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2009-3 : julio-oktobro :
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2009-4 : novembro-decembro :
oktobre 10, dissendo l.-an de novembro.

2010-1 : januaro-marto :
januare 10, dissendo L-an de februaro.
2010-2: aprilo-junio :

aprile 10, dissendo 1-an de majo.

Konsultu Ia retejon de SES !

www. svisa-esperanto- societo. ch

Rememorigilo
SES-estraro

Mireille Grosjean, kunprezidanto,
Grand-Rue 9,2416 Les Brenets. Tel. :

076 261 06 09.
Retpo§to : mirej o.mireille@gmail.com

Dietrich Weidmann, kunprezidanto, PF
301, 8034 Zürich. Tel.: 044 251 50 25.
Retpo§to : info@esperanto.ch

Stefano Keller, sekretario, CP 6034,
1002 Lausanne. TeI.: 076 261 06 09.
Retpo§to : stefano.keller@kontakto. info

Hans-Werner Grossmann, kasisto,
Esperanto-Servo, PF 262, 4132
Muttenz 1. Tel.: 076 460 89 92.
Retpo3to : esperanto- servo@bluewin. ch

Po§ta ôekokonto :
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Svisa Esperanto-Societo
2300 La Chaux-de-Fonds

Kotizoj al SES
Kun ricevado de SES

Fr.10 Infanoi âis 18 iaroi
Fr. 20 Junuloi de 19 Qis29 arol

Fr. 35 Plenkreskuloi ekde 30 iaro
Fr. 50 Paroi ekde 30 iaro
Fr. 70 Patronoi ekde 30 iaro
Fr. 25 nura abono al SES informas



Viv* de SES
2009-2 - Redaktis: Stefano Keller

Jurruporto pri 2008

Membraro.
SES havis 148 membrojn fine de la
jaro. Bonvenon al Ia 17 novaj
membroj, kiuj ali§is dum 2008.
Malaperis 16 membroj pro malaliso
aü morto. La forpasintoj estas:
Marguerite Jayet (kiu legaciis 2'000
CFIF al nia societo), Werner Glâttli
kaj Claude Piron.

Aktivecoj.
Krom la Ôenerala Kunveno de

SES okazinta en Bemo la 12-an de
aprilo 2008, la jaro havis plurajn
signifajn eventojn.

SES alportis sian apogon al la
Simpozio pri lingvaj rajtoj, kiun
okazigis LIEA ôe Unui§intaj Nacioj
en Genevo la24-an de aprilo. Unu el
la ôefaj organizantoj de Ia evento
estis Stefano Keller, sekretario de
SES. Ankaü niaj kunprezidantoj
partoprenis la simpozion. Nome de
SES alparolis la kunvenintojn
Dietrich M. Weidmann. Mireille
Grosjean ôeestis la okazajon kun sia
lerneja klaso, kadre de vizito al tIN.

Sekve al la kompetenta pretiga
laboro de Claude Gaconp, kreinto
kaj arkivisto de CDELI, La l}-an de
oktobro 2008 naski§is la Asocio
Amikoj de CDELI, kiu celas interalie
konigi La aktivecojn, subteni la
projektojn, kulturajn aran§ojn de la
mondfama arkivejo de la Urba

Biblioteko de La Chaux-de-Fonds.
Ôiu faku organo, Esperanto-Amikaro
de CDELI, statute celas alporti
apogon al la kreita Asocio koncerne
al esperanto. Vizitu: www.cdeli.org

La l-an kaj 2-an de novembro
2008 okazis Ia Svisq semajnfino ert
Sangernboden, kiu estis tre sukcesa
familia renkonto esperantista,
modelo por similaj aran§oj estonte.

Memore de Claude Piron, Ia
elstara esperantisto, SES organizis la
15-an de novembro, en kunlaboro
kun CDELI, memortagon pri la
personeco kuj verkaro de tiu
altestimata samideano, kiun perdis la
esperanta mondo en januaro 2008.

Tutcerte ankaü aliaj eventoj estis
interesaj kuj sukcesaj kadre de Ia
agado de niaj lokaj grupoj.

Ni menciu ôi tie alian signifan,
ekstermovadan eventon al kio
alportis sian kunlaboron SES kuj
CDELI. Alain Bringolf deputito de
la kantono Neü§atelo, pretigis en
kunlaboro kun Mireille Grosjean
mocion << Valoriser l'espéranto >»,

kio estis submetita en la kantono la
2lan de februaro 2008, kun
subskribo de 27 parlamentanoj el
diversaj partioj. Alain Bringolf estis
jam delonge en kontakto kun Claude
Gacond, tiel li havis okazojn
konati§i kun la mondo de la
internacia lingvo, konvinki§i pri ties



utiligoj kaj malkovri la argumentojn
favore al esperanto. La parlamento
de la kantono Neù§atelo akceptis la
mocion per 60 poraj voôoj kontraü
4l,la 18-an de februaro 2009.

Informado
La kunprezidantoj kuj la

sekretario de SES daürigis siajn
diskonigajn agadojn dum la jaro,
dissendante gazetarajn komunikojn
kuj kontaktante diversajn svisajn
politikistojn.

Financoj
Ni bu§etis plielspezojn de 8'000

CIIF. Tamen, la fina rezulto montras
plienspezojn de 676.30 CFm. Tiu
diferenco venas ôefe el la prokrasto
de la ekaperigo de "Lingvo futura",
la planita nova revuo, kies eldonon
ni decidis subvencii. Plie ni aperigis
nur 4 bultenojn "SES informas"
anstataü 5. Generale la administrado
estis malpli kosta, ôar plej multaj
membroj akurate pagis la kotizon,
sen admono (§paro de leterpapero,
kovertoj, afranko). Ni elkore dankas
al nia kasisto pro lia elstara laboro.

Organoj
« SES informas >> aperis kvarfoje

dum 1a jaro kun informoj pri la vivo
de la societo kaj kun enhavo kultura.
Redaktaj kunlaborantoj de Claude
Gacond estas Nancy Forrtannaz,
Richard Schneller kaj Stefano
Keller. i

La projekto de la nova revuo
plurlingva « Lingvo futura >> ne
povis esti realigata pro diversaj
okupitecoj de la redaktontoj. Dum

2009 okazos Ia pretigo de
provnumera materialo.

Universala Esperanto Asocio
kaj aktivecoj ôe UN en êen"vo

Mireille Grosjean reprezentas
SES-n ene de la komitato de UEA,
kies landa sekcio nia societo estas.

SES alportas valoran kunlaboron
al UEA en la realigo de ties
kontaktoj kaj aktiveco ôe Unuisintaj
Nacioj en Ôenevo. En 2008 Svisa
Esperanto-Societo subvenciis la
Simpozion de UEA ôe LIN pri
lingvaj rajtoj, per donaco de mil
svisaj frankoj. Stefano Keller,
sekretario de SES i§is reprezentanto
de I-JEA ôe UN en 2008, kaj ekde
2009 li estas la ôefreprezentanto. La
aliaj estraranoj kaj membroj de SES,
kiuj estis aü i§is reprezentantoj de
UEA ôe UN estas: Mireille
Grosj ean, Dietrich Weidmann,
Nicole Margot, Charmian Common
kaj Cesco Reale.

Dum 2008 Stefano Keller, Cesco
Reale kaj Charmian Common aktive
partoprenis en jenaj eventoj: 2008-
09-01103, Socia Forumo pri
malriôeco; 2008-09 -08126, 9-a sesio
de Ia Homrajta Konsilio de UN;
2008- 10-27128, Forum sur le
développement de la société civile;
2008- 12-12, Memorsesio de la
Homrajta Konsilio, celebranta la 60-
an datrevenon de la Universala
Deklaro pri Homaj Rajtoj; 2008-12-
15116, l-a sesio de la Forumo pri
Minoritatoj, organizita de la
Homrajta Konsilio. Videoraportoj
kaj intervjuoj de tiuj aktivecoj estas
publikigitaj rete ôe Youtube:



www.)zoutube.comÆsperantoTv kuj
www.youtube. com/Lingui sticRi shts

La estraro de SES daüre subtenis
la agadon de IIEA pri lingvaj rajtoj.
Pri tiu agado informas la retejo:
www. 1 ingvaj -raj toj . or g

Plilar§igo de Ia Estraro
Post alelekto de nova estrarano en

2008, la komitato de SES konsistas
el Mireille Grosjean kaj Dietrich

Weidmann, la du kunprezidantoj;
Nelida Weidmann, la nova estrarano;
Hans-Vy'erner Grossmann, kasisto
kaj Stefano Keller, sekretario. La
komitato regule kunvenas en Bielo,
inter la Ôeneralaj Kunvenoj kaj laü
bezono de aktualaj diskutendajoj.

Raportis :
Stefano Keller, selcretario de SES,
Laùzano, la 4an de aprilo 2009

Donacoj ricevitaj dum
januuro, febrülaro ksj mürto 2009

S-ino Louise Bachmann, Emmen (15) - Ges-roj Tazio k Teresita Carlevro,
Bellinzona (50) - Ges-roj Gabriel k Verena Chaves-Walder, Flawil (30) - S-ino
Lucienne Dovat, Renens (200) - S-ino Elisabeth Eisenegger, ZÜrrich (15) - S-ro
Emiliano Garcia Gomez, Ferney-Voltaire (5) - S-ro Walter Gaxer, Lausanne
(15) - S-ro Ernst Glâttli, Brugg (15) - S-ro Noël Huguenin, La Chaux-de Fonds
(20) - S-ino Jeanne Mamin, La Tour-de-Peilz (20) - S-ro Hans Meier, Basel (15)
- S-ino Barbara Pochanke, wil (15) - S-ro Konrad Rey, Luzem (250) - S-ro paul
Scherer, Emmenbrücke (15) - S-ro Marc Vigny, Petit-Lancy (25) - S-ino paula
Vité Genève (5) - S-ro Erich Werner, Hochdorf (50) - Entute: CItr 760.
Grandan dankon al la malavaraj subtenantoj de nia societo!

Estrorkunsido de SES, Bielo, je 2009 februuro 2l
Resuma raporto

Ôeestis: Dietrich Weidmann,
kunprezidanto, Nelida 'Weidmann,

estrarano, Hans-'Werner Grossmann,
kasisto, Stefano Keller, sekretario.
Senkulpigita: Mireille Grosjean,
kunprezidanto, kiu tiutempe restadis
en Japanio.
Diskuttemoj:
STERO: La granda familia renkonto
en Lenk. Nelida Weidmann
organizas la eventon. Por pli da

detaloj bonvolu viziti la retejon:
http : //e speranto. ch/s fero/
Konkurso Esperanto: SES organizas
konkurson por partoprenantoj el tuta
Svislando. Diskutitaj estis la detaloj,
la kronologio de la agado. Legu pli
pri la konkurso en la artikolo
tovi§anta post' la enciklopedia
raporto. Pritraktitaj estis ankaü la
Jarraporto, la revuo Lingvo Futura,
financa raporto pri la Enciklopedio.



Bilunco - Jurkulkulo - Ba§eto

Bilanco

N-ro Konto 1.01.2008 31.12.2008

1010 PoStkonto 3',261.4i 4',102.87

l01l Kasobligacio de la po3to (antaüe: fiksa po3tdepono) 7'000.0c 7'000.0c

I 030 V/IR Banko 27',623.0: 27',877.4C

r 060 Prunto al KCE l5'000.0( l5'000.0c

1090 UEA konto sesa-v 60.8t 260.78

I 100 lnventaro 1.0( 1.0(

I 150 Bonhavo ôe ESTV: Antaüimposto 177.1 t87.7:

Sumo aktivoj

2000 Iransai pasivoi 660.0( 1'290.0(

2100 fæmt"
+ plienspezoi de 676.30: nova kapitalo

a srsyiffidF 
I

53',139.8(

53'123.50 54'429.8(Sumo pasivoj

lroot I

3000 Informado, varbado 4'000.0c 3',o00.0(Z JÔÔ JJ

3010 l3 5.0c 200.0c 200.0(

3020 l'433.0t 2'000.0c 8'000.0(

31 l0 IES informas elspezo.j l'886.45

3120 Kunvenoi kai kunsidoj (ÔK, estrara, regionaj) 506.8( I zoo.ool

3 150 I- tsorol f--o.ool
3200 Kotizoi al UEA, EEU, ktp. I zso.ool

3210 A.dministrado (afrankoi, telefonkostoj, ktp) | :oo.ool

3220 Bank- kai po§tspezoi I qs.zoll rso.ooll too.ool

Donaco al KCE

Diversaîo

450.00 ll 450 I-450ool
f-- 3oo.oô1

3230

3s00

Sumo elspezoj 7'323.44 11'650.00 16'300.00

4200 Mrqqe\qss 4'840.0C 5'000.0c 5000.0(

4210 575.0C 500.0c s00.0(

4300 t'615.0( 1'500.0c 5'500.0(

4600 lnterezo: V/IR Banko, PostFinance kaj KCE 969.7t 1'000.0c 700.0(

Sumo enspezoj 7'999.70 I t'ooo.ool I rlzoo.oo

Plienspezoj (+) / Plielspezoi G) + 676.30 - 3'6s0.00] - 4'600.00

21.02.2009 /HV/G



Raporto de la kuskontroluntoj por 2009

Ni, subskribintoj, Dieter Rooke kuj Bruno Graf, kunsidis kun la kasisto
Hans Grossmann la 18-an de februaro 2009 en Olten por kontroli la
librotenadon.

La saldoj de la jaro 2007 estas §uste transskribitaj, la kontrolitaj ciferoj
kongruas kun la pruviloj, same la saldoj fine de 2008. Ni ekzamenis detdà
difinitajn elspezojn. La administraj kostoj estas surprize malaltaj.

Laftnare,ntlto de la kontoj 2008 estas plienspezo de 676.30 frankoj, tiel ke la
kalkulo estas ekvilibrita. Enspezoj kaj elspezoj multe dependas de piojektoj kaj
donacoj.

Samtempe ni ekzamenis la apartan konton Enciklopedio, kiun la kasisto
prizorgas por CDELI kaj SES. Danke al la grandaj donacoj tiu konto montras
pluson. Oni povas konkludi, ke tiu projekto, spite de opiniaj diferencoj, estas
sukcesinta. Estas venditaj 196 libroj kaj restas stoko de 250 ekzempleroj.

Ni dankas multe al Hans Grossmann pro la akurate farita librotenado. Ni
rekomendas aprobi la kalkulon kuj bilancon 2008 kiel ankaü la konton
Enciklopedio kaj malSar§i la kasiston kaj la estraron.

Bern, 20-an de februaro 2008
La kaskontrolantoj: Bruno Graf kaj Dieter Rooke

Generslo Kunveno de svisu Esperunto-societo
sobute, lu 16-an de mujo 2009

en kunlaboro kun CDELI,
Freska salono charles Humbert de la urba Biblioteko

La Chaux-de-Fonds, Strato Progrès j3, l-a etaso.

Horaro : ,

10.00 Malfermo de la bibliotekaj salonoj de CDELI kaj Charles Humbert.

10.30 Kunveno de Ia Esperanto-Fako de la Amikaro de CDELI (en la
CDELI-salono). Informado en la rubriko CDELI ôe la parto Tutsvisa aktiveco.

