo.tt

Mireille GRoslgaN: "La adreso de
s-ro Scheidegger derus aperi en
SES-informas."

La asembleo voôdonas la sekvan
proponon: La membroj havu la ebl-
econ elelcti la legotajn gazetojn, la
abono al LF ne plu estu inkludito
en la kofizo. Aprobita de 27 voôoj.

Nova propono pri kotizoj
Nicole MARGoT: "Ni ne volas

malfavori la emeritojn, kiuj estas
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granda parto de nia societo. Ankaü
ilia kotizo malalti§os je CHF 10.

Kaj nun ni povas konsideri, ke
emeritoj ofte pli bonfartas finance ol
meza§uloj."

Dietrich Wp»uauN: ,'Doni

rabaton al emeritoj estas nun ekse.
La junuloj kaj meza§uloj havas
familiojn kun multe da elspezoj."

Nancy FoNrANNAZ rimarkigas,
ke tamen kelkaj emeritoj vivas nur
pere de AVS, do per malmultaj
rimedoj.

Dietrich WrpuamN: "Je unuopaj
kazoj la kasisto povu malaltigi la
kotizon."

Bruno GRal: Unuopulo povas
pagi pli malatan kotizon, ni neniam
forjetos membrojn pro financaj mal-
facilajoj."

La propono de la estraro pri la
kotizoj estas akceptita per 27 voôoj.

7. Adapto de la statuto.
artikolo 8, literoj b kaj d. Forpreni

la substrekitajn partojn.
b. infanoj aü geknaboj, junuloj,

emeritoj kaj geedzoj pagas redukt-
itan jarkotizon.

d. Por esti dumviva membro oni
devas unufoje pagi la 2O-oblon de la
baza kotizo. Por emerito temas pri
la 2O-oblo de ilia reduktita baza
kotizo.

Akceptita per 27 voôoj.

8. Diversajoj.

Bruno GRar: "Ni nun parolu pri
la Agado 2003. En SES informas ü
povis legi la bu§etan planon verk-
itan de Claude GACoND."

Sonia BRUN: "Temas pri alta
sumo.tt

Claude GacoNo: Pretigo de
enciklopedia verko kostas multe pli
ol oni §enerale imagas. Ôiu irrformo-
peto ekzemple pri simpla naski§dato
ôe komunuma administracio kaüzas
kostojn. Se ni ne helpus al Andy
KüNZLI, la enciklopedio ne povus
aperi en 2003. La kvalito de pluraj
kontribuoj de Andy Kt-tl.tzLt aper-
intaj en festlibroj atestas pri la
seriozeco de lia historiista laboro.
La antaüvidita subvencio koncernas
nur la redaktan aktivecon, poste
venos tutcerte aliaj kostoj por la el-
dono. Kiam mi estis elektita kiel
prezidanto de SES en 1987, nenio
estis bu§etita por la centjara jubileo
de esperanto. De tiam SES kolektis
monon por la festo de la centjara
jubileo de SES mem kaj la sumo
kolektita preskaü atingas nun CFIF
15'000. Se ni ne preti§as akurate,
neniu diskonigo pri nia jubileo
okazos en 2003.

Dietrich WrnuaxN scias, ke
Andy KûNzLI estas la plej taüga por
tiu laboro.

Alain Favnp: La enciklopedio
gigantos. Ôu êi aperos en
esperanto?
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Claude GacoNo: Jes tutcerte, kun
eblaj resumoj en aliaj lingvoj.

Alain FavRe: En tiu kazo mi
timas, ke §i ne atingos la lingvistan
medion.

Claude Gacoxo respondas, ke
kiam fakulo bezonas informojn, li
kapablas eklerni esperanton, tion li
konstatas ôe CDELI, kaj li memor-
igas al Alain Fevns, ke li venis al
esperanto, §uste ôar faklibro pri
likenoj publiki§is esperantlingve.

Voôdono:23 voôoj por, I kontraü,
I sindeteno. 2 personoj devis foriri
antaü la voôdono.

La membraro tiel konfirmas la
bu§etan decidon de la estraro aper-
intan en SES informas 2001-2 pa§o
l2-a.

Protokolis Nicole MARGoT
La protokolo estis kontrilita kaj

akceptita de la prezidanto Bruno
GRAI je la 17 -a de aprilo 200 I .

Protokolaj aldonaioj
1. Letero de Perla Martinelli

Al h Ôenerala Kunveno de SES en
Berno, 7-an de aprilo 2001

Estimata prezidanto,
Karaj geamikoj.

Mi tre bedaüras, ke mi ne povas esti
hodiaü inter vi, interalie ôar mi
havas ion gravan por deklari. Pro
respekto al la statuto, mi komunikas
unuavice al la suverena organo de

Svisa E-Societo, nome al la
Generala Kunveno, mian demision
de la posteno de ücprezidanto kaj
entute de la estraro.

La demision mi ne komunikis pli
frue ankaü ôar mi ne volis krei
embarason al SES. Laüstatute,
devus esti en la estraro almenaü unu
reprezentanto de la itallingva
regiono. Kaj ôar ne estas facile troü
tian kandidaton el Tiôino, mi lasas
nun al SES tutan jaron por serôi
mian anstataüanton: la estraro restas
legitima §is la venonta Ôenerala
Kunveno eô se nur kvalpersona kaj
sen itallingavano.

Mi demisias unuavice ôar ôi tiu
estraro ne plenumis Ia ôefan
taskon kiun Ia lasta ôenerala
Kunveno komisiis al §i pasintjare.
Se mi restus estrarano, mi kvazaü
konsentus pri ôi tiu manko de
respekto al la samideanoj, kiuj tiu-
okaze denove honoris min per sia
fido.

Kiel vi certe memoras, pasintjare la
Ôenerala Kunveno ne aprobis la
proponon de kelkaj membroj duonigi

F ali§kotizojn. Anstataü tio, la
Generala Kunveno komisiis la estr-
aron kontakti la lokajn grupojn kaj
reveni post unu jaro kun nova
propono, laüeble interkonsentita kun
la grupoj mem. Laü tiu nova
propono, ekestus nova kotiza
sistemo, kie la loka grupano pagus
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en unu fojo kaj por SES kaj por sia

Brupo, kiel okazas §enerale ôe aliaj
Landaj Asocioj. Tiun proponon la
estraro ne ellaboris, malgraü mia
atentigo. Anstataüe, la estraro re-
lanôis la proponon de duonigo de la
kotizoj, tra dubinda referendumo.
Mi havas grandan respekton pri
referendumoj, formo de rekta
demokratio-pri kiu la svisoj povas
rajte fieri. Sed mi petas vin kompari
la enkondukon al, kiu ajn
referenduma baloto kun la absolute
tendenca enkonduko kiun ü troüs
en la balotilo dissendita al la SES-
anaro, kie oni jam sugestis la
respondon. Fakte mi mem ne voô-
donis, proteste al tioma mal-
demokratio.

Sed tio
Definitiva

plej grava.
malkonsento

kun la estraro estas tiu parto de la
propono kiu proporcie dama§as
gravan membrokategorion: la
emeritojn, kiuj devus pagi kiel
plena kotizanto. Tiun proponon
eüdente mi ne subskribis.

