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ENKONDUKO 

Redaktora artikolo
de Luigi Fraccaroli

Dum alproksimiĝas la 86-a Kongreso de
Esperanto en Italio,  okazonta  en Triesto
de la 24a ĝis la 31a de aŭgusto, alvenis al
ni  informo pri  grandioza  atingo fare  de
niaj  najbaraj  samideanoj  en  Kroatio.

Spomenka  Štimec,  prezidanto  de  Kroata  Esperanto-
Ligo  (kaj  unu  el  la  plej  esperantaj esperantistaj
verkistoj),  informas  ke  la  tiea  Ministerio  pri  Kulturo
“deklaris Esperanton nemateria kultura heredaĵo de la
Respubliko  Kroatio”:  post  Pollando,  ankaŭ  Kroatio
protektas  Esperanton.  Krom  dankeme  gratuli  niajn
laboremajn  samideanojn,  ĉu  ni  pretiĝu  fari  ion
similan?...

Informoj, debatoj, scienco, amuziĝo… La revuo estas
via revuo.  Informoj pri la vivo de la lokaj grupoj estas
esenco  de  la  esperantistara  progresemo.  Jen,  do,
artikolo pri la  revivigo de la Ĝenova Esperanto-Klubo:
tiu entuziasmiga novaĵo espereble instigu dormetantajn
Grupojn refreŝigi siajn fortojn kaj releviĝi sur la nacia
scenejo.

La  konata  kartuno  Reĝo  Leono instruis  nin  pri  la
fakto,  ke  vivo  estas  cirklo.  Tio  signifas,  ke  ankaŭ
esperantistoj  finas  sian  vivon.  Pasintnumere  ni  jam
raportis pri malgajaj okazaĵoj; ĉi-foje estas la vico de
Lea  Fabbri,  simbolo  de  Esperanto  en  Bolzano  dum
pluraj jardekoj kaj Giovanni Daminelli, Prezidanto de
UECI kaj de IKUE .

Lastpaĝe,  la  nekonfuzebla  rigardo  de  la  Majstro
memorigu pri la “cel' unufoje signita”!
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Post kvar jaroj de laboro, Kroata Esperanto-Ligo anoncis, ke la ŝtata Ministerio
pri  Kulturo  deklaris  Esperanton  “nemateria  kultura  heredaĵo”  de  Respubliko
Kroatio. Post Pollando, ankaŭ Kroatio sukcesis enirigi Esperanton inter la kulturoj
ŝtate protektotaj.

  Grande successo degli esperantisti croati

Riassumiamo l'articolo di Zlatko Tišljar sull'importante obiettivo centrato dalla
Kroata Esperanto-Ligo.

L'11 febbraio 2019 il Ministero della
Cultura  della  Repubblica  di  Croazia
(Ufficio  amministrativo  per  la  pro-
tezione dell'eredità culturale) ha diffuso
a 21 indirizzi una decisione scritta del
Ministero, dichiarando che la tradizio-
ne dell'esperanto in Croazia ha carat-
tere  di  fenomeno  culturale  immate-
riale,  e  l'ha  iscritta  nel  registro  delle
eredità culturali  croate. La decisione è
stata spedita a 19 organizzazioni espe-
rantiste in Croazia, all'Istituto di etnolo-
gia e all'Istituto di lingua croata.

La richiesta ufficiale al Ministero fu
presentata  nel  2015  dalla  Kroata
Esperanto-Ligo insieme con 18 gruppi
e il sostegno del presidente dell'Eŭropa
Esperanto-Unio,  Seán  Ó Riain.  La
domanda  richiedeva  la  descrizione
dettagliata  del  movimento  esperantista
in Croazia durante tutta la sua storia dal
1891.  Il  direttivo  della  Kroata
Esperanto-Ligo  decise di  presentare la
domanda,  incaricando  la  segretaria

Spomenka  Štimec di  preparare  il
materiale.