11.00 Kafumo, eblo aôeti librojn kaj brokantajojn (en la CDELI-salono).

\>\> o </



11.30 êenerala Kunveno de sES (en Ia salono charles Humbert).

Tagordo
1. salutvortoj, nombrado de la ôeestantoj, senkulpisoj.
2. Aprobo de la tagordo.
3. Evoluo de la membraro.
4. Aprobo de la protokolo de la Ôenerala Kunveno 2008a (Berno) aperinta

en §ES informas 2008-3 p. 5-9.
5. Aprobo de la Estrara Raporto (en tiu ôi numero).
6. Aprobo de la Financa Raporto (en tiu ôi numero).
7. Aprobo de la Raporto de la kaskontrolantoj (en tiu ôi numero).
8. Projekto « Konkurso por lernantoj de Esperanto » (en tiu ôi numero).
9. Aprobo de la Bu§eto (en tiu ôi numero).
10. Aprobo de la alelekto de Nelida Weidmann al la Estraro de SES.
11. Eblaj pliaj elektoi (ne alvenis proponoi sis redaktofino).
12. Proponoj (Propono ne alvenis sis la 1-a de aprilo).
13. Diversajoj.

13.00 Komuna tagman§o (en najbarupicejo).

14.30 Kultura programo orgarrizita de CDELI (en la salono Charles Humbert)
1. Sub la gvido de Elisabeth de Mestral la Svisa Koruso prezentos 6 aü 7
kvarvoôajn kantojn, inter kiuj tradiciaj kantoj el Svislando, barokakü renesanca
kantoj el Francio kaj popolaj melodioj el Finnlando.

2.La gelernantoj de la lernejo La Grande-Ourse parolos al vi en esperanto per
teatra spektaklo, kiun ili nun pretigas.
3. Benno Frauchiger rakontos per bildoprojekciado pri sia unujara biciklado de
Svislando al Aüstralio tra Kosovo kaj la aziaj landoj lrano, Pakistano, Barato.

16.15 Konkludo de la kultura programo kaj supreniro al la salono de CDELI
por amika teumo kaj butikumo.

16.30 Oficiala konkludo de la renkonto.

17.30 Fermo de la salono de CDELI.

Infanoj
Paralele al la §enerala kunveno kaj al la kultura programo okazos okupoj ludaj
kaj paroligaj por la infanoj, en lernej a a$o, kun promenado al la bestsardeno. Là
gepatroj venontaj kun siaj infanoj bonvolu sin anonci al Nancy Fontannaz:
Rete : nanclr.fontannaz@gmAil.com - Telefone: 021 728 31. 27 indikante siajn
nomon, adreson kuj telefonnumeron, kaj la nomon kuj naskisdaton de la
partoprenontaj infanoj. La SES-Estraro esperas je multnombra partopreno al tiu
tago grava por la societo kaj dankas al GDELI pro ties kunlaboro.



CHF
Elspezoj:

Fakturo de la presejo Messeiller SA 30'720.00

Afrankoj z',466.75

Spezoj po§tkonto 109.30

Voja§kostoj Claude Gacond 57.90
Pagoi al A.Künzli por 192 venditai ekz. l'920.00 35'273.95
Enspezoi el vendoi
En CHF fakturitaj vendoj 9',267.00

En € fakturitaj vendoj je diversaj kurzoj 2',802.77

Giro el la UEA-konto € 900.00 je 1.593 l'433.70 l3'503.47

Svisu Enciklopedio Plunlingvu
Finunco roporto - stuto je 37.72.2008

Krome, estas notinde ke Andy Künzli ricevis de SES entute CI{F 10'000.- por
sia redakta laboro.

2 1 . 02. 2 009 / Hans-W. Grossmann

Aliaj enspezoj

Antaüpago CDELI 5'000.00
Antaüpago Bibliotheko La Chaux-de-Fonds 5'000.00
Antaüpago Claude kaj Andrée Gacond 5'000.00
Donaco André Sandoz 3'000.00

Donaco Mireille Grosjean 1',o00.00

Donaco Bruno Graf t'000.00

Donaco ES-Lausanne 500.00

Donaco de anonimulo (2 x 1'000.--) 2'000.00

Diversaj donacoj (plipagoj ) 231.25

SES subvencio 5'000.00

SES rabato 1',240.00

Interezo po§tkonto 10.80 28'982.05

Saldo de la po§tkonto 7',211.57

Bonhavo antaüimposto 2.40

UEA-Konto: €

Sumo pagoj en € 1'538.00

Giro al la poStkonto -900.00

Spezoj -18.00

Anonco jarlibro 2008 -70.00

Bonhavo ie 1.50 550.00 82s.00

Sumo ne ankoraü ricevitaj € 67.00 je 1.50 100.50

Suldo al A. Künzli por 4 dum 2008 venditaj ekz. -40.00

Bonhavo entute 9',139.47



Konkarso por lernantoj de Esperunto

Alvenas la momento publike anonci
la konkurson, kiu celas, krom varbi
novajn esperantistojn, informi pri la
internacia lingvo, montri, helpe de la
medioj de Svislando, ties vivantan
movadon, utiligajn eblojn en la
tutmonda kontaktado.

Nun okazas la finpretigo de la
agado: redaktado de la konkursa
enhavo plenumenda fare de la
kandidatoj, ekzamenaj (skriba kaj
parola partoj) kriterioj kaj demandoj,
kreado de diversaj anonc-manieroj
kaj -medioj (tutpublikaj kaj
universitataj gazetoj, retaj
informadoj: SES, Ipernity, blogoj,
facebook kaj alia1, flugfolio,
eventuala pretigo de varbfilmeto,
diskoj CD aü DVD)

La publika anonco okazos kadre de
gazetara konferenco kaj per gazetara
komuniko. Retejo estas l<reata pri la
konkurso, kiu havos siajn adresojn
kaj enhavon en la lingvoj esperanta,
francakaj germana:

www. esperanto-konkurso. ch
www. concours-esperanto. c.h

www. esperanto-wettbewerb. ch

La ekzameno de la kandidatoj
okazos en Lenk, dum SFERO, la
familia renkonto organizata de nia
estrarano Nelida Weidmann. Dato
kaj horaro: sabato, la l7-a de
oktobro 2009, 10h00-12h00 kaj
14h00-16h00. La transdono de la
premioj okazos je la 20-a horo dum

la distra vespero de la evento. La
antaüvidataj ekzamenantoj de la
kandidatoj estas Mireille Grosjean,
Monika Molnâr kaj Stefano Keller,
kiuj jam plenumis tian taskon dum la
ekzamenoj de Ia konkurso de La
Stelo.

La akireblaj premioj estos:

l-a premio: Fr. 500.00 * partopreno
en la Novajara Renkonti§o en
Germanio G{R), 2-a premio: Fr.
200.00 + (NR), 3-a premio: Fr.
100.00 + §R). 4-a §is 10-a premioj:
ekzemplero de la Enciklopedio. La
kandidatoj partoprenantaj en la
konkurso ricevos etan memorajon.
Ôiu kandidato kiu atingas la etapon
de la ekzamenoj, ricevos atestilon pri
sia partopreno, laü sia nivelo.

La estraro de SES opinias ke tiuj
personoj, kiuj interesi§as pri
esperanto, meritas Ia daüran
disponigon de subteno, konsilado,
kursoj kaj aran§oj fare de membroj
kuj institucioj de Ia esperanta
movado. Tial tre gravas la efektivigo
de la plua kontaktado kun Ia
interesataj kandidatoj ankaü post la
konkurso, sendèpende de ilia
sukceso en la ekzamenoj.

La retejo de la konkurso baldaü
estos vizitebla kaj ni kalkulas kun la
apogo de niaj membroj, kio povas
efektivi§i en formo de informado pri
la evento. Dankon por via
kunlaboro!



Tutsvisa aktiyeco

CDELI
Centro de Dokumentado kaj Esploro pri la Lingvo rnternacia

Bibliothèque de la ville, progrès 33, cp 3034,2303 Ladhaux-de-Fonds
Tel. : 032 967 68 42.

Retadresoj : claude.gacond@.ne.ch, martine.schneller@ne.ch, nancy.fontannaz@ne.ch

Venontaj stud-aranÊoj !

Didaktika stud-sabato okazas
principe la trian sabaton de la
monato en neferia periodo helpe al
ôiuj esperanto-lernantoj : tutkomenc-
antoj, komencantoj kaj progresantoj.
Instruas Monika Molnar, Nancy
Fontannaz kuj Luc Allemand.
Rezervu Ia sekvajn sabatojn :

septembre 26, oktobre 24,
novembre 2l kaj decembre 12 z

interaktiva zamenhofa festo.
Detala informilo franc- kaj german-
lingva, akompanos la bultenon ,SE^S

informas 2003, -alportarrta ôiujn
utilajn klarigojn. Ôi devus instigi la
orgarizon de karavanaj grupaj parto-
prenoj al tiuj efikaj stud-sabaroj kaj
la diskonigon de tiu perfektiga stud-
eblo de esperanto al ôiuj kursanoj.

-oOo-

Esperanto-Amikaro de CDELI
Kreo de la Asocio de Amikoj de CDELI
La informado kuj alvoko pri la kreo de Asocio de Amikoj de CDELI

(Association des Amis du CDELI), kiuj estis dissenditaj f,rne de novembro 2008
dank'al la diskoniga kunlaboro de SES, ricevis tre kura§igan apogon. per sendo
de kotizoj 3O-frankaj tuj sin anoncis 31 Amikoj de CDELI jan én 2008 kaj la
listo de la Amikoj por la jaro 2009jam listigas 15 personojn.

Nuna listo de Ia Amikoj de CDELI
Tiuj kontribuintoj baldaü ricevos raporton kun la kunvoko aI la fondaj

kunvenoj de la 15-a kaj l6-a de majo. Ili estas: Carlo kaj Dorothée Baumgartner
en Meyrin, Sonia Bétrix en Travers, Andres kaj Camille Bickel en Genève,
Anke Brouwer en La Chaux-du-Mi1ieu, David Buhlmann en Prilly, Tazio kaj
Teresita Carlevaro en Bellinzorra) Sonia Chatelan-Daubercies en Lausanne,
Raoul Cop en La Chaux-dà-Fonds, Dominique kaj Elisabeth de Mestral-Dubuis
en Etoy, Nancy Fontawraz en Pully, Georgette Friedli en Bernex, Andrée kaj
Claude Gacond en La Chaux-de-Fonds, François Gacond en Neuchâtel, \Maltei
Peter Gaxer en Lausanne, Ernst kaj Ruth Glâtli-suter en B*gg, Bruno Graf en
Ittingen, Moreno Graneroli en Origlio, François Grin en Genève, Ueli Haenni en
Zollikofen, Irmi kaj Reinhard Haupenthal en Malaucène (Francio), Emmanuelle



Houlmann Tschachtli en Bern, François Huguenin en La Chaux-de-Fonds, Marc
Humbert-Prince en Bevaix, Yvette Humbert Fink en yverdon-les-Bains,
Stéphane Keller en Lausanne, Barbara Loepfe en Zürich. Verena Mallepel en
Minusio, Hans Meier en Basel, Marie-Louise Münger en Môtiers, eauard kaj
Ruth Muster en Ecublens, Bernard kaj craire Nicolet en commigry, willi
Nüesch en Bern, Nicole Piron en Gland, André Sandoz en La Chaux-dL-Fonds,
Marcus Sanz en St. Cergue, Martine Schneller en Neuchâtel, Richard Schneller
en wittenbach, Adrian Tanner en Dotzingen, Jean-Thierry von Büren en
Savagnier, Vera Zaslawski en La Chaux-de-Fonds.

Malavara donacemo
Por la periodo de la 12a de novembro 2008 §is la 31a de decembro la sumo de

la kotizoj atingis Fr 930.- kaj aldone la donacoj sumis Fr 3'695.- por la jaro 2009
aldone allakotizoj de po Fr 30.- de la l5 Amikoj, la donacoj sumas Fr 3,347.25.
Tiel la Asocio en kreado povis ekplenumi sian financan rolon favore al la
daürigo de la katalogado de la libroj de CDELI fare de la bibliotekistino Martine
Schneller kaj al la kreo de la retejo www.CDELI.org fare de Stéphane Keller.
Pri la libro-servo kaj brokanta servo
Claude Gacond sen§ulde transdonis al la Esperanto-Fako de la Asocio la

Libro-Servon, kiun li kreis serve al la frekventantoj de CDELI dezirantaj aôeti
librojn. Nancy Fontannaz, kiu prizorgas tiun servon, efektivigis sian inventaron.
La valoro de tiu vendebla libraro, malpliigita de triono kiel kutime estas por
vendota librostoko, eniris la librotenadon per sumo de Fr 15'000.- Siaflanke la
brokanta servo, kies rolo estas la riôigo de la kolektoj de CDELI per la vendo aù
inter§an§o de duoblajoj, eniris la librotenadon per simbola sumo àe Fr 200.- Nia
dankemo iras al Sonia Bétrix-Koleva, la librotenisto de la Asocio.

Kunvoko al la fondaj kunsidoj de la l5-a kaj l6-a de majo
Ôiu3 Amikoj de CDELI, kun la kunvoko al la fondaj tunsidoj okazontaj

franclingve la vendredon 15-an de majo ekde la 17h00 kun aperitiva tunkludo jè
la 18h00 kaj esperantlingve la sabaton 16an de majo ekde la 10h30 antaüla
Asembleo de SES, ricevos detalan raporton pri tiu librotenado kun la definitiva
tagordo de ambaü fondaj kunsidoj, kiuj fakte oficialigos la ekziston de la Asocio
de Ia Amikoj de CDELI (Association des Amis du CDELI) kuj de ties
Esperanto-Fako.
Kiuj ne kotizis §is nun kaj tamen §atus ôeesti unu aù ambaü kunvenojn kun

voôdonrajto, tiuj nepre sendu kiel eble plej rapide sian jarkotizon de Fr 30.- al la
poStkonto 10-227495-0 de Amis du CDELI - Esperanto-Amikaro de CDELI,
n\A La Chaux-de-Fond§. Observantoj sen voôdonrajto estas bonvenaj en
ambaü kunvenoj.

Tuj kiam la Asocio de la Amikoj de CDELI fakte reale ekzistos per la akcepto
de sia statuto kaj la elekto de sia Komitato, tiam §i povos ekagi cele al kreo de
apogantaro konsistanta el kulture kaj politike gravaj personecoj kaj al akiro de
financaj apogoj. Tiuj agadoj celos firmigi la situacion mem de CDELI kadre de
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la Biblioteko de La Urbo La Chaux-de-Fonds kaj inter la kulturaj institucioj de
la Neü§atela Stato.

Nome de la provizora komitato: claude Gacond kaj Nancy Fontannaz.

-oOo-

Atentigo pri tri gravaj sab ataj renkontoj oka zontaj
en CDELI, La Chaux-de-Fonds

Dum la feria periodo ne okazos studaran§oj en CDELI, sed interesaj renkontoj.
Kiuj ne forestos fericele, tiuj nepre profitu tiujn 3 okazojn por unue veni aüskulti
Mireille Grosjean raporti pri siaj voja§oj en Afriko kaj Azio renkonte al
esperantistoj. La tria aran§o celebros la cent-kvindekan naski§an jubileon de L.
L. Zamenhof. Tiu renkonto kun koncerto atestu pri la nuna dinamismo kultura
de la svisa esperanto-komunumo.