Estas fakto, ke en tiel malgranda kaj
malforta organizo kia estas SES, la
estraro povas funkcii nur se §i estas

harmonia laborgrupo. Mi bedaür-
inde ne sentas tiun etoson en ôi tiu
estraro, tial mi lasas mian lokon al
alia bonvolulo kaj revenas al aliaj
okupoj je la servo de Esperantio.

Mia demisio de la estraro tamen ne
signifas demision de SES, kies dum-
üva membro mi fari§is por instigi
ankaü aliajn tiamaniere subteni la
societon. Mi restos en SES kiel
simpla membro, ôiam preta helpi se

necese.

Kaj mi kaptas la okazon por tutkore
danki la samideanojn, kiuj pasintjare
reelektis min per la plej alta nombro
da voôoj, kaj simpatie rememori
ôiujn gekolegojn kun kiuj mi havis
agrablan kuj fruktodonan rilaton
dum la jaroj de mia estraraneco.

Kun sinceraj bondeziroj,
Perla MaRTNVBLLI

dumüva membro de SES

PS. Kompreneble, mi petas ke ôi tiu
letero estu publikigita en SES

informas, kiel parto de la protokolo.

2. Repliko de la prezidanto

Tia malferma letero al la
redaktoro, ne al la estraro kiel
normalus, postulas klarigojn, kiel
dezirite de membro. La demisio de

Perla MARTI.IELLI, vicprezidanto,
malpli surprizas min ol la maniero
kaj la kialoj. Mi preskaü atendis la
retiri§on, ôar 3i ne plu partoprenis la
du lastajn estrarkunsidojn kaj ret-
po§tis dufoje, ke Si ne plu sub-
skribas la decidojn de la estraro.

ne estas la
kaûzo de
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Mi ne komprenas la akuzon, ke la
estraro ne plenumis la taskojn don-
itajn lastjare. Ni faris la enketon pri
la kolektiva abono al Literatura
Foiro, ôar tio i§is problemo pro la
tro pezaj kostoj de CHF 4'800 jare.
La rezulto konfirmis la necesecon
kaj donis klarecon pri la deziroj de
la membroj. La enketa letero estis
aprobita de plimulto de la estraro.
Por mi klaras, ke la vera kaüzo de la
kritiko estas la rezigno pri la
kolektiva abono de Literatura
Foiro, bedaürinde ne esprimita.

Laü la lastjara protokolo, aprobita
kaj ne kontestita, ni ne devis
kontakti la grupojn por trovi
kombinitajn kotizojn. Ni devis sub-
meti al Ia grupoj nian proponon pri
novaj kotizoj kuj ekzameni nian
kotizan problemon.

La malaltigo de la bazaj kotizoj
estas unua pa§o kaj kondiôo al
kombinitaj kotizoj, ôar grupa plus
nuna svisa kotizoj i§us tro altaj. Ni
daürigos tiujn klopodojn kaj vidos,
ôu intereso ekzistas.

Kiam estrarano ne plu povas
konsenti pri decidoj prenitaj kun pli-
multo, tiam bona kunlaboro ne plu
eblas. Tiel la demisio de Perla
MARTINELLI estas konsekvenca kaj

mi respektas §in. Mi dankas §in, ke
§i restas membro kaj laboros ali-
maniere por nia afero.

Bruno GMF, prezidanto

Esperantista babilejo
Aperis babilejo dediôita por

esperantistaj retumantoj, kies celo
estas ebligi rektan kaj samtempan
üalogadon inter 

^esperantistoj 
uz-

antaj interreton. Gi trovi§as sur la
retpa§oj de Etno-Kulturo:
http ://www. esperanto. ch/etno-
kulturo.

Stefano KELLER klarigas tiurilate:
"Iru al la pa§o Babilejo kaj atendu
la aperon de la enirejo al la ôambro
" Popoloj -Kulturo-Esperanto".
Simple skribu üan nomon anstataü

"Guest" kaj klaku al la butono
"Join". Por ôiam troü iun en la
diskutejo, estus necese, ke multaj
esperantistoj vizitu §in, do diskon-
igu êian adreson. Tie ü povos
ankaü rendevui kun geamikoj el la
mondo. Nuntempe dejoranto atendas
la babilemulojn inter la 19h00 kaj la
19h15 laü GMT (21h00 eürope laü
la somera tempo).
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3. Jarkalkulo kaj bilanco 2OOO, buseto 2OO1
IARKALKULO Bugheto 2000 Kâlkulo 2000 Bugheto 2001

E!§pezoJ __,_
!&rmq{o-yClbsdg 3'000.0( 2'626.9{ 4'000.0(
)magoj, lâ-boilmedoj
Subvencioj, premi_oj,_projektgj_

-iter4uJâ Fo_llo __
SES informas elspezoi

50.0(

__l:00Q-01
, 4'800.0(

2'500 0(

129.9(
1'qqo.q!
4'800.0(
)'a8A 4l

100.01

1'000.0r
2',400.0r

_2'900.01
1'700.0t

50 0r

(!iny9.r_19.i.l!aj lqnsfdoj (GK, estrara, regionaj)
ntershaniho servci {Dieter Rooke)

600.0( 1'761.3i
67.01

\rgus 1',500 0l

50.0(

120.0(

1'000.0r
)n^ ît

{bono al_rev-uo "Babjlon iâ"
J€^IslEq 

-_

250.0(
50.0t

109.2(

U!]tlisqaj kostoj (af rankado, telfonkostoi, etc) 2'300.0( 849.81
lank kai ooshtsoezoi 200.0( 1 97.6{

Elsoeza sumd 14'7oo-ot l4'450.3 15'020.0r
:nspezol

. . ._. .. 6'500.0(
400.0(

- 
6',500.0(

300.0(
1'1 00.0(

500 0(

vl.e. nblglSqtlzoj. ___ _..-, -
\bono sen membreco

7'069.0(
1 80.0(

___,-.,_-1'100.0(
500.0(

1',14.8.7

404.4\gado 2003
\rgus enspezoi

347.0(
675 0(

200.0(

- 1'000 0r

1 0'275.0r

IES informas enspesoj
lao!_tqipo-lllideiazgj, ;;";;;; 1'000.0( 539.8t

q'ÂRq of0'50n or

lalgalno 5'200.01 4',761.21 4'745.0r

AKTIVOJ PASIVOJ
)oshtkonto 12'257.8(
(unranta sparkonto CS-ZH -40 1'395,2(
/VlR banko
(asobligacioj CS-ZH ?q:099 0(

10'622.3{
15'000 0t

q9qq9 
_2qgQ_:..C§:ZH 40 -'l

(CE favore SES
lparkonto CS-ZH -40-2 5'230 0:
iparkonto CS-Winterthur g',417.1(

183.5(JEA konto sesa-v
nv9.rl!?Ig_. _..
\nt. imp. bonhavo ce ESV

lq(
315.5r

1'R 4 7t

-!:a!!§aj. 
pagi_v_oj._ ___, _ .