L'iter e  il  successo  finale  della  do-

manda sono soprattutto merito di Spo-
menka  (oggi  presidente  della  Kroata
Esperanto-Ligo, ndR), che ha adempiu-
to  al  suo  compito  nel  modo  migliore.
Ha raccolto tutto il materiale e ha pre-
parato la domanda. Zlatko ha completa-
to questo materiale e aiutato a trovare
materiale videofotografico per mostrare
l'evoluzione della cultura esperantista e
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l'esistenza dei  denaskuloj. Dopo la pre-
sentazione  della  domanda,  Spomenka
ha contattato un esperantista al Ministe-
ro della cultura, membro della Commis-
sione per l'eredità culturale, che ha pe-
rorato la nostra causa e, dopo la deci-
sione, è stato incaricato di formulare la
motivazione della decisione.

Il traguardo conseguito è straordina-
rio per l'esperanto in generale, perché è
il secondo riconoscimento dell'esperan-
to  da  parte  di  uno  stato  dopo  quello
ottenuto  in  Polonia.  Il  riconoscimento
da  parte  della  Repubblica  di  Croazia
che l'esperanto è una delle sue lingue
autoctone è  un  argomento  importan-
tissimo nei  confronti  di  chi  avversa
l'esperanto  asserendo  che  non  sia  una
lingua europea autoctona.

L'Eŭropa Esperanto-Unio ha ora un
argomento  serio  per  stimolare  altri
Paesi europei a iniziare il processo per
raggiungere  lo  stesso  obiettivo.  Sarà
allora  possibile  presentare  un  nuovo
piano  per  l'esperanto  nell'Unione
Europea,  con  il  quale  si  proverà  a
raggiungere lo  status di lingua europea
riconosciuta.

Quali  sono  le  condizioni  per  rag-
giungere quest'obiettivo e come l'hanno
realizzato gli esperantisti croati? 

Occorre dimostrare di avere un'attivi-
tà  continuativa  nel  movimento  per  un
lungo  periodo.  Gli  esperantisti  croati
hanno potuto provare che sono tutt'ora
attivi  e creativi  in campo culturale,  in
parte arricchendo la cultura esperantista

internazionale e in parte diffondendo la
cultura croata attraverso l'esperanto agli
esperantisti di tutto il mondo e alle altre
culture con le retrotraduzioni.

Nel movimento esperantista operano
varie  figure  professionali  note  anche
fuori dal movimento: ciò permette che
del  movimento  si  continui  ad  avere
notizia  presso  il  pubblico  generale.
Questa  militanza  attiva,  specialmente
l'attività  ininterrotta del  Club Studen-
tesco Esperantista di Zagabria che ha
partorito  continuamente  nuovi  intel-
lettuali  esperantisti,  contribuisce  alla
relativa  notorietà  dell'esperanto  nel
Paese. In questo modo si è mostrato che
oggi si trova almeno un esperantista o
un amico dell'esperanto in quasi tutte le
istituzioni statali.

Il  processo  per  raggiungere  un  tale
risultato è legato anche all'esistenza in
seno alla  Kroata Esperanto-Ligo di un
segretario professionista, che ha potuto
dedicare  il  tempo  necessario  per
preparare  il  materiale,  contattare  le
istituzioni,  informare  e  correggere
eventuali  errori.  Ciò  può costituire  un
esempio per altri  Paesi  con condizioni
simili.

In  Europa  esiste  senz'altro  almeno
una  decina  di  Paesi  che  possono
dimostrare quello che ha dimostrato la
Croazia:  che  il  Paese  ha  un'attività
esperantista e di creazione della cultura
più che centenaria, e che l'esperanto è
utilizzato  come  una  delle  lingue  del
Paese  allo  stesso  livello  della  lingua
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rom e  di  altre  lingue  minoritarie.  Tra
l'altro,  questa  comunità  culturale
esperantista  ha  creato  più  eventi
culturali  della  maggior  parte  delle
lingue minoritarie; e così come in ogni
Paese si valutano gli scrittori medievali
che scrivevano in latino come scrittori
del Paese, allo stesso modo gli scrittori
esperantisti  nel  Paese
devono  essere  valutati
come  tutti  gli  altri
scrittori del Paese.