Mia vojaâo en Azio
Mireille Grosjean

Sabaton 27an de junio

Mireille Grosjean raportos pri sia
multmonata voja§o en Azio : Dum la
matenaj prelegaj momentoj §i
reliefigos la turismajn aspektojn de
sia migrado en Azio kaj posttagmeze
§i raportos pri la esperanto-vivo en la
vizititaj aziaj landoj.

Horaro:
10.00: Malfermo de la CDELI
salono kun eblo aôeti librojn, babili
kaj katumi.

Unua prelega momento.
Kafuma paùzo.
Dua prelega momento.
Komuna tagman§o.
Tria prelega momento.
Paüzo.
Kvara prelega momento.
Konkluda teumo kaj amika

babilado, libroservo.
17.30: Oficiala fermo.

(Monkolekto por la kovrado de la
organizaj kostoj.)

-oOo-

Mia vojaâo en Benino
Mireille Grosjean

Sabaton 22an de aügusto

Mireille Grosjean rakontos pri sia
restado en Benino. Si havas multajn
fotojn pri sia restado en tiu afrika
lando kaj pri siaj kontaktoj kun
esperantistoj. Kaj §i proponos
interesan ekzercon pri afrika lingvo.

Horaro:
10.00: Malfermo de la CDELI
salono kun eblo aôeti librojn, babili
kaj katumi.
10.30
11.15
t|.45
12.30
14.30
15.15

Unua prelega momento.
Kafuma paÉzo.
Dua prele§a momento.
Komuna tagman§o.
Tria prelega momento.
Paüzo

10.30
11.15

rt.45
12.30
t4.30
15.1 5

15.30
16.15

11



15.30 : Kvara prelega momento.
16.15 : Konkluda teumo kaj amika
babilado, libroservo.
17.30: Oficiala fermo.

(Monkolekto por la kovrado de la
orgarizaj kostoj.)

-oOo-

Kultura Festo
koncerto, recitoj kaj prelegoj

honore al L. L. Zamenhof
naski§inta antaü 150 jaroj

Sabaton 5an de septembro

CDELI - Biblioteko de Ia Urbo
La Chaux-de-Fonds, Progrès 33

10.00 : Malfermo de la salono de
CDELI kun eblo aôeti librojn, babili
kaj katumi.

1 1.00 : Malfermo de la Aü1o.

Basel
Esperanto-Societo Basel

PF 178,4005 Basel
Tel. : 0049 76214 57 J2.

Kunvenoj : 20.00 en la kelo de la
malantaüa domo, Riehenring 129.

esperantobasel@gmx. ch

Venontaj kunvenoj
Maje 28: Filmo Gerda malaperis.

11.30 : En la Aü1o koncerta recitalo
de Elisabeth de Mestral. Repertuaro
el melodioj de komponistoj vivintaj
en la epoko de Zamenhof : varia
programo el kantoj romantikaj kaj
humuraj en esperanta versio
grandparte de Dominique de
Mestral.

13.00 : Bufedo.

14.30: En la Aü1o : Recitoj kaj
prelegoj.

La definitiva programo de tiu festa
kunveno aperos en Ia bulteno,S,E§
informas 2009-3 dissendota ekde la
15-a de aügusto, sed jam nun rezervu
la daton de la 5-a de septembro en
via agendo por povi digne kunfesti la
150an naski§jaron de la aütoro de
esperanto L. L. Zamenhof.

-ooo-

Lokù YiYo
Junie 25: Grün'80.
Julie 9 aü 16: Salat-bufedo êe
familio Focke.
Aüguste 23: Sipveturada ekskurso al
Rheinfelden.
Septemb re 24: Ôiu purolas pri siaj
ferioj.
Oktobre ZZ:Legado - legajoj.
Novembr e 26: Venonta programo.
Decembr e: Zartenhofa festo.

-oOo-
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Bern
Abiturienta laboraio de

Tanja Zbinden
Ne malofte okazas,ke gimnazianoj

elektas esperanton kiel abiturientan
temon. Tanja Zbinden el Rüfenacht
(Gimnazio Kôniz-Lerbermatt), kiu
ôeestis matene la jarkunvenon de
2007 en Bemo, esploris pri la
evoluado kaj la §ancoj de esperanto.
Si §atas fremdlingvojn, ôefe la italan,
kaj en la jaro de la lingvoj 2008 Si

deziris verki pri lingva temo. En
interreto §i malkovris esperanton kaj
la movadon.
La laborajo estas klare strukturita.

La gimnazianino deziris konati§i
kun la internacia lingvo esperanto,
ties iniciatinto, la celoj, la disvasti§o
kaj la problemoj. Si volis trovi
respondon al la demando: « Ist
Esperanto gescheitert? » (Ô"
esperanto fiaskis?). Si rimarkas, ke
ne ekzistas multe da dokumentaro en
la germana lingvo. Multo troveblas
en interreto, sed ôefe en esperanto
kaj ne ôio estas fidinda.

La verkajo ankaü enhavas ôapitrojn
pri esperanto en Svislando, la
eksperimento de Paderborn,
esperanto sub Hitler kaj Stalin kaj la
angla kiel mondlingvo. Je Ia fino
estas aldonita intervjuo kun Bruno
Graf.

Tanja Zbinden tiras ankâü por ni
interesajn konkludojn, jen kelkajn :

Esperanto disvasti§is spite de

kontraüaj naciaj interesoj kaj militoj,
pluevoluis kaj estas por multaj
homoj vivanta lingvo. La plu-

disvasti§o stagnas pro la hegemonio
de la angla kaj la Eüropa Unio
favoras la multlingvecon.

« Mi, Tanja Zbinden, poÿus bone
imagi, ke esperanto estus instruata
en la lernejoj. Cu iniciato favore al
esperanto estus politike s ensukces a?

Cu do esperanto fiaskisT Mi lcredas
ke n€, ôar ene de l2l jaroj la
junulverko de Zamenhof montri§is
kiel funkcianta lingvo », skribas la
junulino.

Bruno Graf

PS : Tiu abiturienta laborajo estas
skribita en la germana lingvo,
nombras 34 pa§ojn en formato A4
kaj estas deponita en CDELI.
Interesatoj tumu sin al Bruno Graf,
kiu posedas personan ekzempleron.

Genève
Esperanto-Grupo,La Stelo'6

Case postal e 7 34, l2l2 Grand-Latcy I
Tel. : 022 771 24 37

La kunvenoj okazas en Maison des
Associations, rue des Savoises 15.

Instruado de esperanto en
malgranda lernejo

Kvankam mi tro malofte ôeestas ôu
en §enevaj ôu en ôaüdefonaj
renkonti§oj, mi tamen daüre legas,
informi§as kaj interesi§as pri
esperanto.

La pasintan aütunon, post prezento
de la lingvo al naiaj gelernantoj, ili
petis al mi orgarizi nedevigan
kurson. Mi unue rezignis pro la troa
laboro kuj 'la neebleco gvidi Ia
kurson je komforta horo. Post kelkaj
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semajnoj ili repetis tion, kaj mi
respondis, ke la sola libera momento
estus je vendredo post la kursoj. Pro
ilia insisto mi demandis al la lernej-
estro, ôu eblus organizi la kurson,
kaj li jesis. Mi do tuj anoncis, ke
estas eble enskribi§i al tiu kurso.
Kaj, malgraü la malfavora horaro, mi
ricevis 23 ali§ojn (do pli ol 10% de
la lernantato - ni havas etan lern-
ejon) ! Tiom, ke mi devis duobligi la
kurson. Do, mi ekinstruos vendrede.
Mi ne scias, ôu multaj lernantoj
forlasos la kurson post la unuaj
lecionoj aü ôu mi povos lernigi ilin
§is la somero. Mi ankaü ne scias, ôu
miaj lingvaj kuj didaktikaj konoj
sufiôos por efike instrui la lingvon.
Sed estas jam ia sukceso antaü ol
komenci !

Julien Nicolet
-oOo-

Lausanne
Laüzana Esp eranto-S ocieto
CP 246,1000 Lausanne 22.

Tel:021 647 2928
076 4tt t4 55

esperanto@citycable. ch
ccp 10-26785-8

<http ://www. esperanto. chllausanne>
Kunvenoj : Stacidomo, l-a eta§o, ôiun

unuan lundon en la monato je la 20.00.
Komitato: Prezidanto : David Bühlmann
Tel. : 021 624 36 38; Vicprezidanto :

Stéphanie Strappazzon 079 415 33 16;
Sekretario: Francisko Randin 076 4II 14

55 ; Kasisto : Sonia Daubercies,0T9 649 88
86.

enontaj kunvenoj
Maje 4 : Venu kun viaj demandoj,
lingvaj problemoj, ni provos
respondi al vi. Venu kun viaj mal-

kovrajoj, lingvaj kuriozajoj, vi
prezentos ilin al ni.
Junie 13 (sabato) : Ekskurso.
SeptembreT : Programo decidota.
Oktobre 5 : Programo decidota.
Novembre 2 : Programo decidota.
Decembre 12 : Zamenhofa Festo.
2010 Januare 4 : Progr. decidota.
Februare I : ÔeneralaAsembleo.
Marte 1 : Programo decidota.

-oOo-

Luzern
Lucerna Esperanto-Societo

Adligenstr . I I 49, 6020 Emmenbrücke.
Tel.: 041 280 4612.

Kunvenejoj :

Restoracio Biiren, Flecken 11, Rothenburg.
Restoracio Bellini (hotelo Continental-

fark), Murbacherstr. 4. Tel.: 041 228 90 50
Ce gesinjoroj Anna & Koni Rey, Heimat-
weg 4, 6003 Luzerc. Tel. : 041210 25 88.

Venontaj kunvenoj
Maje 6 (merkrede) ôe Rey: 14.00 :

Paroliga leciono kun Paul Scherer,
14.30: La societo de Ia vapor-Sip-
amikoj kun Kony R"y.
Junie 3 (merkrede) ôe Bellini:
14.00-16.00 Konversacia rondo
kun Sonja Brun.
Julie 1 (merkrede) ôe Rey : 14.00 :

Paroliga leciono kun Paul Scherer,
14.30 : Ludado kun Sonja Brun (ôiu
prezentu ludon).
Aüguste 7 (vendrede) Vespera
promenado kun Koni Rey (la
koncerna programo estos anoncita).
Septembre 2 (merkrede) ôe Bellini :

14.00-16.00 : Konversacia rondo
kun Sonja Brun.
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Oktobre 7 (merkrede) ôe Rey:
14.00 : Paroliga leciono kun Paul
Scherer, 14.30: \ililliam Auld kaj
La infuna raso L«tn Sonja Brun.
Novembre 4 (merkrede) ôe Bellini :

14.00-16.00 : Konversacia rondo
kun Sonja Brun.
Decembre 2 (merkrede) ôe Rey:
14.00 : Zamenhofologio kaj pretigo
de la programo 2010 kun Paul
Scherer.
2010 Januare 6 (merkrede) ôe

Bellini : 14.00-16.00 : Konversacia
rondo kun Sonja Brun.

-oOo-

wit
Esperanto-Klubo \ilil (Orientsvislando)

\ /ww.esperanto.ch/wil
Kunprezidantoj: Verena Chaves-Walder,
Rosenhügelstr.22,9230 Flawil. Tel. : 071
393 41 49. chaves-walder@.bluewin.ch kaj
V/olfram Fischerm Steigstrasse 12, 9116
Wolfertswil. Tel.: (P) 071.390.04.48 (O)
07 1.390.04.44. F ax : 07 1.390.04.47 .

Kunvenoj : La esperantistoj kunvenas ôiun
unuan merkredon en la monato vespere
inter la sepa kaj la naüa en la b'treff en
Flawil situanta en la iama stacidomo.

enontaj kunvenoj
Maje 6 : Provleciono en Flawil.
Junie 3 : Prelego: La metio de grafo-
logo (demandoj kaj respondoj).
(Ôekomence rakonta rondo.)
Julie 1 : Tradicia vizito de la turo de

wil. '*

Aüguste 16: Tuttaga ekskurso al
Winterthur.
Septembre 2: Impresoj kaj tra-
vivajoj de la Universala Kongreso en

Bialistoko. (Ôekomence rakonta
rondo.)
Oktobre : §eniu renkonti§o.)
Novembre 5: Gastprelego: Kiel
gasto en Benino, Koreo kaj Japanio
(demandoj kaj respondoj). (Ô"-
komence rakonta rondo.)
Decembre 2: Fonduovespero kun
poemoj, rakontoj, kantoj.

-oOo-

Zürich
Esperanto-Societo Zü rich

Adreso: Archstrasse 2,8610 Uster.
PoStadreso: Po§tkesto 858, 8034 Z:iJlrich.

Po§tkonto: 80-17287-l

Espera nto-Societo Zariko
renkonti§as nun denove en Centro
toKarl des Grosse, Kirchgasse 14,

8001 Zürich.

enontaj kunvenoj
Maje 8 (vendredon) 19.00-22.00.
Septembre 26 (sabaton) 1 9.00-
22.00. Publika evento pri la Eüropa
Tago de la Lingvoj.
Decembre 11 (vendredon) :

Zamenhoffesto kun aperitivo kaj
man§ajoj.

Informojn pri Ia aktuala
programo de Esperanto-Societo
Zuriko vi trova§ en la reto sub:

www.esperanto.ch/zuriko/programo.ht
zuriko@esperanto.ch /

http ://esperanto. ch/zuriko
-oOo-
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Mortoj
Hans Altherr

1914 - 2007

La 12an de junio 2007 forpasis Hans Altherr. Li naski§is en Taufen en 1914,
esperanti§is en t964 en Genève partoprenante la kurson, kiun tiam gvidis Anita
Mase veninta el Zirich. Hans edzinigis §in, kaj, ôar la paro uzis esperanton
hejme, tiel Zora,la filino de Anita, ankaù lernis esperanton. Dum tri jaroj Hans
prezidis la lokan klubon « La Stelo >> Estas sub lia prezido, ke ekeldoni§is
hektografie la bulteno Brasilcfolio, kies redaktanto estis Anita Altherr. Modela
geedza kunlaboro.

Odette Fregonara
15.05 .1922 - 14.1 1.2008

Odette Fregonara naski§is la 15-an de majo 1922 en la franca urbo Nioe, kie §i
frekventis la lernejojn, lemis esperanton kaj faki§is kiel kudristino. Laborcele 3i
instali§is en Svislando kun sia fratino, kiu malfeliôe baldaù subite mortis. Tre
fervore kaj aktive §i partoprenis la tiamajn laboristajn luktojn cele al pli da
egaleco, libereco kaj justeco.