\gado 2003
1'340 1l

1'440.0i
)EDLI - Claude Gacond 13'209.61

KaDitalo ie 31.12.1998 t_ 7171s.7
I qtat.z
| 
- 66esa s 66'958.5r

Maloaino
(aolialo ie 31.12.2000

az'gno.zC Bz'g4l.z)

t:lisnbclh l-6upcr, krsislino. ll.01 2{nl
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Donacoj
Donacoj en CHF al SES:

Lucienne DovAT, Renens: 20;
Nancy FoNIAI.INAz, Pully: 50;
Odette FREC,oNARA, Genève: 45;
Claude &. Andrée GacoNp, La
Chaux-de-Fonds: 25; Walter
GIAM.m{, Zollikerberg: 25;
Wolfgang GAssER, Vaduz: 30;
Ernst GrÂTTu, Brugg: 5; Rémy
GnaNoEAN, Fontainemelon: Z0:
Marguerite JACCARD-BESSoN,

Château-d'Oex: 130; Marguerite
JAYET, Morges: 15; Jeannine
JpaNNBRsr, Neuchâtel: 30; Tina
LANZ, Clarens: 15; Jean-Jacques &
Eliane LavaNcuy, La Tourde-
Peilz:65; Jean Rtcrmz, Genève: 20;
Jimmy RTvIERE, Prilly: 50; Paul
SclDRnR, Emmenbrücke: 5;
Elsbeth WALDER, Meilen: 15;
Dietrich WSnMANN, Züich: Z0;
Henri WETTSTEN, Versoix: 35;
Sume: 650.

Donacoj en CHF por la
Agado 2003:. Traugott Rinaldo
ApnI, Muri b. Bern: 5; Lucienne
DovAT, Renens: 15; Nancy
FolrtawNaz, Pully: 60; Claude &
Andrée GacoNo, La Chaux-de-
Fonds: 20 Walter GLAI.nmu,
Zollikerberg: 25; Marguerite JayET,
Morges: 15; Christiane Sxtus Pot,
Perly/Genève: 45; Dieter RooKE,

Oensingen: 15; Elsbeth WALoER,
Meilen: 15; Henri WutTsrgw,
Versoix: 35; Sume: 250.
Donaco en CHF por CDELI:

Marguerite JACCARD-BESSoN,

Château-d'Oex: 130.

Nome de SES la kasistino
Elisabeth LAUIER dankas la registr-
itajn donacintojn pro ties malavar-
eco.

La ôinumera alvoko
En tiu ôi numero de §E^ÿ informas

ka§i§as pagilo al la po§ta konto de
SES. Espereble pluraj legantoj
pretos esprimi sian apogon al la
"Agado 2003". Ôi-numere ni
mencias, ke ne nur en Süslando oni
laboras por inde festi la jubilean
jaron 2003, sed ankaü en Pollando,
kie Tomasz Crnmlu< daürigas ne-
lacigeble la pretigon de plena verk-
aro de Edmond PRrvAT, kiu §uste
esperanti§is en 1903. Do 2003
festos la centjari§on de la veno al la
zamenhofa lingvo kaj al la homar-
ana humanismo de tiu grava pioniro
de esperanto. Per la Agado 2003 ni
esperas povi helpi al la eldono de
antologio dulingva franca-esperanta
de sigrufaj artikoloj de Edmond
Pruvar. Malavare kontribuu al la
sukceso de tiu projekto per donaco
al la "Agado 2003'.
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Tutsvisa aktiveco

CDELI
Centro de Dokumentado kaj

Esploro pri la Lingvo
lnternacia

Biblioteko de la Urbo
Progrès 33,2305 La Chauxde-

Fonds
g 032 967 68 55.

Retpo§to: gacond@bluewin.ch

Vizito de Herbert Mayer
Direktoro de lnternacia

Esperanto Muzeo en Wien

La restado kvintaga de Herbert
MAYER en La Chauxde-Fonds estis

fruklodona. Tranokta gasto de KCE
li haüs plurajn okazojn renkonti§i
kun Giogio Su.rPR kaj ties sindon-
emaj kunlaborantoj. Kaj kunsidoj ôe

CDELI kun Claude Gacoxo kaj

Jacques-André HUMAIR, la
direktoro de la biblioteko, tutcerte
firmigis la ligojn inter IEMW kaj

CDELI.
Kaj la vivoplenaj prelegoj dum la

didaktika sabato de la 7-a de aprilo
lar§igis la horizonton de la vigle
interesata partoprenantaro veninta el

Romandio kaj Alemanio. Ôiuj unue

lernis interrete konsulti la esperanto-

datumbankon TROVANTO de

IEMV/. Sekvis historio de la muzeo,

kiun fondis en L927 la pensioni§-

anta aüstra fervojisto Hugo
SIEn'IER (ls7s-1969). Ôis la fino
de sia vivo tiu emerito dediôis ôiujn
siajn fortojn al la kolekto kaj

konservo de esperantajoj kaj plan-
lingva materialo unue en iama

êevalejo, antaü ol fine li povis akiri
pli konvenan ejon en subtegmenta

alo de Hofburg-palaco kiel fakon de

Aüstria Nacia Biblioteko. Herbert
MAYER raportis kiel ekde 1985 li
provas doni al la muzeo mem pli al-
tiran forton kaj al §iaj planlingvaj
kolektoj pli efikan signifon kadre de

la fakoj de Aüstria Nacia
Biblioteko.

Posttagmeze la preleganto per

trafe elektitaj ekzemploj poeziaj kaj
prozaj donis al ôiuj ekkomprenon pri
evoluaj karakterizoj de esperanto,

lingvo en kiu la libroj ludis kaj

daüre ludas ôefrolon. Kaj frne li
raportis pri sia eldona aktiveco
prezentante la laste aperintajn
librojn kaj parolante pri "siaj"
aütoroj.

Claude Gacond

Svisa Esperanto-societo informas 2001 Numero 3 pa§o l4



Didaktikaj studsabatoj
Claude Gacond senpage helpadas al
la studantoj kaj instruantoj de

esperanto per la regula organizo de

didaktikaj studsabatoj okazarfiaj
principe ôe CDELI la 3-an sabaton

de la monato ekde la 10h00 §is la
12h45 kaj ekde la 14h15 §is la
16h00. Komuna tagman§o okazas

en najbara italeca restoracio.

Venontaj studsabatoj:
Maje 19: Rendevuo kun Karolo
PtÔH: daürigo, kaj konati§o kun la
projekto de Lingvo internacia de D-
ro Esperanto (1887). Kun didaktikaj
ekzercoj.
Junie 1 6: Lingvo-analizoj.
Kaj por tiuj, kiuj decidos tranokti:
post-kursa promenado al farmdoma
gastejo kaj substela reveno piede al

La Chaux-de-Fonds. Dimanôe migr-
ado aütomobila aü trajna al bela
jurasa loko kaj piedira migrado en la
montaro kun tagman§o en kampar-

ana gastejo.

Postaj datoj: Septembre 22,
Oktobre 20. Novembre 17,
2002 Januare 19, Februare 16.
Rezennr ilin en via agendo.