Il  documento origina-
le sul riconoscimento, ri-
portato di seguito, è alla
pagina  http://www.espe
ranto.hr/agado_nemateri
a_rh.htm  del  sito  della
Kroata Esperanto-Ligo.

RESPUBLIKO KROATIO

Ministerio de Kulturo 

Administra oficejo por protekto de kul-
turheredaĵo

KLASNUMERO:  UP  lI-612-081  1  8-
06/0150 
UR-Numero:  532-04-0 1 -03-02 12-19
-2 
Zagreb, la 11-an de februaro 2019 

   Ministerio  de  Kulturo  baze  de  la
artikolo  12,  parto  1  de  la  Leĝo  pri

protekto de kulturfenomenoj (“Narodne
novine”,  numero  69199,  l51/03,
l5'1103,  87/09,  88/10,  61111,  25112,
136112, 157113, 152114, 44117, 90/18)
kaj  artikolo  20,  partoj  1  kaj  2  de  la
Regularo pri formo, enhavo kaj maniero
gvidi Registron de kulturfenomenoj de
Respubliko Kroatio (,,Narodne novine",

nu-mero  69199,  l51/03,
l5'1103,  87/09,  88/10,
61111,  25112,  136112,
157113,  152114,  44117,
90/18), akceptas

SKRIBAN DECIDON

1.
Oni  konstatas  ke  la
TRADICIO  DE  ESPE-
RANTO  en  Kroatio
havas  karakteron  de
nemateria  kultura

fenomeno sence de la artikolo 8, parto
1, alineo 1e de la Leĝo pri protekto kaj
konservo de kulturaj fenomenoj.

2.
Kiel kulturfenomeno el punkto 1. de ĉi
tiu  Decido estas  starigita  jena sistemo
de protekto:
- oni devas certigi atingeblon de la kul-
turfenomeno por la ĝenerala publiko;
-  instigi  kunlaboron  de  unuopuloj,
grupoj  kaj  la komunaĵo kiuj  heredigas
la fenomenon rilate identigon, difinon,
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plu  kreadon  kaj  transdonon  de  la
heredaĵo;
-  popularigi  kaj  diskonigadi  la  kul-
turfenomenon per okazigo de ekspozi-
cioj,  fakaj  renkontiĝoj per elektronikaj
medioj, aŭd- kaj vid- dokumentado kaj
alimaniere;
- instigi transdonon kaj flegadon de la
kulturfenomeno;
- instrui necesan fakan personaron por
transporto de la scio per seminarioj kaj
laborejoj  de  formala  kaj  neformala
instruado;
-  daŭrigi  la  esploradon  de  la  kultur-
heredaĵo, per adekvata dokumentado en
ĉiuj  formoj  kaj  manieroj  de  moderna
prinotado  kaj  per  faka  kaj  scienca
valorigado;
-  diskonigi  la  funkcion  de  la  kul-
turfenomeno en la socio kaj enplekti la
protekton de la fenomeno en planitajn
evoluprogramojn;
-  interesigi  la  publikon kaj  protekti  la
fenomenon  konsiderante  la  procezojn
de  tutmondigo  kaj  de  sociaj
transformiĝoj  por eviti  danĝeron ke la
fenomeno  malaperu,  estu  detruata  aŭ
disvendata;

-  la  portantoj  de  la  kulturheredaĵo
estas taskigitaj protekti la fenomenon.