Edzini§inte §i naskis du infanojn: Claude kaj Monique. Tiam §i la kudristan
laboron plenumis hejme, kio donis al Si la eblon vivi proksime de siaj infanoj.
La tuta familio intimi§is kun esperanto, ôar Odette Fregonara ofte gastis
esperantistojn en vizito aü dejoro en Ôenevo. Si baldaü fari§is UEA-delegitino
plenumante sian funkcion kun plezuro, ôar §i §atis amiki§i kun la esperanto-
vizitantoj. Ankaü aktivege §i partoprenis la lokan esperanto-vivon vigligante
grupajn kunvenojn, kiam §iaj patrina kaj kudristina aktivecoj tion ebligis. Si
fari§is komitatano de la Grupo « La Stelo » de 1967 §is 1979, kun funkcio de
vicprezidanto en 1978 kaj 1979. En la Grupo §i entuziasme raportis pri siaj
voja§oj.

Sial infanoj donis al §i tri nepojn, al kiuj Si transdonis sian voja§emon,
organizante por ili specifajn vizitojn. Kun unu el tiuj nepoj antaù nelonge §i §oje
revidis la kvartalon de sia infaneco en Nice.

Je la a§o de 86 jaroj, suferanta pro fortaj tensiaj variadoj, §i estingi§is hejme la
l4an de novembre 2008. En ôies memoroj 3i restos kiel pèrsono vaffnkora,
entuziasma helpem a, kaj malavare gastema.

Mi, Claude Gacond, mem spertis Sian helpemon, kiam mi laboris er, Ôenero
por esperanto en la « Foire de la Paix » okazinta de la 9-a §is la l4-a de
novembro 1970. Si helpis min por pretigi la esperanto-standoh, por funkciigi §in
tutan semajnon de frumatene §is meznokte, kaj eô poste por ordigi la materialon.
Tiajn efikajn helpojn meritas esti rememorigitaj.

Claude Gacond kaj Arlette Di Vetta.
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Kongresen

Dek-du tagoj survoje al Roterdamo per biciklo
Luc Allemand

Daüriga raporto
1a parto en §ES informas 2008-4: Preti§o kaj foriro la 6an de julio 2008.

2a parto en §ES informas 2009-l : 2a, 3 a kaj 4a tagoj .

Jaüdon 10an de julio : 5-a tago
Hodiaü estos mallonga etapo Êit

Dienheim, iu vila§eto 20 km sude de

}i4ainz. Mi do profitas dormi êis
th30, kaj trankile matenman§as en

la §ardeno kun Mirjam. Estas bela
kaj varma tago.

Malgraü §ia mallongeco tiu etapo
ne fari§as la plej facila. Provante
eviti ôefan auto§oseon mi alveturas

Luc Allemand sur sia biciklo.
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sur kampa vojaôo, kaj alvenante ali-
flanke de la kampo la vojo, kiu far-
i§as ankoraü pli aôe Stona kaj trua,
T-dudirekti§as. Pli-malpli hazarde
mi elektas la maldekstron, sed rapide
eô maleblas antaüeniri per la biciklo,
ôar iom grimpas.

Cu vere estis bona ideo eniri tiun
kampon ? Eble rê, sed tamen mi
esperas alveni ien, al iu pli agrabla
vojo. Sub terura vafinego mi marSas
pu§ante mian pezaî biciklon. Post
tempo, kiu Sajnas al mi longega, la
vojo fini§as. Ne eblas daürigi en tiu
direkto. Mi preskaü senkura§i§as,
sed tiam mi diras : Ne, mi ne povas
cedi ! Dio donu al mi energion kaj
kura§on ; tion li tute kapablas. Mi
suferas pro varmo, jes, sed elten-
eblas. Mi perdi§as en tiu kamparo,
sed fakte ne veras, ôar sufiôos, ke mi
konsentu eliri, kiel mi eniris, kaj ke
mi serôu alian vojon. Tempo neniam
perdatas, kaj plie tempon hodiaü mi
havas.

Kun kura§o mi do reiras §is la T-
kruci§o kaj provas la dekstran vojon,
kiu iom pli facilas. Sed rapide mi
vidas, ke ankaü tie mi alvenas
nenien. Mi do finfine reiras §is la
lasta vila§o kaj post iomete da serô-
ado trovas tre bonan biciklovojon
kelkajn metrojn apud la aüto§oseo.
Mi soifas kaj mia botelo mal-

plenas! Sed §anco estas kun mi : jen
je mia dekstro plantejo kun labor-
antoj, kie ili verSajne havos akvon.
Unu el ili tuj iras al dbmeto kaj
revenas kun granda akvobotelo. Mi
ne volas kunpreni tiun pezajon, mi
do malfermas mian biciklan botelon
kaj li verSas akvon enen. Mi §ue tuj
trinkas la du trionojn, kaj replenigas

Êirr. Ôi n 1" kura§on kaj sojon mi
vere retrovis !

Veturante trankvile inter vitejoj mi
alvenas fine de la posttagmezo en
Dienheim. Post mallonga serôado mi
trovas Ia domon de Christine
Kopitek. Mi sonorigas kaj Christine
aperas rapide sur la peronon. Si
§ajnas ne scii, kiu mi estas, mi do
alparolas Sin esperante : «Ho jes,
pardonu, mi tute forgesis vian
alvenon ! Sed eniru ! » 3i diras
finfine.

Dienheim estas nur domareto sen
io alia ol lo§ejoj, sed tuj kelkaj
minutoj pli fore staras sur monteto
alia vila§o pli granda: Oppenheim.
Estas nur la 17-a horo kaj kvarono,
mi do havas ôi-foje tempon, kuj
decidas iriviziti tiun vila§on.

En la vila§o Oppenheim
Tie mi vizitas Ia katedralon,

man§as glaciajon kaj aôetas po§t-
kartojn.

Reveninte al Dienheim mi skribas
en la §ardeno dum Christine okup-
i§as pri siaj rozoj kaj arbetoj. Mi
ankaü remetas la ôenon de la biciklo
de iu el §iaj du infanoj.

Dum la vesperman§o la du knaboj
provas kompreni, kion ni diras, kaj
ridas de nia esperanta babilado. Ili
fakte ne lemis nian lingvon.
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Vendredon llan de julio : 6-a tago
Hodiaü estos la plej longa etapo de

mia voja§o, tio estos multe pli longa,
ol mi imagis. Sub pluvo mi forlasas
Dienheim je la 8h40 kaj haltas en
Oppenheim por aôeti trink-jogurton.
Tra montetoj kaj diversaj vila§oj mi
evitas ldainz, kaj retrovas Rejnon en
Bacharach, bela turisma vila§o, kies
nomon mi skribas en mia kajero por
ne forgesi §in.

Daùre mi sekvas la indikojn de la
biciklovojaj Sildoj. Norde : St. Goar:
2h30. « Bone, SankfGoar legeblas
sur mia mctpo, mi veturos tien. »
Alia biciklanto veturas nun apud

mi. Ni kune babilas êis la sekva
vila§o, kien li iras labori. Survoje ni
vidas turon jus borde de la riverego.
Li klarigas al ffii, ke tio estas
"Mâuserturm", (musturo) tio estas
kontroleja turo, el kie oni vidis kaj
pagigis la Sipistojn dum Mezepoko.

:,ir11i ;r iiiiiii,.,::r:l:i.,.

Ju pli mi antaüeniras, des pli la
montetoj multi§as kuj alti§as, kaj
tiel, post kelkaj ho.oj mi alvenas en

belegan kaj faman regionôn: tiu de
Lorelei. Laü legendo Lorelei estis
bela virino, kiu sidis sur iu roko
super Rejno.
Sur la montetoj staras pluraj

kasteloj, kaj mi memoras, ke en unu

el ili okazas rakonto de la komiksa
serio "Yoko Tsuno". Mi ankaü re-
konas trajno-tunel-enirejon, kiu
desegnitas en tiu komikso.

Sankt-Goar estas la plej gîa.va
vila§o (fakte §i estas pli-malpli la
sola) de Ia Lorelei-a regiono.
Kvankam jam la posttagmezo baldaü
fini§os, kaj longa vojo ankoraù
restas veturota, mi ne rezistas je la
emo halti kaj aôeti po§tkartojn.

« Sed kie mi lasu mian biciklon kun
miaj baga§oj en tiu turisma ejo, dum
mi eniros magazenon ? » Tiam, jus
apud la celita magazeno, en mallar§a
strateto, floristino diras, ke mi povas
lasi §in tie, en sekuro, ke Si okul-
umos al §i.

La riverego longe meandras inter la
montoj en bela pejzaÿo. Ver3ajne mi
ne havas elekteblon: kvankam ne
estas ôiam la bona direkto por mi, mi
devas §in ôiam sekvi, farante eô la
kromiron preter Koblenz. Kvankam
la montoj ne estas altq, ver§ajne
nenia vojo transiras ilin. Mi estas
enprizonigita kun Rejno. Havi
riveregon kiel prizonkolegon, j.rt
stranga ideo !

Nokto venas, kiam mi atingas
Sinzig. Finfine la montoj trankvile
plati§is, kaj bicikla §ildo indikas
maldekstren Bad-Neuen-Ahrweiler :

la urbeton kie esperantistoj atendas
min. La biciklovojo sekvas river-
eton. Mi telefonas al Wolfgang Bohr
por pardonpeti, ke mi alvenos nur
malfrue, por ke ili ne timu. « Nenia
problemo, Ii diras, ni atendas vin.
Kaj kiam vi alvenos en Bad-Neuen-
Ahrweiler, se vi ne troyos la domon,
retelefonu kaj mi venos serôi vin ! »

Mciusertum kaj Rejno
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Nun vere noktas; mi bezonos mian
lampon ôefe por legi la §ildojn. Sed
fie, mia lampo ne Salti§as, kaj sen
lumo mi ne povas §in ripari !

Tamen mi senprobleme, eô sen-
lume, alvenas en la urbon. Laù mia
mapo §ajnas facile trovi la hejmon
de familio Bohr. Sed en realo tute ne
estas tiel, plie en nokto, kuj post
serôado, turnado, perdi§o, mi for-
lasas esperon mem trovi tiun hejmon
kaj finfine vokas mian gastigonton.

Post kelkaj minutoj li alvenas piede
kun sia hundino Joüla. Fakte mi ne
estis for. Estas nun 23h30.

Alvenante ni ku§igas mian biciklon
en duoblan ascendeblan remizon,
sub aütomobilon. Gesinjoroj Bohr
konservis por mi salaton, panon,
froma§on kaj sekan viandon.
Malgraü Ia meznokta horo ili afabl-
ege restas kun mi por babili
momenton. Sed pro mia lacego, kiun
mi vere sentas nur nun, mi nur
man§as iomete da salato kuj iras
rapide dormi.

Endormi§ante mi pensas : « Kia
aventuro ! Feliêe morgaù mi povos
longe dormi ; ôar mi §uste
programis resti unu tagon êi-tie por
ripozi. »

Sabaton l2-an de Julio z 7-a tago :

tago de ripozo.
Ver§ajne mi ne bone fermis la rul-

kurtenon, e,ar jam je la 8a horo
matene mi veki§as pro la suna lumo.
Trankvile mi du§i§as, ma(enman§as,
skribas la po§tkartojn de Sankt-Goar,
kaj Torben, la filo de Wolfgang,
veturigas min al la poStoficejo, por
ke mi sendu ilin.

Antaü o1 komenci mian voja§on mi
parolis pri tiu projekto aI kelkaj

amikoj el mia pre§ejo. Unu el ili
estas Pierre-Alain, kiu sin proponis
por pre§i por mi dum mia aventuro.
Tion li faras regule kaj hieraù li
sendis sms-mesa§eton al ffii, por
demandi ôu ni povas paroli telefone :

Li interesi§as scii, kiel funkcias mia
voja§o, kiel mi fartas ? Hieraü ni ne
povis telefoni pro mia malfrua
alveno, sed hodiaü mi havas tempon.
Mi do telefonas al li.

Post la tagman§o ôirkaü je la 15-a
horo alvenas Lara, la fratino de
Torben. Si laboras en panejo kuj
alportas prunkukon, kiun ni man§as
kun kafo.

Wolfgang kun sia filino Lara
vizitigas al mi la malnovan urbon de
Ahrweiler. Ôe ôiu pordo staras turo
kun statuo de sanktulino.

En Ahrweiler
Hodiaü vesperè venas gastoj ôe

familio Bohr por la vesperman§o :

Maret, Ia granda fratino de Lara kaj
de Torben, kun sia edzo Till, kaj la
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gepatroj de ôi-lasta. Ili alportas bon-
gustegan ôertzan deserton. Torben
kuiras viandon en la §ardeno.

Tor b en r o s t anta v iandon
Dum la pretigoj mi rapide iras al la

apuda magazeîo por aôeti mian
morgaüan tagman§on.

Vesperumante ni ôefe parolas
gerrnane, ôar la gastoj ne parolas
esperanton. Tial mi ne ôion kom-
prenas kaj preferas enliti§i ne tro
malfrue.

Dimanôon 13an de julio : 8-a tago
Mia sekva etapo Aachen espereble

ne estos for same kiel la lasta.
Tamen hieraü oni diris, ke estos

sufiôe fore. Mi veki§as je 7h30, kaj
je 8h40 ni ascendigas la duoblan
remizon, por ke mi reprenu mian
biciklon el ties suba parto. Kun la
helpo de Wolfgang mi refiksas miajn
biciklosakojn.
Al Wolfgang kaj al lia edzino mi

diras §is revido, ôar ver§ajne mi re-
vidos ilin post kelkaj tagoj en

Roterdamo.
Lastjare mi feriis dum dek tagoj ôe

amikoj, kiuj lo§as en Oberdress,
vila§o apud la urbo Rheinbach
proksima de Bonn. Tiam mi veturis
per trajno kaj mi preskaü nenion
vidis dum tiu unutaga voja§o. Mi
simple alvenis en la stacidomon kaj

ili venis min akcepti per aütomobilo.
Kaj nun post sep tagoj de biciklado
mi tute hazarde kaj surprize (faktela
surprizo jun montri§is, kiam mi
studis la mapojn) alvenas ekzakte en
Rheinbach.

Antaù unu jaro, dum mi feriis ôi
tie, mi venis ôiutage en la urbon ôe
junulino nomata Natacha, kiu donis
al mi kursojn de la geffnana lingvo.
Nun mi decidas retrovi la domon de
Natacha por iri saluti §in.

Unue mi devas orienti§i : Ôi-fo3e
mi scias, kie estas la nordo, sed last-
jare en tiu urbo mi eô ne sciis tion.
Kun emocioj mi pli kaj pli rekonas la
stratojn kaj rapide alvenas al tiu de
Natacha. Mi haltas antaü Sia domo
kaj iras êis §ia perono, sonorigas.
Neniu ! Mi rigardas la etiketon:
nenia nomo ! Kaj ôe nenia alia pordo
legeblas §ia nomo! Mi atendas
momenton. Ôu §i simple ne estas
hejme nun ? Ôu §i transloki§is ? Mi
neniam scios. Bedaüre mi daürigas
mian vojon.

Iom poste mi alvenas en Oberdress
mem. Mi scias, ke miaj amikoj ne
estas hejme ôi semajne, sed tamen
mi volas retrovi ilian domon. Sur el-
§irita paêo de mia kajero mi skribas
mesa§on por ili kaj donas §in al la
najbaro, la patro de mia gastiginto.