GRnve: Partoprenontoj al stud-

sabato bonvolu sin anonci ôu letere,

telefone aü rete por faciligi al la
instruontoO la pretigon de la
renkonti§o.

KGE
Kultura Centro Esperantista
Strato Postiers 27, Po§tfako 311

23Oi La Chaux-de-Fonds.
p kaj fakso: (032) 9267407.
kce.esperanto@bluewin.ch

Raporto

Pasko ôe KCE
Dum kvin tagoj ni travivis riôigajn

kursojn kaj du belajn ekskursojn al
la akvofalo Sault du Doubs, tiu-
momente tre impona, kaj al la sub-

teraj muelejoj en Le Locle, kiu forte
impresis nin. Agrablaj vesperoj estis

organizitaj kun kantoj, ludoj, filmoj.
Stefano KBI-I-PR efike instruis la

komencantojn eô dum la paüzoj. La
kurson de la progresantoj gvidis

Stano MARÔEK. Mi miris, kiel lerte

li laborigis nin laü nia nivelo: li tre
pedagogie faris demandojn divers-
nivelajn pri la aüdüda kurso, kiun li
mem pretigis. Ni lernis pli ol 200

novajn vortojn en kampoj tre

diversaj: üvo familia, §ardeno,
urbo, ekskurso, metioj ktp. Stefan

MACGILL ne povis veni güdi la

superan kurson kaj Giorgio SnrPR
anstataüis lin. Lia kurstemo estis tre

interesa: "Se pretigi novan kurs-

libron, kion meti enen?" Ni studis
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pri la diversaj ændencoj kaj ident-
i§oj, analizis instrumetodojn.

Laù raporto de Nancy FoN-
TANNAZ

êirxaü Claude Piron
Psikologio en la ôiutaga üvo estis

la temo de la aprila monatfino. Kiel
ôiujare Claude PIRoN gmpigis
ôirkaü si tre interesatan publikon.

Venontaj arangoj

Maje 24-27 htemacia komun-
ista konferenco (responsas IIGK)
Junie 23-24 aü 30-1 julio
Oma§o al Gaston WARNôEN kun
Miôel Duc GoNnrAZ kaj Perla
MARTI.IELLI.

Julie 31 êis 20 aügusto
Plurnivela lnternacia Kursaro
(PrK).

Oktobre 27-28: Ekumena
oktobra monatfino kun pastro
Bemhard ErcrKoRN kaj pastoro
Adolf Bunrcnnpr.

Detaloj estas regule publikigataj en

"Heroldo de Esperonto" kaj arùaü
haveblaj ôe la administrejo de KCE,
CP 3l l, Postiers 27, 2301 La

Chauxde-Fonds. Tel/Fakso 032
926 74 07. Rete:
kce. esperanto@bluewin. ch

La administrejo ankaü prizorgas al-
i§on kaj lo§adon de partoprenontoj.

LF-Koop
La ret-bulteno Heroldo

Komunikas no 109 informis la 30-an
de aprilo, ke la bendofako de LF-
Koop reaktivas post longa paüzo.

La du jusaj produktoj estas la re-
eldono de Dimanôa koncerto de
Anjo Alro<e kaj la Esperanta Son-
gazelo n-ro 12.

En §i:
Valerio MoTToLA prezentas

specimenojn de la napola kanzono
intervjue kun la tradukinto Nicolino
Rossr.

William AULD deklamas, kun
muzika fono, la unuan ôapitron de
La infana raso.
La teatrofako de LF-koop

proponas la radiofonian adapton de
La vorta klaso de Giorgio S[,FER,
kies teksto aperis en LF n"168 en
aügusto 1997.
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Basel
Esperanto-Societo Basel

PF 103,4005 Basel

ç'00497621457 12
Kunvenoj:20h00 en Salono êe

Haltingerstrasse 07

Raporto
Sud-Re1n a Kuriero

Ekde la komenco de la jaro 2001

Esperanto-Societo Basel kunlaboras
kun Mulhouse-Esperanto per la el-
dono de kvaron-jara komuna
bulteno titolita Sud-Rejna Kuriero.
Ni esperas grandan sukceson al tiu
ôi intergrupa kunlaboro, kiu certe
estos fruktodona.

Sukcesa fondua vespero
Fondua vespero ôe Erna DôRtr'lc
renkontigis I 3 grupanojn.

Venontaj kunvenoj
Maje 17: Komuna makaronia

man§o ôe Berthe SPALI.rcER

Junie 28: tvtinigolfado ôe "Gün
80", rendewo je la 19h00 apud la
restoracio.

Loka aktiveco
Bern

Neordinara kafo
Pasintan vendredon (6-an de

aprilo) mi estis en Bem kaj tag-
man§is en restoracio Gfeller (am

Baerenplatz). Post la man§o mi
mendis "espresso"-kafon, kaj mire
rimarkis, ke la subtasa paperrondo

surhavas la nomon Esperanlo, rugre
presitan, trastrekitan de ru§a sinus-
oida linio, kun miaopinie estetike

kontentiga efiko. Eô pli mire mi
konstatis, ke la sama marko retrov-
iÊas sur la taseto mem, sur la
intema rando.

Nu, se vi iros al la retpa§aro
www.rosca.ch, kaj alklakos sur
"IJnsere Kaffeemischungen, kaj
poste sur "Rosca Esperanto", vi ek-
scios ôion pri la koncerna kafo,

kiun, cetere, mi troüs bona.

Mi ne scias, kion fari el tiu mal-

kowo. Ôu proponi al la firmao
aôeton de stoko, ôu da tasoj, ôu da

kafo, por disvendo inter esperant-

istoj? Ôu konsili al la espcrantistoj
iri tien kaj Steli taseton por pruvi al
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skeptikuloj, ke esperanto ja
ekzistas? Ôu proponi al la firmaaj
uloj, ke ni reciproke reklamu, ni
ilian kafon, ili nian lingvon?

Surprizite kaj perplekse salutas
Claude Pm.oN

Genève
Esperanto-Grupo "La

Stelo"
Case postate 188,1211OeruÈVe ZO

ç 022740 04 4s
Monata kunveno §enerale ôiun unuan
mardon de la monato je la 20h00 en la
restoracio «Aux Chemlnots», 7, rue des
gares, Genève.

Raporto
Generala jarkunveno

6-an de aprilo
I I partoprenantojn grupigis la

§enerala jarkunveno de La Stelo, kiu
disvolvi§is sub la prezido de Lucien
DAHAN

La kasistino Gilda PacB estis
dankita kaj reelektita pro la perfekta
tenado de la kontoj. La financojn de
la grupo fakte helpas la donacemo
de la presejo Ral,rnond PoT senpage
eldonanta la informilon Brasikfolio,
kiu pliboni§is post kriza periodo,
kio atestas pri la alveno de novaj
kunlaboraj fortoj.

Decidi§is modera altigo de la jar-
kotizo, daürigo de grupa agado plue
efektiügata sen komitato, esploro
pri nova renkonti§ejo pli kvieta ol la
restoracio "Aux Cheminots", kaj re-
okazigo de publika prelego kun
Claude Piron kiel parolisto.