Posttagmeze, inter Euskirchen kaj
ZiJlpich, preterveturante biciklantan
meza§anvirinon mi demandas al §i :

« Kiun direkton por Aachen ? »
« Tien, Si respondas... sed ôu vi vere
volas iri §is Aachen per biciklo ? »
<< Jes, hodiaù §is Aachen ! Mi scias,
ke mi alvenos nur vespere, sed tio ne
grqvas. » «Neniam !!! §i ekkrias,
neniam, Aachen estas multe tro for !

27



Eble vi alvenos ÿespere, sed ne
antaù la deka horo ! »

Sen perdi kura§on mi do daürigas
en la indikita direkto. Mi pensas :

«Si estas maljuna, eble §i neniam
atingus Aachen. Sed mi ja ! »

Fakte mi pravas kaj §i malpravis,
ôar eô post kromvojo ôirkaü monteto
mi atingas la urbegon Aachen je
18h40. Mi havas Sancon, ke ôifoje
mia gastiganto ne lo§as en la centro,
nek aliflanke de la urbo ; lia hejmo
sufiôe rapide troveblas en modesta
kvartalo.

La domo hie lo§as Jurtj Ar§anskii.

Jurij ArSanskij, kiu lo§as en la
funda domo, ne estas hejme nun. Li
verSajne ne ankoraü revenis el sia

laboro. Kuj la enirpordo ne mal-
fermeblas. Mi do starigas mian
biciklon kontraü la domon, sidi§as
sur la §tuparo de Ia placcentra
monumenteto kaj malfermas mian
Novan Testamenton.

Mi ne legas tre longe, ôar baldaü
najbaro, kiu sin tenis ôe fenestro, al-
parolas min. Mi klarigaS, kial mi
atendas ôitie kaj ni aterdas kune,
iom babilante germane. Cu li aüdas,

ke la gernana ne estas mia denaska

lingvo ?

Tempo forpasas. Homoj venas al la
domoj kuj eniras tra la diversaj
pordoj. Mi rigardas ilin pripensante,
ôu unu el ili estas mia gastiganto.
Iam mi eô levi§as, kiam iu estas en-
ironta kaj diras en esperanto : «Ôu vi
estqs Jurtj ? » Li ne respondas kaj
eniras. Ver§ajne li ne aüdis, mi do ne
pensas, ke estas li.

Post momento alia najbarino jam
aperinta, estas Ia 9-a horo, proponas
al mi kafon. Kiam mi klarigas, ke mi
kontaktis Jurij kaj gasti§os ôe li pere
de esperanto, §i diras : <<Jes, li
parolas tiun lingvon. Sed mi ne scias
multon pri li, li tre malofte parolas
kun ni, li estas soleca homo... Li
estas ja verdulo, li ôiam lasas

fenestron malfermitan kun planto,
vidu tie je la dua eta§o ! »
Mi komencas pripensi, kiel mi

faros, se mi ne povos dormi ôe 1i...
mi demandas al tiu najbarilo, ôu §i

konas junularan gastejon. Si serôas

en jarlibro kaj malgrimpas surstraten
por montri al mi sur mapo, kie tio
trovi§as. Dum ni rigardas, Sia filino
tamen iras vidi per sia §losilo ôe

Jurij, ôu vere li ne estas hejme. Si
revenas ekkriante : « Jq, li estas

tie ! » Li fakte alvenis sen rimarki
min kaj sen aüdi, kiam mi vokis lin.

Estante tre afabla, Jurij Ar3anski
Sajnas esti la plej stranga originalulo,
kiun mi renkontis kaj renkontos dum
mia voja§o. Li estas moldavo de

ukraina patrino kaj venis instali§i en

Germanion antaü malmultaj jaroj. Li
parolas la moldavan, la rusan, La

rumanan, la germanan lingvojn, kaj
esperanton kompreneble.
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Jurij Ar§anskij.

Dum mi telefonas kun mia patrino,
li demandas : « Diru nur rapide, teo
aùkafo ? »

Gis malfrue ni trinkas bonan teon
el ôinaj tasetoj kaj man§as specon de
domfaritaj "bulkoj" kaj la lekerli,
kiujn mi alportis. Li aüskultigas al
mi belan muzikon el slavaj landoj.
Mi rakontas mian voja§on en Rusio,
kiun mi faris antaü du jaroj, kaj li
parolas kun ardo pri rusaj poetoj,
kiujn li Sategas. Li diras, ke ankaü li
skribas poemojn kaj li montras al mi
artikolon, kiun li skribis ruse por iu
gazeto.
Endormi§ante mi finfine memoras

la nomon de vila§o, en kiun mi iris
en Rusio : Karami3iva. Jurij diras, ke
eble 1ia eksedzino venis el tiu
vila§eto. 

,

Lundon l4an de julio t 9a tago
Mi veki§as aüdante la Printempon

de Vivaldi : Kia agrablavekilo !

Dum ni matenman§as per la samaj
specialaj bulkoj, kiel hieraü vespere,
kaj trinkas teon el la samaj tasoj,

Jurij donacas al mi cd-muzikon kun
multaj kantoj de bonega rusa
kantistino Pelegeja kaj alial slavaj
muzikoj. Dum la venonta jaro mia
patro senôese aüskultos ilin.

Finfine ni iras serôi mian biciklon
en la kelo kaj, dum mi kontrolas
mian orienti§on per mia kompaso
antaü mia foriro, Jurij fotas min el
ôiuj anguloj. La najbaroj reaperas ôe
Ia fenestroj, mi adiaüas ilin kuj
dankas ilin pro ilia kuneco de hieraü.

Forlasante Aachen mi haltas en
supermarkto por reaôeti froma§on
kaj panon por miaj tagman§oj. La
froma§o estas francakaj sviso aôetas

§in en Germanio kaj alportos §in en
Nederlandon kaj .en Belgion. Kia
internacieco, ôu ne ?

Rapide mi alvenas al la nederlanda
landlimo. Kun emocioj mi eniras
tiun landon, en kiu mi neniam estis
antaüe. Onidire Nederlando estas

ebena lando tute malmonta. Tamen
tiom strange §ajneblas, dum unu
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horo mi devas grimpi sur eble la
solan monteton de la lando.

Alvenante Svitantete sur la supro
mi haltas en parketo por pikniki.

Kvankam Roterdamo, mia fina
celo, trovi§as en tiu-ôi lando, mi
hodiaü nur transiras parteton de
Nederlando, reironte en §in pli nord-
okcidente post kelkaj tagoj.

Efektive post du aü tri horoj mi jam
estas serôanta eblon transiri la
riveron Maas, kiu landlimas kun
Belgio.

Jen la solvo ! Krom tiu de aüto-
Soseo ne uzebla sen aütomobilo ne
trovi§as ponto, sed ia Sipeto (aü pli
precize prameto), kiu senôese iras
dekstren kaj maldekstren de la
rivero. La pramisto petas unu eüron.
Belgion ankaü mi neniam vidis

antaüe kaj ôi-tie por la unua fojo de

mia voja§o (kaj fakte la sola) mi

La hodiaüa etapo ne estas longa,
tiel mi havas tempon. Sufiôos sekvi
la riveron norden, poste iri iom
okcidenten kaj sekvi kanalon denove
norden kaj mi alvenos en Lanklaar.
Mi do profitas momenton de la
temperaturtaüga akvo, iom na§ante
kun aü kontraü la fluo.

Alvenante ôe la sekvota kanalo
proksimume je la kvara horo mi
sentas emon man§i glaciajon, ian
italan glaciajon, same kiel mi man§is
lastmerkrede en Waldsee. Tiam trov-
i§as ponto, kiu kondukas al vila§o
tuj aliflanke de la kanalo. Kvankam
la biciklovojo ne trovi§as aliflanke,
tamen mi decidas iri al tiu vila§o
esperante trovi glacivendejon. Ne-
kredeble : jus pasinte la ponton, jen
la serôatajon ! Kaj iu diras, ke ili jus
malfermis la vendejon lastsemajne !

En Lanklaar Kriss atendas min en
kvartalo, kiu §ajnas pli industria ol
lo§eja. Hangaroj ku§as unu apud la
aliaj kaj tie lia familio havas sian
komercon de legomoj kaj fruktoj kaj
sian lo§ejon. Per sia aütomobilo
Kriss veturigas nin aL iu loka
restoracio. Li en§altas la radion. Mi
nenion komprenas, ôar ili parolas
flandre (dialekto de la nederlanda),
sed li klarigas al mi, ke temas pri
politiko: Estas granda problemo en
la lando inter Valonio kaj Flandrio,
kaj politikistoj devas trovi solvon §is
hodiaü vespere. Morgaü ni aüdos, ke
la problemo ne solvi§is kaj ke Ia
belga prezidento abdikas. Estas La

krizo.
En la restoracieto ni man§as fritojn

kuj babilas kun la tenanto. Li kaj
aliaj konatoj de Kriss interesi§as pri
esperanto, sed neniu vere volas lerni
Êin.
Mi dormas en la ôambro de la frato

de Kriss, kiu nun estas for. El tiu
ôambro eblas . vidi Ia grizajn
hangarajn tegmentojn de la kvartalo
sub roza vespera ôielo.

(F ino venontnumere)

La prameto
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Meza Oriento kaj Meza Okcidento
Pri la2a Mezorienta Kunveno en Iznik (Turkujo)

okazinta komence de aprilo 2009

Parto de la partoprenantoj formantaj malgrandan UK-on.

Iam antaü longa tempo ekzistis
aparta kontinento, kiu ne estis
registrita en la mapoj, sed nur en la
kapoj de la homoj. Temis pri la
kontinento "Mediteraneo", kiu
konsistis el ôiuj landoj ôirkaü tiu
maro. Post la malkovro de Ameriko
kaj la potenci§o de nordeüropaj
landoj oni provis ôiurimede forviSi

§in el la mapoj kaj el la kapoj. Oni
sukcesis pri la mapoj sed ne pri la
kapoj.
La limoj de tiu kontinento iom

kaprice tranôas landojn. Ekzemple

Milano certe estas pli simila aI
Munkeno en Germanujo, ol al
Palermo en Sicilio. Siaflanke Napolo
estas pli proksima al Istanbulo, o1 al
Milano.

Ôiuokaze ôi tiu,longa enkonduko
utilas nur por diri; ke Turkujo certe
estas parto de Ia mediteranea
kontinento, kaj ke tie okazis Ia 2a
Mezorienta Kunveno, êfl la urbo
Iznik, du horojn'sude de Istanbulo,
per §ipo aü aütobuso. Iznik estas la
turklingva nomo (kaj, same kiel la
grandurbo iam nomata Konstantino-
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polo, en turka alfabeto skribi§as per
komenca litero i kun punkto, (tial, en
la sekvo de ôi tiu teksto, tiu litero i
aperas malmajuskle, por ke videblu
la punkto), sed tiu urbo iznik estas
pli konata en Okcidento per la
antikva nomo "Nicaea".

Ruinoj el la antikva urbo Nicaea.

Estas tie, ke okazis la fama eklezia
interkonsili§o por decidi ôu Kristo
estas nur homo aü samtempe homo
kaj dio. Estis Ia tempoj de

Konstantino Ia granda kaj tiaj

disputoj prenis la lokon de tiuj pri
atalita en Esperantujo !

La Mezorientaj Kunvenoj estas
kunvenoj por kunmeti esperantistojn
de tiu batalanta regiono kaj ebligi
rektajn kontaktojn inter ili. Ôi-foje el
la Meza Oriento partoprenis grupoj
el lrano, Turkujo kaj Israelo, kaj ni
aüdis prelegojn pri Ia esperanto-
movado en tiuj landoj. La plej mal-
forta movado inter tiuj tri landoj
estas en Turkujo, sed §i estas nun
revivi§anta kaj rcorgan\zi$anta. La
kunvenon partoprenis ankaü tri junaj
lernantoj de esperanto el istanbula
lernejo, kie normale instruas Murat
Ôzdizdar, la turka animo de la
kunveno. En tiu lernejo cseh-
metodis, jam dum du semajnoj antaü
Ia kunveno, Tereza Kapista el
Beogrado.

la organizanto kaj turka animo de la kunvenoMurat Ôzdizdar,
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Krom Ia mezorientanoj ôi-jare estis
homoj el aliaj 14 landoj (de Usono al
Latvujo, de Pollando al Hispanujo,
ktp.) Temis pri vere malgranda UK-
eto. Laü elcentoj, Svislando per 2
romandaj partoprenantoj kaj per po
unu el Tiôino kaj Alemanio agrable
peze kE multlingve reprezenti§is.

Renato Corsetti jam antaüe menciis
la prelegojn. Al ili oni devas aldoni
aliajn (ekzemple tiun de la itala
profesoro Davide Astori pri
stereotipaj antaüju§oj pri la turkoj en

Eüropo). Mi ne forgesu diri pri la
vesperaj programoj, en kiuj aktivan
rolon havis konata pola esperantisto,
Georgo Handzlik, kiu prezentis
koncerton de siaj kantoj. Alia aktiva
rolanto estis Sasa Pilipovic, aktoro el
Beogrado, kiu prezentis la kabaredan
spektaklon, kiun li jam ludis pasint-
jare dum la UK.

Ne mankis, eô aktive malmankis (:
abundis), ekskursoj al iznik mem, al
la ôirkaüaj lagoj, al Bursa, la kvara
urbo en Turkujo. Ni ôiuj,
duonprivate, duongrupe antaü-
kongresis en istanbulo, aüskultis la
muezinajn vokojn al la pre§o kaj al
la savo (sed grandparte malatentis
ilin), vagis tra Ia bazarcj, aôetumis
kuj feliôis. Preskaü ôiuj vizitis Ia
eksan haremon kaj reve rigardis la
Bosforon dum Sip-veturado sur §i.

La urbo izntk estas en 2009
ankoraü êirkaüata de disfali§anta
muro kvazai sen truoj en §i. De urbo
iana gi fari§is multe pli modesta
vila§o nuntempe, ol kiam eklezia
interkonsili§o okazis, e,ar nun en

iznik lo§as ôefe agrikulturista popol-
eto de nur ôirkaü 20-mi1 personoj.
Dum MK kunvenis, la perzik-arboj

plene floris helrozkolore : La iznlka
lago donas klimate bonan stabilecon,
tiel fruktarboj, ankaü alial krom
persikujoj, abundas. Fruktoj estas
graval, flanke al ankaü la olivoj.

Ne estas io alia rimarkinda por diri,
krom tio, ke Zamenhof bedaürinde
ne konis la lingvon turkan. Se li
estus koninta Êir, esperanto estus

ankoraü pli aglutina kaj ankoraü pli
regula fkuriozajo, tamen vera: la
turka estas la sola lingvo en la
mondo, en kiu beboj lernantaj Êin
tute ne faras provojn reguligi la
lingvon, simple ôar êi estas tiom
regula, ke ne plu estas spaco por pli-
reguligi §inl.

La 3a Mezorienta Kunveno okazos
en alia parto de la mediteranea
kontinento. Tre ver§ajne en Tunizio
aü en Egiptujo. Ciuj estas invitataj
partopreni §in. Jam ôe la l-a MK en

Amman, pasintjare, partoprenis
pluraj denaskaj arablingvaj esperant-
istoj. Mi, Ueli Haenni, mem forte
esperis renkonti tiujn dum la 2-aNIK
(mia unua), sed la arablingvaj
ali§intoj el diversaj landoj fine kaj
bedaürinde ne povis ôeesti.

Eventuale informi§u pri 3a MK ôe:

araba.komi siono@ gmai1. com

Moskeo en la urbo iznik



aü malrapidpo3te/telefone sen @: ôe la suda Tiôino, la ankoraü voja§anta
Ueli Haenni, Linckweg 2, Postfach, Ueli Haenni el Bern, Alemanio, sur-
3052 Zollikofen,031 911 6472. baze de teksto preskaü preta de la
Raportis, kun aldonoj kaj fotoj de kunorganizinto de la 2aMK, Renato

Elisàbeth kaj Dominique de irnestrat Corsetti, Italujo'

el Romandio kaj Giuseppe Castelli el -oOo-

Mireille Grosjean
tiel bilancas sian restadon en Japanio

Mi estis en Japanio de la 10a de oktobro 2008 §is la 8a de aprilo 2009, do dum
ses monatoj, tio estas dum 180 tagoj.
Mi estis gasto en22 malsamaj esperantistaj familioj por unu aü pluraj noktoj.
Mi dormis en lito 129 fojojn, el kiuj 34 enhotelo, 12 en esperantistaj familioj

kaj 83 en la familio Tahira en Kyoto, mia bazo.
Mi dormis sur futono 50 fojojn, el kiuj 6 en hotelo kaj 44 en esperantistaj

familioj.
Mi tranoktis dum 40 noktoj en hotelo, tio estas malpli ol la kvarono de mia

restado.
Sume 179 noktoj por restado de 180 tagoj, ôio en ordo.

MI ELKORE, DANKAS AL MIAJ GASTIGANTOJ !!!!

Dum tiu restado mi faris :

29 lingv okursojn ( 1 -2 horoj).
19 partoprenojn en kluboj.
l5 prelegojn en klubo aü kongreso.
I 6 prelegojn publikajn.
7 intervjuojn.
Entute 86 intervenojn.
Mi verkis ôirkaü 300 artikolojn sur mia blogo.
Pliaj tekstoj kaj analizoj venos.

MI HAVIS GRANDAN COTON KAJ PLEZURON FARI TION!!!!!

Elkore salutas Mirejo

Kaj tutcerte ôiuj aüdos kun granda intereso Mirejon raporti pri ôio tio la
sabaton 27-an de junio en la renkonto, kiun organizos CDBLI kaj SES en Ia
Biblioteko de Ia Urbo La Chaux-de-Fonds.

ao



Kulturaj puÊoj

Redahas: Richard Schneller (rs), Hôhenstrosse I b, CH-9300 Wittenbach,
rischneller(êe)gmail.com. Pri la enhavo de la artikoloj respondecas la aùtoro.i mem.

Alloga Japanio

Mireille Grosjean estis interujuita de d-ro Hideki HARADA (Okayama) ôe
Pola Radio en la elsendo "Semajna interparolo" la 30an de januaro 2009.
Si parolis pri siaj impresoj en Japanio post pli ol trimonata restado.
Mireille Grosjean nun faras longan voja§on tra la mondo, interalie en
Japanio.

Hqrada; Hodiaü nia mikrofona
amiko estas s-ino Mireille Gros-
jean. Si estas la kunprezidanto de
Svisa Esperanto-Asocio kaj repre-
zentanto de Svislando en la Ko-
mitato de UEA, kaj ankaü §i estas
prezidanto de Internacia Ekza-
mena Komisiono. Si nun restad.as

en Japanio ekde Ia Japana Esper-
anto-Kongreso en Wakayama last-
oktobre. Si vizitas diversajn 1o-

kojn en Japanio.
Mirejo, vi estas jam dum ok

monatoj for de via hejmlando,
Svislando. Kiel tio eblas?

Mirejo.' Jes, fakte mi forlasis
Svislandon la 15an de septembro.
Estas tri faktoroj, kiuj permesas al
mi fari tiun longan mondvoja§on.
Unue miaj infanoj estas plen-
kreskuloj; mia edzo mortis antaü,

du jaroj. Tio estas, ke nun mi
vivas memstare, sola, do tio estas

la unua faktoro. La dua faktoro
estas, ke mi finlaboris en julio

2008, mi emeriti§is. Do mi ne
devas por mia laboro resti en
Svislando. Tria faktoro estas, ke
por la Esperanto-movado mi ôefe
laboras per mia komputilo pere de
la reto kaj tion mi povas fari ie ajn
en la mondo. Pro tiuj faktoroj kaj
pro mia intereso pri Azio §enerale
kaj pri Japanio pli trafe, mi de-
cidis por pli longa tempo restadi
en Azio. Nun mi havas tutmondan
itineron. Unue mi atingis Koreion.
Mi estis en Koreio dum preskaù
monato, kaj mi havis grandan

§ojon malkovri la movadon tie,
malkovri la landon. Mi povis
viziti plurajn urbojn kaj estis tre
interesa momento en mia voja§o.
Nun mi estas en Japanio por ses

monatoj. Poste mi atingos
Tajvanon, kaj poste, estis invito de
miaj kanadaj amikoj, kaj nun ve-
nis la ideo, ke. mi el Tajvano
atingos unue Vankuveron kuj
poste Montrealon kaj poste, en
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majo 2009, mi finfine atingos
Svislandon.

Harada; Vi havas apartan li-
gon al Japanio.

Mirejo.' Do, unue en 1982 mi
komencis praktiki aikidoon. Aiki-
doo estas memdefenda arto tute
pacema aü pacama, tute proksima
de la japana kulturo kaj tradicio.
Mi ekkonis la japanan kulturon
tiel. Poste mi decidis, mia familio
kuj ffii, voja§i aI Japanio. Tio
okazis la unuan fojon en 1985 kaj
tiam mi voja§is sen Esperanto. Mi
tute ne sciis, kio estas Esperanto.
Reveninte aI Svislando en 1985
mi vidis ekspozicion pri Esperanto
kuj tiam mi decidis eklerni la
lingvon kaj tiam estis la komenco
de mia agado kaj intereso pri
Esperanto.

Harada.' Do, vi nun estas jam
por ses monatoj en Japanio. Kion
vi faris, kiel vi vivas?

Mirejo: Fakte mi restadas, mi
ne parolas pri voja§o, mi parolas
pri restado. Kaj se iu demandas al
ffii, kie mi lo§as, mia respondo
estas: Mi lo§as en Kyooto; en
Kyooto mi havas bazon, ôar en la
Komitato de {IEA, kie mi estas
nome de Svislando, mi konati§is
tie kun du karaj koleginoj el
Japanio, tio estas SYOOZI Keiko
kaj TAHIRA Masako, kaj mi ha-
vis la inviton de TAHIRA Masako
lo§i ôe §i en Kyooto. Tio estas, ke
mi povas voja§i, mi revenas al
Kyooto, mi iras al iu alia loko kaj
revenas al Kyooto. Tio estas mia
sistemo. La celo estas, ke mi
dezfuas vidi tri sezonojn. Jam du-

foje mi vidis Japanion en somero.
Ankaü dum Universala Kongreso
en 2007 mi restadis dum kvin se-
majnoj en Japanio dum la somero,
dum la varTnega somero japana,
kaj mi vere arde deziris travivi la
aütunon, la vintron kaj la prin-
tempon. Kaj tio okazas nun; ni
estas en januaro. Mi vidis belegan
aütunon. Kaj nun mi jus revenas el
la norda marbordo, kie estis sufiôe
multe da ne§o, do mi vidas nun la
vintron, kuj baldaü venos prin-
tempo.

Mi deziras viziti la tutan lan-
don. Tio estas, ke jam en no-
vembro mi estis en Kyuusyuu en
la tute okcidenta, plenokcidenta
parto de Japanio, kaj post du se-
majnoj mi forlasos Kyooton por
tri semajnoj atingonte Hokkaidoo,
la nordan insulon de Japanio, en
februaro. Oni anoncas tempera-
turojn de minus 20 gradoj, do mi
vidos. Mia celo, mia vivo, estas,
ke vaste mi turismas sed mi ankaù
vizitas klubojn, mi renkontas sam-
ideanojn. Estas tre interesaj kon-
taktoj. Vere mi tre §ojas, estas
multaj vesperoj, kaj ankaù man-
goj, bankedoj kaj interparoladoj
kaj amikaj vesperoj. Mi povas
prelegi, mi ofte prelegis pri
Svislando. Kaj ankaü mi povas
instrui; mi partoprenis en pluraj
kursoj. Mi nun havas grandan ma-
terialon pri tio, kaj mi iras laü la
invitoj, mi denove estos en marto
en Too§o kaj en Yokohama. Kaj
mi estos en multaj aliaj urboj laü
mia voja§o, ekzemple al la nordo.
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Mi vizitos tri, kvar urbojn, kie
kluboj jam atendas min.

Plie mi lernas la japanan lin-
gvon; mi multe aüdas kaj legas.
Mi legas la bazajn silabajn lite-
rojn, ne ôiujn ideogramojn. Kuj
ankaü mi povas havi tempon por
lerni la japanan lingvon. Mi ankaü
povis publike prelegi; tio estas tre
interesa fakto. Mi prelegis en Pac-
muzeo en Hiro§ima en la germana
kaj prof. OKAMOTO tradukis al
Ia japana. Mi prelegis en Oka-
yama, tuj kiam mi alvenis; kaj vi
HARADA-san tradukis aï Ia ja-
paîa.Mi estis en la Universitato
de Kansai en Oosaka, kie mi
prelegis ankaü en Esperanto pri la
politikaj strukturoj de Svislando;
kaj tie prof. TERAZIMA tradukis
aIIa japarra por siaj studentoj. Kaj
nun, jus nun mi menciis du
gravaj n pacbatalantoj n en Japanio :

OKAMOTO-sensei kaj
TERAZIMA-sensei estas tre
gravaj kontaktoj por mi, kunlabori
kun ôiuj personoj kaj studi kion ni
povas japanskale kaj mondskale
fari por la tutmonda paco.

Harada: Do dum via unua
voja§o en 1985, vi ne konas
Esperanton, kiel vi jam diris. Dum
la dua kaj la tria voja§o, jes. Ôu vi
konstatas diferencojn inter tiuj
voja§oj?

Mirejo: Certe la diferencoj
estas gigantaj. Dum la unua
voja§o mi estis en Japahio dum la
somero, ni sentis la varmecon, ni
povis man§i japanajn man§ojn,
gustumi. Ni povis aüdi la bruojn
kaj flari la odorojn, parfumojn ktp.

Ni povis vidi, sed ni ne povis de-
mandi kaj ricevi, havi informojn.
Do certe bazajn informojn mi po-
vis havi per la angla lingvo, sed
informoj en la stilo, sur kiu vojo
estas iu trajno al iu urbo. Sed pere
de Esperanto ni havas kontaktojn,
ni eniras familiojn, ni eniras la do-
mojn, ni havas amikajn kontak-
tojn, ni havas precizajn detalajn
informojn, kuj ni estas vere en
amikaj rilatoj kuj tio sen Esper-
anto tute ne eblas.

Harada; Dankon pro via bona
komplimento al la esperantistoj en
Japanio. Ôu nejapanoj povas facile
turismi en Japanio?

Mirejo: Certe jes. Ôar unue la
lando estas tre bone organizita.
Trajnoj kuj transportoj §enerale
kaj hoteloj. Oni ôiam povas elekti
inter hoteloj okcidentstilaj aü
hoteloj japanstilaj, ryokan. Kaj se

oni uzas ryokan oni atingas tre
malmultekostajn prezojn. Ankaü
se oni man§as japanstile iun rizon
kun fiSo, oni povas tre malmulte-
koste voja§i kaj man§i. Plie tre
agrable estas, ke estas tre sekura
lando, Japanio, kuj pura lando.
Oni sentas sin tute bona. Hodiaü
matene mi estis en muzeo; mal-
granda muzeo. Mi lasis mian
mansakon ôe la enirejo, kaj mi
migris iom tra keftaj ôambroj; tio
tute bone eblas en Japanio. Se oni
estas en la stacidomoj kaj trajnoj,
gravaj indikoj ekzistas en niaj
literoj. Kaj la .gravaj informoj
estas ankaü en la angla. Do vere
estas neniu problemo. Oni ankaü
povas demandi kaj ne ôiam oni
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obtenas respondojn en Ia angla,
sed oni obtenas iujn indikojn aü
helpojn, ôiam homoj estas tre tre
afablaj kaj helpemaj, kaj tio vere
estas tre agrabla voja§o kaj rest-
ado. Mi devas nepre substreki, ke
estas belega lando, kiu etendi§as
vastskale kaj estas tre malsamaj
klimatoj, regionoj kaj vidindajoj
estas tre malsamaj, variaj, buntaj;
kaj multaj, multaj kulturaj aferoj.
Mi vidis elstarajn muzeojn, mi
klopodas viziti templojn, §arde-
nojn kaj kastelojn; tion mi §atas.
Sed kiam mi alvenas al iu loko, mi
ôiam konstatis, ke plej bone oni
sekvu la konsilojn de la indi§enoj
de la loko kaj personoj. Kaj kiam
mi estas akceptita en iu loko, ôiam
la esperantistoj de tiu loko plej
bone scias, kion oni devas unue
viziti, kaj tiel mi malkovris el-
starajn lokojn. Kuj ankaü kun
esperantistoj iu viro hieraü prenis
nin. Mi estis sur la duno en Tottori
kaj li proponis iun veturadon kaj
ni vidis belegan marbordon dum
unu horo ni estis kun li, kaj estis
belegaj lokoj, kiujn ni povis vidi.
Kaj kompreneble kun gesam-
ideanoj estas ankoraü pli agrable
viziti kaj babili kaj havi kon-
taktojn.

Harada: Mi aüdis, ke vi pre-
paras rakontaron titolitan "Afrik-
anoj kaj mi". Bonvolu paroli al ni
pri tiu verkaro.

Mirejo.' Do, mi preskaü fin-
verkis tiun bro§ureton "Afrikanoj
kaj mi", ôar mi havis spertojn kun
afrikanoj de mia infana§o, kaj mi
decidis verki kaj baldaü la verko

aperos, kaj en IIK en Bjalistoko
oni povos aôeti §in. Estas iuj ra-
kontoj el mia vivo, veraj aferoj,
kiuj okazis al mi. Kaj kompren-
eble finfine estas mia unua vojaso
al Afriko en somero 2008. Kaj
ankaü pri tio mi rakontas en tiu
verketo. Estas certe amuzaj partoj
por legi en iuj kluboj aü private
legi ion en Esperanto.

Harada.' Se tiuj libretoj estos
vendataj, tiu kosto iros al la Afrika
Komisiono.

Mirejo.' Jes, ôar mi eldonos
mem tiun bro§uron. Mi pensas, ke
la libreto estu senpaga por per-
sonoj el B-tarifaj landoj, kuj la
aliaj eble, mi esperas, aôetos La

verkon, kaj la gajno iros al Afrika
Komisiono, ôar nepre ni devas
subteni tiun kontinenton, kiu estas
graYa kontinento en nia mondo.

Harada.' Jes, tio estas tre bona
ideo.

Mirejo : La venonta verketo
estos "Japanoj kaj mi"; estas jam
en laboro.