Ludvespero
Je la 3-a de aprilo 11 stelanoj

partoprenis la monatan kunvenon,
kiun Anita Arrrmnn vigligis per
ludoj, kiuj donu ideojn al ôiuj grup-
gvidantoj. La ludantoj devis: skribi
ôe ôiu besto ties voôesprimon; listigi
la verkojn de Edmond PRTvAT;

rigardante sin de kapo §is piedoj
listigi nomojn de vestajoj; legi klare
kaj rapide stumbligajn frazojn. Imit-
inda vespero, ôu ne!

Venontaj kunvenoj

Maje 25: Conference publique
de Claude Piron: Zes longues: un
monde fascinant. 15h00: Uni
Dufour, salon Piaget. Cotisation:
CFIF 10. (gratuit pour les membres
de I'Université du 3è*" âge.)

Junie 5 Grupkunveno.

Septembre 26: conference
publique de Claude PIRoN: Uni
Dufour.
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Lausanne
Laüzana Esperanto-Societo

Case postale:389, 1009 PULLY
9:1021172e 58 02

(lausanne.ch @ esperanto.nu)
<http ://www.esperanto.ch>

Kunvenoj: Stacidomo, l-a eta§o, ôitrn
unuan lundon de la monatoje la 20h00

Diskuta rondo: êiulunde ekde la 19h30

Êis la 21h00 ôe François RANDTN,

Vallombreuse 14, kiam ne okazas kunveno
en la stacidomo.

Raporto
La kunveno de la 8-a de januaro
vidis la grupanojn amuze ekzerci§i
paroligante pupojn teatrajn. Bona
ideo, ôu ne!

êenerala asembleo
La 5-an de februaro 14 grupanoj

partoprenis la asembleon, kies

detala protokolo aperis en la LES-
lnformilo 2001-3. Resume ni
menciu, ke §in vizitis Pierre-Henri
LouP, la prezidanto de "Union des

Sociétés locales". Decidi§is modera
altigo de la jarkotizoj. La renovigita
komitato konsistas el Jaqueline
VasSERot, prezidanto; Yvette
GoY, vicprezidanto; Charlotte
BLA,NC, sekretario; François
RANDnt, kasisto.

Ekspozicio
Ekspozicio pri esperanto muntita

de François RANDIN malfermi§is je

la 30-a de aprilo ôe "Ecole Club
Migros". Ôi daüros §is la l9-a de
majo kun la intenco malfermi
vesperan esperanto-kurson dum 5

lundoj ekde la 28-a de majo.

Venontaj aran§oj
Maje 7:grup-kunveno.

{9: q},oo-t2hoo: Samedi passion

kun esperanto ôe Ecole Club Migros
kaj 20h00-22h00: Informprelego de

François ttANDnI ôe Ecole Club
Migros.

Junie I 6i grup-ekskurso.

SOmgfg: feria pasporro dum
julio kaj aügusto.

Septembfêi romanda kunsido
en Genève.

Oktobre 1, Novembre 5:
Decembre 16: Zamenhofa

festo.

2002 Januare 7:
Februare 4: ôenerata
asembleo.

Esperanto êe EPFL
Sukcese iniciatis studento en-

kondukon de esperanto-kurso ôe la
fama laüzana altlernejo EPFL.
Rezulte de lia strebado, grupeto de

universitataj kunlaborantoj kaj stud-
entoj eklernis esperanton komence

de aprilo. Temas pri profesoroj kaj

studentoj pri matematiko, komunik-
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ado kaj komputado. La kursdatoj
estas fiksitaj §is la someraj ferioj
2001. La studhoroj disvolvi§as laü
semajna ritmo sub la güdo de

Stefano KELLER, iama plentempa
instruisto kaj metodologo de

esperanto ôe KCE en kunlaboro kun
Claude Gacoxo. Kontaktoj, ôu
fakaj ôu amikecaj, estas bonvenaj je
la sekva retadreso: ethno-
culture@worldonline. ch.

Viviga voja§o
Hungara Biologia Asocio kun sid-

ejo en Lausanne iniciatis novspec:m

servon, kies esenco bazi§as sur
kompleta üv- kaj mond-koncepto.
Gi ankaü organizas esperanto-
kursojn en Hungario. Temas pri
multflanka voja§-organizado, kies
karakteron difinas ses bu j
kriterioj. Ôa. êi deciüs ekuzi
esperanton por siaj internaciaj
aran§oj, §i petis en Lausanne la
kunlaboron de Stefano KELLER.

Kiu volas riceü informojn pri la
planitaj voja§oj , kursoj kaj restadoj
kaj pri la konceptoj aluditaj, tiu petu

detalan informilon en esperanto al
Internacia Kunordiga Centro, Viv-
iga Voja§o, Chemin de la Motte 22,
l0l8 Lausanne. Q 078 772 04 08,
aü retpo§te al:

ethno-culture@worldonline.ch

Luzern
Lucerna Esperanto-Societo

Adligenstr. 1/49, 6020 Emmenbrtlcke
g 041 280 46 12.

Ôiuj kunvenoj, kiam tok-indiko mankas, okazas
ôe la hotelo-re§oracio EmmenbaunL Gerliswil-
strasse 8, 6020 Emmenbriicke, tute proksime de

Seetalplatz, facile alingebla per la trolebuso n-ro 2
kaj la fervojo. (De norde eblas veni aütobuse de

Beromünster-Rothenburg Eniswil-Ruswil kaj de

Neuenkirch
Ia unuan merkredon de ôiu monato - krom

aügusto kaj oktobro - okazas paroliga kunveno de

la 14h00 §is la 16h00 kun Frarz Bnigger an la
restoracio Simploq Habsburgerstrasse 14, L»zem.,

Venontaj kunvenoj
Maje 17: lauae l9h3o: paroliga
leciono, 20h00: Biografietoj de

famaj komponistoj kun Paul
ScrmrcR.

Junie 06: en Simplon.

21: iauae l9h3o: paroliga leciono,

20h00: Demandluda ekzameno pri
la Originala Verkaro de ZatvmNgop
kun Dieter RooKE.

Junig 301 sabate ekskurso kun

An§elo MELLIü, kiu okazos per ôiu
ajn vetero. Oni kunhavu piknikon
kaj trinajojn por kolbasa rostado.
Horaro: 09h20: Renkonti§o ôe la
Würstlistando ôe la stacidomo de

Emmenbrücke; 09h30: aütomobil-
ado al Aarau; l0hl5: alveno ôe la
bestparko Aarau-Roggenhausen kaj
renkonti§o kun la sova§besta gard-
isto DôBELI; 12h00: pikniko;
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14h00: forpiedado; 14h20: alveno ôe

ôevalstalo en Wildegg kaj kale§ado;
15h45: alveno ôe Kâptn Jo, rest.
Aarfiihre Biberstein kaj §uo de
atrakcioj; 17h00: rekale§ado al
Wildegg; 17h40: forveturo al
Emmenbrücke; 18h00: eventuale
komuna vesperman§o en Emmen-
brticke.
Ôiu interesato ekrilatu kun An§elo
MELLIM, Büntacher 2L, 5626
Hermetschwill petante la detalan
informilon kun ali§ilo. La parto-
prenkosto estas CFIF 35.