Harada.' Bone. Ankaü tiujn
verketojn certe mi legos. Mi aùdis,
ke vi baldaü partoprenos la se-
tubunan feston de Oomoto en Ka-
meoka.

Mirejo.' Jes, estas graya festo;
mi neniam vidis §in. Kaj mi vere
volonte denove estos en Ayabe,
ôar Ayabe estas proksima loko ôe
Kyooto. Mi jam estis en 2007 post
lIK. Estis "bonvenon ôe Oomoto",
kaj mi estis en Ayabe. Estas mir-
inda §ardeno kaj belaj temploj kaj
belaj domoj. Do mi estos denove
en Ayabe por tiu festo; mi ne
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scias, kio precize okazas kutime
en setubun-festo; estas graya festo
japana, Sajnas. Kaj mi malkovros
tiun feston. Kiel mi povis mal-
kovri maturi en Kyooto. Kaj ofte
mi estis en irj tiaj festoj, kiel

Tridek jarojn en

o Richard Schneller

Recenzo de malnova sed interesa
libro aperinta en 193l

La aventuristo Jan Welzl (kiu
naski§is en Zâbieh, Moravio, en
1868 kaj mortis en Dawson City,
Kanado, en 1948) rakontas en tiu
libro siajn spertojn en la Arkta
maro de Nova Zemlo §is Alasko.
Tridek jarojn li pasigis tie, kie li
lo§is en groto sur la insulo Nova
Siberio proksime de eskimoj, ôasis
kaj entreprenis longajn voja§ojn
per Sipo aü glitveturilo komerc-
ante kun eskimoj kaj orfosistoj sur
diversaj insuloj de la Arkta maro.
Dum voja§o al Nord-Ameriko en
la jaro 1924 li travivis §iprompon
proksime de Seattle, perdis ôiujn
havajojn kaj oficialajn identigilojn
kaj estis resendita kiel suspektinda
persono al Eùropo. En la jaro
1929 li rakontis en Brno siajn
travivajojn en Ia arkta regiono al
du jumalistoj kaj la fruktoj de ôi
tiu kunlaboro estis pluraj libroj. El
tiuj la Moraviaj Esperanto-Pio-
niroj eldonis en l93l "Tridek ja-

Bizen-maturi; ni estis kune en Bi-
zen apud Okayama. Do estas ofte
tiaj ebloj.

Harada: Vi esploru Japanion
plu en bona japana etoso. Koran
dankon.

Ia Ora Nordo

rojn en la Ora Nordo" en bona kaj
facile legebla traduko.

Jan Welzl kiel juna seruristo
23-jara piede migris en 1888 al
Genovo kuj de tie voja§is kiel
hejtisto sur §ipo preskaü tralatüa
mondo. En Vladivostoko li volis
vidi la lagon Bajkalo kaj en 1893
kunlaboris al la konstruo de ponto
por la Transsiberia fervojo. Kiam
la konstrulaboroj fini§is, li decidis
migri norden trans Siberio. Li jun-
gis ôevalon antaü ôaro kun la
vivnecesajoj kaj iloj. Por orienti§i
li ne helpis sin per mapo, sed in-
formi§is pri la direkto ôe la ren-
kontitaj popolanoj kaj tiamaniere
ja faris kromvojojn. Tamen li ne
bedaüris, ôar tiel li konati§is kun
la regiono kaj la diversaj mongolaj
gentoj de Siberio (ôukôoj, ôaüôoj,
jurtenoj, jakutoj kaj lamutoj) kaj
povis observi ties vivmanierojn.
Li ankaü renkontis kondamnitojn
en Siberio kaj estis,kortu3ita pro la
sorto de tiuj malfeliôaj homoj.

Kiam li alvenis ôe la rivero
Kolimo, li konstruis floson, Sar§is

§in per la ôevalo kaj la ôaro kaj
tiel navigis dum tri monatoj evit-
ante penigantrapason de montaro.
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En la tundraj regionoj de Siberio li
devis forlasi sian amatan ôevalon
kaj inter§an§is §in kontraü boacoj
kaj glitveturilo kaj atingis la Nov-
siberiajn insulojn sur la glaciigita
Arkta maro. Tie Ii unue vivis
preskaü kiel "arkta Robinsono" en
groto, ôasante kaj fi§kaptante.
Mirigis lin la naturaj fenomenoj
kiel la subita glacii§o de la maro
en aùtuno kun granda bruo, mal-
glacii§o en printempo kaj la arl«aj
lumfenomenoj. Baldaü li konati§is
kun eskimoj, parte vivtenis sin
riparante iliajn ilarojn, partoprenis
kampanjojn de balenôasistoj en la
Norda glacia maro kaj fine fam-
i§is kiel komercisto inter§an§ante
vivnecesajn varojn kontraü feloj.

Per glitveturilo tirata de hundoj
kaj poste ankaü per §ipo li fre-
kventis eskimojn kuj orfosistojn

en la vasta areo de la Arkta oce-
ano. Estis la tempo de la orfosista
febro ankaü en tiuj regionoj kaj
oni malkovris oron sur la Nov-
siberiaj insuloj. Orserôistoj ôiam
pli multnombraj alvenis kaj i§is
klientoj de Welzl. Li mem entre-
prenis §ipvoja§on al Alasko kaj
sobglitis la riveron Jukono sur
floso prospektante pri oro en ôi tiu
regiono.

La vivo en la arkta regiono
certe ne estis facila pro la mal-
varmo, la malluma vintro kaj la
ne§aj tempestoj. Jan Welzl iam
estis blokita dum kvar tagoj pro
ne§o3tormo kaj preskaü ne havis
man§ajojn. Kiam li poste alvenis
malsatege ôe konata arktulo kaj
petis lin pri man§ajoj, tiu alportis
grandan pecon da ursa viando.
V/e121 avide voris ses kilogramojn.
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La arktulo miris kq amuzite kaj
§erce demandis, ôu li nun sat-
man§is ai dezirus ion plian. Welzl
respondis ke li volonte man§us

La intereso de la libro konsistas
ankaü en tio, ke la du redaktoroj
precizigis al sia rakontanto deta-
lojn pri la vivmaniero kaj kutimoj
de eskimoj kaj aliaj popolanoj,
kun kiuj li havis kontaktojn.

La eskimoj sur la Novsiberiaj
insuloj vivis primitive laü la tra-
dicio adaptita al la arkta klimato
kaj naturo. Multaj iloj de la ôiu-
taga vivo estis el fiSaj aü balenaj
ostoj aü fokaj kaj ursaj feloj.

Oni ekscias ankaü detalojn pri
ilia familia kaj socia vivo. Ne
p1aôis al Welzl ilia malpureco kaj
kortuSis lin la malfacila sorto de la
virinoj.

ankoraù salmon kiel deserton. Ôi
tiu okazajo fami§is en la nordo kaj
Welzl ricevis la moknomon "Bear
Eater" (ursoman§anto).

-,"- t{ç \ Geografia krnto

de ts *Fkla û{jms dB }{ültl.
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En la lastaj ôapitroj de ôi tiu
libro Welzl rakontas pri malsanoj
kaj dentodoloroj malfacile kurac-
eblaj en la tiamaj kondiôoj. Li
priskribas do Ia simplajn kurac-
rimedojn utiligatajn de la eskimoj
kaj de si mem. Sed ankaü necesis
kontraübatali krimulojn kiel ek-
zemple la "blankaj tigroj"-n, kiuj
vendis venenitan brandon al eski-
moj. Post multaj jaroj de kun-
estado kun eskimoj kuj arktuloj
Welzl akiris ilian grandan estimon
kaj fari§is estro kaj la plej ôefa
ju§isto de Nova'Siberio. Tio ho-
norigis lin kaj estis ankaü bona
por lia komerco, sed tiu ofico ne
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estis ripoziga, ôar li devis parto-
preni persekuton, arestadon kaj
kondamnon (plej ofte je morto) de
krimuloj laü la eskima juro. Same
li estis devigata fari raportojn al la
foraj oficialuloj en la angla lingvo,
pri kiuj li penis en sia groto dum
la malluma sezono.

Fine de la libro estas amuza
epilogo temanta pri redakta sesio
kun tiu originalulo, kiu laüdire pro
Ia 3}-jara restado en la arkta re-
giono ne sciis, ke intertempe oka-
zis la unua mondmilito. - Welzl
poste ne plu sukcesis reatingi la
Novsiberiajn insulojn, ôar la re-
giono tiam apartenis al Sovetio kaj
ne plu eblis ricevi permeson por
reiro al la Ora Nordo. Sed ankaü
reiro al Alasko pro la samaj kaü-
zoj ne eblis kaj li fine instali§is en

Ci tiu prelego estis prezentita
okaze de la la Tutmonda
Kongreso de Esperantistoj -
iurnalistoj, la 28an de majo 2008
en Vilno (Litovio). La prelego
estas provo trakti neesperantan
temon per Esperanto 

t

Legu fli, kio okazis en aliq
landoj:

la kanada urbo Dawson City, unue
laborante ôe fervoja kaj vaporSipa
kompanio kaj post akcidento li
vivis kun sia hundo kiel ermito en
tiu regiono kuj dediôis sin al
invento de eterna movilo.

La legado de ôi tiu libro estas
tute agrabla, ne nur pro la bona
traduko, sed ankaü pro la bon-
humoro de la aütoro, kiu malgraù
kelkfoje malfacilaj situacioj restas
optimisma kaj fidas je siaj sci-
volema observkapablo, praktika
elturni§emo kuj bon§anco. Be-
daùrinde la libro estas jam de-
longe elôerpita, sed §i prunteblas
en biblioteko kiel ekzemple en
CDELI. Du ekzempleroj estas tie
eô aôeteblaj brokante. Bone estus
se §i reeldoni§us aü almenaü pu-
bliki§us rete.

Senpagaj novaigazetoj por labor-pendolantoj -
revolucio en Büropo kaj en la svisa amaskomunikilaro

(Dua parto)

o Andreas Kiinzli Germanio; En 1999 estis lanô-
ita de Schibsted la unua eldono de
20 Minuten Kôln do en la regiono
de Kolonjo. Kontraù tiu lanôo la
eldonejo Axel-Springer, eldonisto
de Bild Kôln, sentante nedeziratan
konkurencon kaj minacon de la
propra merkata pozicio, lanôis ju-
ran proceson kaj: samtempe el-
donis la konkurencan gazeton
Kôln Extra. Poste la alia granda
kolonja eldonejo DuMont lanôis la
senpagan gazeton Kôlner Morgen.
Post juraj plendoj kaj decidoj tien
kaj reen, en somero 2001 ôiuj tri

36



gazetoj estis ôesigitaj, ôefe pro
malprofitaj rezultoj. ôi tiu epizôdo
eniris la historion kiel kolonja ga-
zeta milito. Iuj branôaj reprezent-
antoj opiniis, ke la redakcia laboro
ne estu fordonacita, kq oni parolis
pri kanibaligo de la anoncmerkato.
Krome, §ajnas, ke Ia gernana
merkato ne akceptis la tabloidan
gazetformaton, kiu estas sukcesa
en Britio kaj Norvegio. Oni klar-
igis, ke la ôefa kialo por la rifuzo
de la tabloidaj gazetoj konsistus
en la germana kalkulsistemo de
anoncoj. Tamen, iuj aliaj fakuloj
montris sin konvinkitaj, ke la sen-
paga gazetaro por pendolantoj po-
vus funkcii ankaù en Germanio, se
la potencaj konkurentoj ne kon-
traüus §in, kun du eventualaj kon-
sekvoj: aü amaso da mono estos
detruita aü formi§os funkcianta
merkato.

Male, en Aùstrio la tabloida for-
mato, aplikata ekzemple de Kro-
nen-Zeitung, estas ege sukcesa. La
enmerkata partoprenparto de tiu
gazeto estas 50%. Do klientoj res-
tas fidelaj al siaj tradicie abonataj
gazetoj (kiel Kro nen-Zeitung, Ku-
rier aù Kleine Zeitung), dum sen-
pagajn gazetojn oni legas nur
aldone.

Irj merkatistoj kredas, ke en
orienta Eüropo senpagaj gazetoj
povrls havi sukceson. (Fakte en
Litovio mi vidis tian gazeton - §ia
titolo estas 15 min kaj mi trovis
kestojn en restoracioj kaj en la
universitato! Ôia grafika aspekto
faris al mi pli primitivan impreson
kompare kun la svisaj ekzemploj,

le enhavon mi ne tro atentis man-
ke de litovaj lingvaj konoj.)

En Francio 20 minutes trovisas
ôe la pinto de plej ofte tegataj
gazetoj. ôi tiu frànèa versio,lis-
tribuata en centoj da metrohaltejoj
kaj stacidomoj, estas legata de 2,4
milionoj da homoj ôiutage. Laü
plej novaj statistikoj ,la franca 20
min forpu§is eô la grandan sport-
gazeton L'Equipe kun 2,36 mi-
lionoj da legantoj al la dua loko.
Ankaù la dua senpaga gazeto
Metro, kiu jam havas 2,04 mi-
lionojn da legantoj, kapablas kon-
kurenci kun la alia. por komparo:
Le Monde havas ,nur' 1,89 kaj Le
Figaro havas ,nur' 1,19 milionojn
da legantoj.

En Luksemburgio Tamedia lan-
ôis, kune kun surloka eldonejo,
analogan senpagan gazeton, kiu
nomi§as L'Essentiel. En Hispanio
cirkulas la versio 20 minutos.

En Islando, Danlando kaj His-
panio kaj eble ankoraü aliaj landoj
estas distribuataj pli da senpagaj
ol aôetitaj gazetoj. En Eüropo la
parto de Ia senpagaj taggazetoj
rilate al la entuta eldonkvanto
estas pli ol 20%.

heute - Blick am Abend -
Ringier

Ekde majo 2006 en Bazelo,
Berno kaj Zuriko estis distribuata
ekde la 16 h 00 la senpaga tag-
gazeto heute (hodiaü). ôi havis
259 000 legantojn kaj estis pro-
duktata de la eldonejo Ringier.
heute malaperis en majo 2008 kaj
estis anstataüita §uste antaü la
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futbala konkurso Euro 08 de alia
gazüo sub la titolo Blick am
Abend. Ôi startis kun eldonkvanto
de 220 000 ekzempleroj en Berno,
Bazelo, Zuriko kaj Winterthur. La
sama redakcio, kiu faris Ia gazeton
heute, redaktas Blick am Abend.
La teamo konsistas el 36 labor-
lokoj. Laù koncepto kaj grafiko
Blick am Abend tre similas la
originalon Blick, kiu antaünelonge
mem estis koncepte kaj grafike
transformita.

Retadreso:
hup ://www.blick. chlblickamabend

La sama eldonejo produktas la
pagendan bulvardan taggazeton
Blick (la eldonkvanto de 254 657
ekzempleroj kaj kun atingeco de
727 000legantoj) kaj la dimanôan
gazeton Sonntags-Blick (kun el-
donkvanto de 265 478 ekzempl-
eroj kaj 974 000legantoj).