Julie 04: en Simplon.

Aüguste 23: jaüde lehoo:
kolekti§o ôe "Emmenbaum" por
promenado kaj poste humura
literaturo kun Soja BRtrN.

Septembre 05: en Simpton.

20: ;atOe l9h3o: paroliga leciono,
20h00: Infanoj kaj bestoj kun
Monika RucKLr.

Oktobre 18: jaüde l4hoo:
paroliga leciono, 14h30: Historio
kaj fabrikado de salo kun Annelis
DETTLI.IG.

Novembre 07: en Simplon.

15: iatae 14h00: paroliga leciono,
14h30: kompilado de la programo
2002.

Decembre 05: merkrede

14h00-16h00 en Simplon:
Zamenhofa postlagmezo kun Franz
BRüccER kaj Sonja BRrrN.

2002 Januare 09: en
Simplon.

18: vendrede 19h30: paroliga
leciono, 20h00: Voja§o tra
Venezuelo kun Margrit E.
BRÜccEn-

Kantono de

Neuchâtel
Studaj rondoj ôe CDELI
La Chaux-de-Fonds

ôeneraleje la2akaj 4a merktedo de la monato de
la 20h00 §is la 21h45 kun Claude GACoND

Kelkfoje marde.

Plenkreskula rondo
Marte kaj aprile ôiuj legis el Kon
Tiki, fans ekzercojn el la nova el-
dono de Pa§oj al plena posedo de

\Milliam Auld, babilis, studis pri la
poezia disvolü§o dum la pionira
periodo de esperanto (1887-1919)

Venontaj kunvenoj
maje 10 (escepte jaüde)
junie 13 kal27
Geknaboj! Regule la mardon
de la 17h00 §is la 17h45.
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wit
Esperanto-Klubo Wil

Stanislaw PoCHANKE, Letenstrasse. 70,
9500 wit. ç 071 911 68 30

Kunvanoj: la unuan merkredon de la monatoje
lal9h00 en la Restoracio Blumeneck, Sântisstrasse

I (malantaü la stacidomo).

Raporto
Dum la §enerala kunveno de la 2-

a de februaro elekti§is Barbara
PocuaKg kiel nova sekretario de
la klubo pro translokiÊo de Dawid
PocnaNrp al 7000 Chur, Sâgen-
strasse 8.

Venontaj kunvenoj
Junie 6! Prelego de T. Waoo-
Lo\rySKA el Pollando.

Julie 4: Sub la gvidado de

Barabara PocHANKE ekskurso al
Nieselberg kun kolbasa rostado.

AüguSte 12: Tuttaga ekskurso
al Wissenbachschlucht gvidata de
Verena CHaves-\MALorR
Renkonti§o ôe la stacidomo de
Flawil je Ia th30. lnformoj ôe

Verena Cuavps-WalorR, Ruh-
bergstr. ll, 9230-Flawll Q 071
393 4t 49.

Septembre 5: Lumbitda
raporto de Stanislaw Pocuau<p pri
la 5-a Tutamerika Kongreso de
Esperanto en Meksiko.

Oktobre 3: Temo elekrota.

Novembre 7: Esperanta
gazetaro kun Stanislaw Pocnalu<s.
Decembre 5: Zamenhofa
Vespero.

Züri ch
Esperanto-Societo Zürich
Akazienstr.6 / PF 858,8034 ZüRICH
ç 01 251 §0 25 <info@esperanto.ch>

Kunvenoj: la2-an lundon de la monato je
la 20h00 en Esperanto-Librejo, Akazien-
strasse 6, 8008 Zürich

Generala kunveno 2OO1
13-an de februaro

Protokolo
Ôeestis: Elisabeth ETsENEGcER,

Armin WppuaNN, Lidia RoTH,
Dieter RooKE, Daüd Yaru, Alice
KESSLER, DietTich WEDMAI'IN,
Nelida WEDMANN (nur parton kaj
senkulpi§is por la protokolado, ôar
§i devis enlitigi la infanojn).
l) Salutvortoj de la prezidanto
2) Oni ne petis laütlegon de la last-
jara protokolo kaj akceptis §in sen
diskuto.
3) Raporto de la estraro:

La lasta jaro estis agadriôa. La du
kulrninaj aktivecoj estis unuflanke la
stando en septembro antaü la staci-
domo de Stadelhofen, dum kiu kun-
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helpis Daüd Yarr, Dieter RooKE,
Jan Stanislaw SKoRupsKI, Nelida,
Linda, Jasmin und Dietrich
WSnMANN; kaj aliflanke la orient-
svisa semajnfino kun Claude
GacoNo, dum kiu partoprenis en-
tute pli ol 30 personoj. Precipe
memoriga estis la esperanto-teatr-
aio, kiun dum tiu semajnfino
prezentis la infanoj de la lernejo
Matenroso.

Venis al ni dum la jaro 2000 en-
nîe 224 informpetoj ôefe tra nia
interretpa§o, al kiuj ni ôiuj persone
respondis. Ôiui et tiuj, kiuj deziras
esti plu informitaj estis enmetitaj en
nian dissendoliston. Rezulti§is unu-
flanke plena kurso, kaj aliflanke ni
poüs vendi plurdek lernolibrojn.
Ni decidis rezigini pri propra

informbulteno sed anstataüe abonigi
ôiujn niajn membrojn kaj personojn
sur nia informlisto al .ÿEÿ informas,
eô se tiuj personoj ne tuj ali§as kaj
kotizas. La sperto montri§as, ke
post iom da tempo tiuj personoj aü
membri§as aü diras, ke ili ne plu
volas la materialon.

Okazis dum la jaro 2000 kurso
kun 9 lernantinoj.
lnformado per gazetanoncoj :

Darù' al la malavara donaco de
Hans KÀstLI ni povis fari anoncojn
en diversaj gazetoj. Ni publikigis
anoncojn en la WlR-gazeto,
Brückenbauer, Planeta, WoZ,
Vorwârts, la kalendaro de la

katolika lemejo kaj en Zuiberg. La
konkludo je la jarfino estas, ke la et-
anoncoj en Brückenbauer estas la
plej efikaj: Je kosto de CHF 30 oni
atingas semajne l'000'000 da leg-
antoj. Tion ankaü pruvas la reagoj.

Menciindas la elsendoj en radio
Lora, kiujn §is fino de la jaro
redaktis Jan Stanislaw SroRupsxt.
Tiujn elsendojn nun transprenos
ESZ iom post iom kaj planas ankaü
disaüdigi esperanto-ku rson.

La estraro kun bedaüro konstatas,
ke la monataj kunvenoj estas nur
tiam bone izttataj, kiam la prezid-
anto disendas apartan inütilon al la
membroj. Ni atentigas, ke nia
programo troveblas en SES
informas kaj sur nia retpa§o:

www. esperanto. ch/zuriko
kaj ke nur tiam ni dissendas apartan
informilon, kiam io en ^SES informas
ne poüs akurate aperi.
4l Raporto de Ia kasistino,
Elisabeth Eisenegger

La jarkalkulo montris enspezojn
de CHF 645.55 kaj elspezojn de
CFm 1802.15, el kio rezultis mal-
profito de GFIF 1057.80.

Tiu kalkulo ne enhavas spezojn
kaj elspezojn de la prezidanto kaj la
sekretario kaj de la prezidaato
anticipe pagitajn anoncojn, kiuj ne
estis liveritaj antaù la fino de la
komercjaro kaj tial ili nur eniros la
kalkulon de 2001. Oni devas krome
konstati, ke pluraj membroj kotizis
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en 1999 jam por 2000, kio kreis
profiton en 1999 kaj grandigis la
malprofiton en 2000.

La malprofito tamen ne estas mal-
trankviliga, ôar ni ja ricevis la
donacon de Hans KÂsru kun la
celo fari anoncojn kaj ne kun la ideo
lasi tiun sumon putri sur la §par-
konto. La kreskanta nombro de

interesuloj kaj lernantoj pravigas

tiun politikon. La estraro ne

proponas altigon de la kotizo, tamen

alvokas niajn membrojn per donacoj

subteni nian societon.

Raporto de la kaskontrolanto,
Armin Weidmann:

La reviziisto konstatis, ke la libro-
tenado estas bone kaj klare super-
rigardeble aran§ita de la kasistino.
Tial li proponas per aplaüdo danki
la laboron kaj akcepti la kas-

raporton.
La kasistino kaj la cetera estraro

estis sekve al la raportoj unuanime
sen§ar§itaj.
5) Estraro:

Neniu el la estraranoj demisiis kaj
ne estis proponitaj novaj estraranoj,
tial la ekzistanta estraro unuanime
estis konfirmita por nova ofic-
periodo. Same por la kaskontrol-
antoj.

Je propono de Dieter RooKE
mem, kiu trovis subtenon de la estr-

aro, oni donis al li en la estraro

ofrciale la postenon reprezenti ESZ-
n ôe KCE, al kies §enerala kunveno

ni rajtas pro niaj regulaj kontribuoj
sendi reprezentanton.

La nova (kaj malnova) estraro
estas: prezidanto: Dietrich MiÊael
WEDMANN; sekretario: Nelida
WEIDMANN GONZÂICZ-FONSTCA;

ücprezidanto: Martin MEYE& kas-
istino: Elisabeth EsmrecceR;
reprezentanto ôe KCE: Dieter
Rooxl; kaskontrolantoj: l-a Armin
WEDMANN, 2-a Y reru Et sxrR.
6) BuQeto:

Estis decidite, ke la esperanto-T-
ôemizoj kreitaj de Dietrich kaj

Nelida estas por pluvendado akiritaj
de la societo. Ôat por CFtr 507 jam
estas venditaj ôemizoj kaj la tuto
kostis CFIF 1000, la societo povas

akiri la restantajn 39 plenkreskul-

kaj 6 infanôemizojn por CHF 493.

Necesas vendi nur ankoraü 17

ôemizojn por kovri la kostojn. Se

ôiuj vendi§os, eblos akiri profiton de

CHF 758.-. Realisme estas tamen

bu§eti por tio §is fino de 2003.
La membraro sugestis, ke oni

anoncu same kiel en Brückenbauer
ankaü en la Coop-gazeto.

La estraro anoncis, ke dum lajaro
ni transigos la monon de la kantona

banko al la WIR-banko, ôar tie ni
akiros pli altajn interezojn. Krome
ni devos inter-konsenti kun SES pri
abon-prezo por ,SES informas. En

nia listo trovi§as 99 adresoj. El tiuj
almcnaü 23 estas jam SES-membroj

kaj tial ili ne devas esti kalkulitaj,
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ôar jam pagis mem la abonon. De la
restantaj 76 proksimume 26 troüsas
ekster nia teritorio, laü ni tiuj kostoj
devas estis portitaj de SES. Laü
Claude GacoNo la produkto-kostoj
de unuopa numero kun la afranko
estas avera§e CIIF 2.50, tio donus
po CFIF 125 por numero, do sume
Cfm 750 jare. Konsiderante, ke tiu
dissendado ankaü estas reklamo por
SES, kaj ke iam post iam parto de
tiuj personoj ali§os al SES pro la
ricevo de la revuo, ni opinias, ke
§ustus dividi tiujn kostojn inter ESZ
kaj SES (ni ankaü konsideru, ke la
gazetanoncoj de ESZ en Brücken-
bauer, WOZ kaj Vorwârts efikas
multe por SES, kaj estas ja pagitaj
de ni). Ni tial metos en nian buseton

çHF 375 por,SE§ informas. Ankaü

bu§eti ni devas CFIF 200 por I

subabono al Argus kaj CFIF 2
por nia kontribuo al KCE. Ne es
jam petita la repago de retr
impo§toj por 1999 kaj 2000. 1

sumo do eniros la bu§eton 2001.
La §k-o unuanime decir

kontribui al la agado en Kunmi
per CHF 500. Amikaro Esperantis
siaflanke kontribuos per CFIF 300

Ni transdonos la enkasigon de
mono por la §uldleteroj siatem
riceütaj de Hans KÂstr al faku
(Treuhandbüro). Ni ja dev
CHF 1000 utiligi tiu*ele. Enspezr
ni ne bu§etos pro nescio pri
sukceso de la enkasigo.

La bu§eto por 2001 tial aspektr
jene:

Enspezoj CHF Elspezoj CHF
kotizoi 400.00 afrankoi 200.00
vendoiT-ôemizo 290.00 kontokostoi 50.00
interezoi 300.00 gazetanoncoi 3'500 00
retenimpo§toi 300.00 aôeto T-ôemizoi 493.00
donacoi 500.00 subteno Kunmins 500.00
licencoi el kursoi 250.00 kopioi 150.00

argus-subabono 200.00
gazetabonoj por
centra biblioteko 100.00
varbiloi 250.00
enkasieokostoi 1000.00

sume 2'040.00 sume 6'443.00
La deficito antaüüdebla en 2001

estos do CFIF 4403. La senerala

kunveno unuanime akceptis
bu§eton.

) por nia
CI{F 2OO

l. Ne estis
de reten-
1000. Tiu
200t.

decidis
Kunming

perantisto
F{F 300.
gon de la
siatempe
al fakulo
t devas
Enspezon

o pri la

aspektos

la



9) Programo, agadoj:
Krom la monataj kunsidoj kaj la

gazetanoncoj ni antaüvidas en junio
kune üziti la ôinan §ardenon donac-
itan de la urbo Kunming. En aütuno
ni organizos okaze de la eüropa tago
de la lingvoj standon kaj kultur-
semajnfinon. Ni okazigos novajn
kursojn en majo kaj oktobro kaj
ankaü realigos la kurson en radio
Lora. Por Ia klerigo de la membroj
ôiam la duonan horon antaü la
monata kunveno estonte okazos
gvidata konversacia rondo por pli-
bonigi la lingvo-sciojn.
10) Diversaioj:

Sub diversajoj restis propono de
Dieter RooKE, submeti al SES
proponon aldoni al sia celaro la
lingvan klerigon de la membraro.
Oni taskis la prezidanton de ESZ,
kiu ja estas membro de la SES-estr-
aro, subteni en SES, ke tiu propono
eniru la diskuton pri la strategia cel-
aro de SES anstataü esti prezentita
en la §enerala kunveno.