Ringier lanôis en septembro
2006 ankaù la priekonomian ga-
zeton Cash daily (en la gennana
lingvo), kiu estas senpage havebla
ôe 1100 kioskoj de Svislando kaj
kiu okupas apartan pozicion inter
la senpagaj taggazetoj en Svis-
lando. Antaü nelonge la respekt-
inda pagenda priekonomia gazeto
Cash estis ôesigita. Krome Ringier
eldonas la dimanôan senpagan
gazeton il Caffee en itallingva
Tiôino.

En orienta Eüropo Ringier lan-
ôis en novembro 20051â senpagan
gazeton 24hodin en Prago (Ô.-
hio), kaj en majo 2006 sekvis la
senpaga gazeto Compact en Bu-

kare§to (Rumanio). Estas planataj
analogaj gazetproduktoj en Hun-
gario, Slovakio kuj Ukrainio
(Blik).

.ch

En septembro 2007 unuafoje
aperis la gazeto .ch de la ntrika
eldonejo Media Punkt AG (dele-
gito de la administra konsilantaro
estas Sacha Wigdorovits, kiu par-
toprenis la fondon de 20 min) kun
430 000 ekzempleroj. Malantaü la
projekto staras diversaj privataj
investoroj el Svislando kaj Aüs-
trio. Diference de la aliaj konku-
rencgazetoj, kiuj trovi§as en spe-
cialaj kestoj en publikaj lokoj, kie
multaj homoj preterpasas, .ch ko-
nas alian distribukoncepton, kiu
similas tiun de Islando (Frétta-
blaôiô, Blaôiô) kaj Danlando (Ny-
hedsavisen), kie oni enmetas la
gazeton en la privatajn leter-
kestojn rekte, se mi estas §uste
informita. En la kazo de .ch oni
liveras la gazeton ôiumatene rekte
sur specialaj teniloj apud enirejoj
de privataj lo§ejoj. En la komenco
aperis problemoj lige kun la
demando ôu tiu firmao entute
rajtas starigi siajn tenilojn sur
privata grundo. êis kiam la afero
estis klara, la polico malaperigis
tiujn tenilojn sur publika grundo.
Ankaü okazis, ke privatuloj forigis
aü §telis tenilojn. Sajnas, ke
intertempe tiuj problemoj estas
solvitaj.

La apero de. .ch timigis la
eldonejon de 20 min, kiu reage
altigis tuj la eldonkvanton de la
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propra gazeto dum la enmerkatiga
fazo de .ch.

Retadreso : www.punkt. ch

News - Tamedia
Kiel plej lasta aü plej nova de

tiuj senpagaj gazetoj aperas ekde
decembro 2007,2,5 monatojn post
la lanôo de .ch, la senpaga tag-
gazeto News, kiu estas komuna
produkto de Tamedia (Tages-
Anzeiger 50oÂ, Berner Zeitung)
kaj Basler Zeitung po 25Yo. Kon-
fidencaj fontoj kolportis, ke News
aperis reage al la lanôo de .ch por
kontraübatali sian konkurenton.
La teamo konsistas el 26,5 labor-
lokoj.
Retadreso : http ://www.news. ch

Le matin bleu - Edipresse
Le Matin Bleu cirkulas kiel

senpaga taggazeto en la franca
lingvo en Romandio kun eldon-
kvanto de 183 000 ekzempleroj.
Ôi estis lanôita de la eldonejo Edi-
presse (Lausanne) fine de oktobro
2005, post kiam intertraktoj kun
Tamedia fiaskis. En la komenco
distribuita ôefe en la urboj Ô"-
nevo, Laüzano, Yverdon, Neuchâ-
tel kaj Fribourg, oni trovas tiun
gazeton intertempe ôie en Roman-
dio.

Kvankam Le Matin Bleu
dividas Ia saman titolon kun Ia
parenca produkto Le Matin, eldo-
nata de la sama eldonejo, kiu el-
donas ankaù la gazetojn Tribune
de Geneve,24 heures kaj parte Le
Temps, ambaü gazetoj havas pro-
pran memstaran redakcian tea-
mon.

En Romandio iu konkuranto eô
aùdacis malinstali la keston de la
alia konkuranto !

Retadreso:
htç ://bleublog. lematin. ch

Reagoj, avanta§oj kaj
malavanta§oj

Unuaj reagoj aperintaj en la
jaro 2001 koncernis jenajn punk-
tojn:

Avanta§oj:

l.La gazetoj por pendolantoj
iras novajn vojojn, kiuj povus in-
flui la tradician gazetaron Tio
havis tamen konsekvon por la
tradiciaj gazetoj, kiuj iom perdis
de sia eldonkvanto (ekde 2007:
precipe Blick: -17 000 legantoj,
t.e. -2,5oÂ, NZZ: -15 000 t.e.
-4,8o/o). (Tamen ekzemploj en
Germanio, kie senpagaj taggazetoj
mankas, montris, ke la eldon-
kvanto de aôetitaj gazetoj redukt-
i§is en sama grado,)

2. Ci tiuj gazetoj prezerrtas sur
mallar§a spaco alloge preparitajn
informojn en simpla skribstilo kaj
do servas ankaù al publiko, kiuj
malpli lerte utiligas printitan ga-
zetaron. La artikoloj estas konci-
zaj, enhavas malmultajn neologis-
mojn kaj fakterminojn. La artiko-
loj limigas sin plejparte je komu-
nikado de faktoj sen kunteksta
rilato kaj sen fona: analizado. Laü
enketo el la jaro 2001 en Zuriko
tiajn gazetojn oni §atas, ôar eblas
kapti en mallonga tempo la plej
aktualaj n kaj konôizaj n informojn.
Tia gazeto helpas ankaù venki la
enuon dum atendado. Allogaj oni
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trovas la tabloidan gazetformaton
kaj la grafikan aspekton. Rubrikoj
nomi§as News, Business, Money,
Sport, People, What's up, do oni
sekvas modan tendencon angla-
lingvan. Tamen ôefaj rubrikoj kun
germanlingvaj titoloj kiel Svis-
lando, Eksterlando, Ekonomio,
Sporto ktp. estas konservataj.

3.La gazetoj estas malmulte-
koste produktitaj kaj financitaj
pere de anoncado kaj varbado. La
plimultaj artikoloj estas aôetitaj de
novajagentejoj, do la redakta Ia-
boro estas minimuma.

4. Do Ia publiko certe §atas
tiajn gazetojn, ôar ili estas sen-
pagaj.

Malavanta§oj:

1. Apud la ekonomiaj interesoj
aperas la demando pri la publi-
cistika kvalito. lloÂ de la enketitoj
opiniis, ke la stilo de tiuj gazetoj
tro similas aI la sensacia kaj
skandalgazetaro aü ke la nivelo
estas malalta.

2. Enketo el la komenca tempo
(jaro 2001) montris interesajn re-
zultojn koncerne la konsum-kon-
duton: La duono de la legantoj
legas nur elekteme, superflugante
la artikolojn. l2Yo trafoliumas la
gazeton, la sama kvanto atentas
nur unusolan rubrikon. 70oÂ de la
legantoj investas ne pli ol 15

minutojn (litovoj lernis de la
sperto !) en la legadon de unuopa
eldono, avera§e. 60% legas la
gazeton ekster sia domo, survoje
aü ôe Ia laborloko, 20oÂ en la
universitato aü lernejo. Personoj

kun pli alta socio-ekonomia sta-
tuso legas êin malpli longe o1

aliaj.
3. Pro la senpageco de tiuj

gazetoj fakte nur 7Yo diris, ke ili
elspezus monon por ili, se ili de-
vus pagi la gazeton Nur 80Â kïare
rifuzis la produkton.

4.La duono de Ia enketitoj
trovis, ke la enhavo estas sufiôe
ampleksa. Sed nur 15% konside-
ras la senpagan gazeton por pen-
dolantoj kiel realan anstataüajon
de la tradicia printita gazetaro.
Unu kvarono eô negative pritaksis
tiun gazeton, opiniante ke temas
pri tempoperdo.

5. Rubajoproblemo: Post kelkaj
minutoj da legado oni likvidas
(forjetas) la gazeton. Do iuj el
inter Ia enketitoj konsideras la
produkton kiel kontribuon al la
malpurigo de la natura ôirkaüajo.
Ekzemple 20 min kaüzas 68 tu-
nojn da papero ôiutage.

Aliaj konsideroj:
1. Krom la elpapera gazetpro-

dukto mem ekzistas virtuala pre-
zenti§o en interreto pere de propra
retujo. Per tio oni esperas allogi
kaj alligi al la produkto novan
celpublikon, antaù ôio la junularon
inter 14- kaj 29-jara. La eldonejoj
de senpagaj gazetoj por pendol-
antoj klarigis, ke dekomence oni
celis la pli junan publikon, en la
espero, ke oni povos altiri §in al la
abonado de aliaj gazetoj el la
sama eldonejo.

Resume kaj konklude: Sajnas,
ke la nova koncepto de la senpaga
taggazeto por pendolantoj estas
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§enerale akceptata de la publiko.
Oni volus kredi, ke la homoj legas
pli ofte entute kaj interesi§as pri la
aktualajoj (9l,6Yo de la svisoj kaj
svisinoj legas gazeton nova
rekordo post la jaro 2000, kaj
92,60/0 de la svisoj kuj svisinoj
legas fakjurnalon). Aliflanke ek-
zistas la timo, ke la publiko estas
tro altrude nutrata pere de suprajaj
sensaciaj aù skandalinformoj, kiuj
povas unuflankece eduki iliajn
vidpunktojn kaj finfine negative
influi la pensmanieron aü la men-
son, malgraü la laüdira neütraleco
aü objektiveco de la prezentitaj in-
formoj.

Voôo de eksperto

Michael Haller, profesoro pri
jurnalistiko en Leipzig (Germa-
nio), ne tro kredas je la longdaùra
stabileco de la koncepto de la sen-
paga taggazetaro por laborpendol-
antoj kiel komerca modelo. Nu la
senpageco de la novajoj kaj servoj
estas ja alloga. Sed Haller pli kre-
das je la modelo elektronika, no-
me ke post 15 jaroj la konsumanto
ricevos sian propran, individue
tajloritan gazeton, laü la temoj,
kiuj lin/§in interesas kaj mendis de
la eldonejo. Aldone al la gazeto la
koncerna eldonejo kredeble dis-
ponigos al tiu individua abonanto
eô senpagan printilon, per kiu lilSi
povas mem produkti sian gazeton.
Haller opinias, ke la senpageco de
la informoj povas konduki al ero-
zio de la jurnalisma kredindeco
kaj de la kvalito de la jurnalismo

entute. Aliflanke, senpagaj gaze-
toj, kiuj estas bonkvalite farataj,
povas kontribui kiel transmisia
rimeno por la abonataj gazetoj.
Car en Svislando la senpagaj tag-
gazetoj apartenas al la bonkvalitaj
produktoj en amaskomunikiloj,
ekzistas espero aù perspektivo
ôirilate.

Irrj ôi tie prezentitaj faktoj,
ciferoj kaj argumentoj povas esti
ju* eksaj aü malvalidaj en la
momento de la prelego aü publik-
igo, ôar la evoluo ôe la senpagaj
taggazetoj estas relative rapida kaj
do relative ofte povas okazi §an-

êoj. Kaj §uste la novajo en tiu
merkato estas, ke la eldonejo
Tamedia intencas lanôi la novan
gazeton 20 Minuten Friday por
okupi la semajfiîaî zonon. En tiu
nova batala rondo Ringier ne
restos pasiva: kiel estis anoncite la
l4an de aügusto, ôi tiu eldonejo
planas la eldonon de nova senpaga
Lifestyle-gazeto (vivstila maga-
zino), en kunlaboro kun la moda
revuo Annabelle kaj Î,{ightlife-
Portal (noktuma portalo) till-
late.com.

Ôi ti., prelego estis prezentita
okaze de la 1a Tutmonda Kon-
greso de Esperantistoj-Îurnalistoj,
la 28an de majo 2008 en Vilno
(Litovio). La prelego estas provo
trakti neesperantan temon per
Esperanto. Mi sugestas al la kole-
goj de TEÎA imiti la ekzemplon
kaj raporti pri la gazetaro de sia
propra lando.
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6
6
8

Maje
Lausanne : LES-Kunveno.
Luzern: LES-Kunveno.
Wil : EKW-Kunveno en Flawil.
Zijrich: ESZ-Kunveno.

I
I
1

15 : Chaux-de-Fonds : Generala Asembleo de la
Amikoj de CDELI.
16 : Chaux-de-Fonds : Ôenerala Kunveno de SES,
kaj Kunveno de la Esperanto-Amikaro de CDELI.
25 : Feria periodo ôe CDELI §is junio 27-a.
28 : Basel: ESB-Kunveno.

3 : Luzern, rrr-*r*ÏrTl'
3: Wil:EKW-Kunveno.
13 : Lausanne : Ekskurso.
25 : Basel : ESB-Kunveno : Grün'80.
27 : Rekomenco de la laboro ôe CDELI.
27 : Chaux-de-Fonds : Prelegas Mireille Grosjean.

Julie
Redakta datlimo de,SES informus.
Luzern: LES-Kunveno.
Wil : EKW-Kunveno.

9 : Basel: ESB-Kunveno ôe familio Focke.
25 : Bjalistoko :94a Universala Kongreso de
Esperanto §is la l-a de aügusto.

Aüguste
Luzem: LES-Kunveno.
Redakta datlimo de ^SE§ informas,
Wil : Ekskurso al Winterthur.
Chaux-de-Fonds : Prelegas Mireille Grosjean.
Basel : ESB : Sipekskurso al Rhejnfelden.

Septembre
Luzern: LES-Kunveno.
Wil : EKW-Kunveno.
Chaux-de-Fonds : Festo honore alZamenhof.
Lausanne : LES-Kunveno.
: Redakta datlimo de §Ë§ informas.
: Basel : ESB-Kunveno.

t2
10
t6
22
23

).
,.
5:

10
24

Svisa kalendaro
Chaux-de-Fonds : CDELI-Studsabato.
Zurich: ESZ-Kunveno.

Oktobre
Lausanne : LES-Kunveno.
Luzern : LES-Kunveno.
Redakta datlimo de §ES informas.
Basel :ESB-Kunveno.
Chaux-de-Fonds : CDEll-Studsabato.

Novembre
2 : Lausanne: LES-Kunveno.
4:Lluzerr,: LES-Kunveno.
5: Wil : EKW-Kunveno.
21 : Chaux-de-Fonds: CDEll-Studsabato.
26 : Basel : ESB-Kunveno.

Decembre
Luzern: LES-Kunveno..
Wil : EKW-Kunveno : Fonduovespero.
Chaux-de-Fonds : CDELI-Kultura seminario.
Luzern : LES-Kunveno.
Zijrrich : ESZ-Kunv eno : Zamenhoffesto.
Chaux-de-Fonds : CDEll-Studsabato.
Lausanne : Zamenhofa festo.

2010

Januare
4 : Lausanne : LES-Kunveno.
6:Ltzem: LES-Kunveno.
10 : Redakta datlimo de §ES informas,

Februare
1 : Lausanne : LES : Ôenerala Asembleo.

Marte
1 : Lausanne: LES-Krinveno.

Aprile
10 : Redakta datlimo de,SE§ informas.

26
26

5:
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22
24