La protokolanto:
Dietrich M. WEDMANN (en

anstataüo de Nelida)

RADIO

La sabaton l7-an de 
'rnu.to 

tu
radioelsendejo France Culture aüd-
igis dum tuta horo tre pozitivan el-
sendon de Jean-Paul LBscuR
(ortografio ne certa) pri planlingvoj
kaj esperanto. Ni pli detale raportos
pri tiu evento, kiam ni estos povintaj
aüskulti registrajon el §i. Sed laü
retmesa§o de Nicole Margot jen jam
kelkaj sciigoj:

"Tuthazarde mi jus aùdis interes-
egan elsendon pri planlingoj kaj
esperanto. En §i parolis iu Jean-
Claude Lrscun (ortografio ne
certa). Saine ne esperantisto, sed
scienca fakulo pri planlingvoj.
Libro de li boldaù operos:
"Volaptik koj Esperanto". Mi ne
notis lo eldonejon. Estis interese
aùdi iun paroli serioze pri nia
lingvo, de ekstere. Lia konkludo pri
nia afero eô estas sufôe pozitiva
koj povas redoni esperon al sam-
lingvanoj, kiuj §in perdis. Etaj
detaloj, normalaj por neesperant-
isto (ekz. ligi -Ido- al -ideo). Sola
ebla malftrto: la opono de la solvo
-esperanto- al plurlinpismo, evit-
ante tiel la propedeùtan helpon de
esperanto, kiu ankoü favoras plur-
lingvismon. Sed povas esti, ke tio
normalas, ôar tiu elsendo ne estis
propaganda. Eble §uste pro tio,
certe pli sukcesa laù propoganda
vidpunkto. Ia recenzo de la aper-
onta libro estus perfekta artikolo
por la revuo "Babylonia", kiu
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ankaù havas sciencan nivelon. La
elsendo kaj la libro nepre povas al-
porti multon ankaù al esperant-
istoj. "

Ni
Willy NüescH
(sekvo el la pa§o 1-a)

Lastpa§e al la libro Kiel oni
akiras ekkonojn pri la saperaj
mondoj Willi NûEscH donas la
liston de la 13 verkoj de Rudolf
StE[vrR, kiujn li jam esperant-
igis. Impona laboro, ôu ne!
Espereble li nun energie daürigos
la memeldonon de tiuj verkoj laü
same plaôa aspekto, donante al
esperantujo la eblon renkonti§i
kun la daüre aktuala penso de
Rudolf SrpNsn.

Kiam oni legas libron en
esperanta versio, oni §enerale ne
nur §atas disponi pri biografiaj
informoj pri la aütoro mem de la
verko, sed ankaü pri êia
esperantiginto. Tial mi inform-
cele ekrilatis kun Willy NüEscH
por pli bone konati§i kun li. Kaj
mi sentas la bezonon transdoni al
vi la sciojn, kiujn mi akiris.

Willy Nüesch naski§is la 9-an
de majo 1927 en la kantono St.

Gallen en Diepoldsau, kie li
frekventis la lernejojn. Poste
gimnaziano en St. Gallen li studis
la latinan, grekan kaj hebrean
lingvojn. Pro sia prilingva
intereso samperiode li studis
esperanton en la jaroj 1944145
kaj la 2-an de junio 1946 li jam
ricevis, post ekzameni§o en St.
Gallen, la superan diplomon por
la instruado de esperanto, kiu
estas subskribita de d-ro Marcel
Jaccard. Sekve al tio ÏVilly
Nüesch gvidis kurson de
esperanto en Rheineck.

En la universitato de Zürich li
studis germanistikon dum unu
semestro kaj teologion
protestantan dum du semestroj.
Intertempe li konati§is kun la
antropozofio de Rudolf Srpnvsn
kaj ankaü kun la "komunumo de
la kristanoj", movado por religia
renovigo, kiu §uldas sian ekeston
al la helpo de Rudolf SrsÀrEn.
En la jaroj 1949-1951 Willy
Nüsscn vizitis en Stugart la
seminarion de tiu ôi religia mov-
ado.

Kaj ekde 1952 êis nun li
laboras kiel pastro en tiu ôi
komunumo. La lokoj de lia
profesia agado estis Nürnberg,

konati$u kun
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Zürich, Essen, Rendburg kaj ek-
de 1966 Bern.

Longan tempon Willy NüpscH
ne plu aktivis kiel esperantisto.
Al Ia lingvo Ii revenis en 1977
ektrandukante el diversaj
germanlingvaj verkoj, precipe de
C.-F. MEyER, Christian
MoRcpNsrERN, Novelrs,
Goprrm kaj Scnn mn.
Tiu enprofundi§o en

esperanton kaj en antropozofion
kondukis Willy NüpscH al
esperantigo ankaü de la verkaro
de Rudolf SrEnrreR, kaj el tiu ôi
laboro ni ekricevas la unuajn
fruktojn.

"Laù miq kompreno, skribis al
mi Willy NürscH, la antopozofia
movado apartenas ol la plej
gravaj spiritaj kristanaj movadoj
de nia tempo. Eble ankaù miaj
tradukoj povos iomete helpi dis-
vastigi, diskonigi tiun spiritan
impulson."
Ni konklude diras al Willy

Nûpsct-l: "Do kura§on por la
daürigo de la entreprenita publik-
igo de la verkaro de Ruldolf
SrsnIEn en la lingvo esperanto!
La aôetemuloj sciu, ke la

menciitajn librojn ili povas akiri
ôu rekte ôe Willy Nüsscu,

Brückfeldstrasse ll, 3012 Bern,
ôu ôe la libroservo de UEA.

Claude Gacond

Retadreso de David Yexl

David YAKI, kiu interese prelegis
en multaj grupo nun reveturis al sia
kara Kanado. Kiuj deziras resti en
kontakto kun li, tiuj bone notu lian
retadreson: info@esoeranto-
antauen.com

La plej granda
esperanto-katalogo

en Ia interreto
La lntemacia Esperanto-Muzeo de

Aüstria Nacia Biblioteko, kiu
posedas la plej grandan planlingvan
bibliotekon, realigas ekde 1996
unikan projekton: kreon de
elektronika katalogo, kies nomo
estas TROVANTO. Gi konsulteblas
interrete. En Januaro 2001 trovi§is
en §i jam pli ol 12'000 registritaj
dokumentoj, kaj tiu ôi nombro
kreskas ôiumonate je pluraj centoj.
Jam nun §i estas tutcerte la plej
granda katalogo pri esperanto kaj
interlingvistiko. Jen §ia retadreso:
http : //euler. onb. qc. atlcsi-

I
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