3.
La portantoj estas ĉiuj juraj kaj fizikaj
personoj,  notitaj  sur  la  listo  de  la
portantoj, kiu estas konsista parto de ĉi
tiu  Decido.  Pri  ĉiuj  ŝanĝoj  rilate  la

portantojn,  la  decidpova  organo devas
informi Fakan Komisionon por akcepto
de  la  kulturfenomenoj  kiu  harmonie
kun  la  postulo  ŝanĝos  la  liston  de  la
portantoj.

4.
Al la dirita kulturfenomeno el punkto 1.
de la citita Decido oni aplikas Leĝon pri
protekto  kaj  konservo  de  kulturfeno-
menoj kaj ĉiujn regularojn kiuj rilatas al
kulturaj fenomenoj.

5.
La  prilaborita  kulturfenomeno  estos
enskribita en la Registro de kulturfeno-
menoj  de  Respubliko  Kroatio  sur  la
listo de protektitaj kulturfenomenoj sub
la numero Z – 7298.

6.
Eventuala  plendo  ne  prokrastas
efektivigon de ĉi tiu Decido.

Klarigo pri la decido
Internacia  lingvo  Esperanto  estas
planlingvo, kiun iniciatis Ludvig Lejzer
Zamenhof  kaj  prezentis  ĝin  al  la
publiko en publikaĵo en la rusa lingvo
presita en 1887 en Varsovio sub la titolo
Internacia Lingvo “Mednarodni jezik”.
Samjare  aperis  eldonoj  en  la  franca,
pola kaj germana lingvoj. La publikigo
de tiu ĉi planlingva projekto koincidas
kun la  pli  vasta  historia  kunteksto pri
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lingva kreado en la dua duono de la 19a
jarcento kiam al la publiko prezentiĝis
kelkdeko  de  internacilingvaj  projektoj
kiel  rimedo  de  nacie  neŭtrala  lingva
komunikado.  Kiel  lingvo  kun  simpla
gramatiko  sen  esceptoj  kiujn  havas
amase etnaj lingvoj, kun vortoj bazitaj
je  eŭropa  internacia  leksiko  kaj
latinismoj  (ĉirkaŭ  70%)  kaj  malpli  je
ĝermanismoj (20%) kaj el aliaj lingvoj,
Esperanto  supervivis  ĉiujn  siajn
historiajn  rivalojn  kaj  estas  ankaŭ
nuntempe uzata kiel alternativa rimedo
de internacia komunikado. 
Aparte ĝia graveco estis kaj estas ankaŭ
nuntempe  por  la  tiel  nomataj  mal-
grandaj  popoloj  kiuj  per  tiu  ĉi  lingvo
havis  kaj  havas  eblecon prezenti  siajn
kulturojn al la mondo kaj per ĝi mem
konatiĝi  pri  la  samspecaj  atingoj  de
aliaj  popoloj.  La  kroata  kultura  kaj
scienca publiko el la komenco de Espe-
ranto estis fundamente informita pri la
planlingva  situacio  fine  de  la  okdekaj
jaroj, ĉar la fama kroata filologo Tomo
Maretić  dum la  solena  kunveno de  la
Jugoslavia Scienca Akademio en Zagre-
bo en 1891 dediĉis sian prelegon ĝuste
al  strukture  kompara  analizo  de
tiutempaj  planlingvoj  kritike  tuŝante
ankaŭ Esperanton. 
Tiam la esperantista movado,  kiu sian
disfloradon havos en la unuaj jaroj de la
20-a jarcento, dum la tempo antaŭ la 1-
a  mondmilito  troviĝis  nur  en  la

komenco  kaj  inter  unuaj  esperantistoj
estis jam kelkaj unuopuloj el la teritorio
de la nuna Kroatio. Organizitaj formoj
de la Esperantista Movado aperas en la
jaroj  1907,  1908  kaj  en  komenco  de
1909,  kiam  en  Zagrebo  estis  fondita
Societo de Kroataj Esperantistoj, kiujn
gvidis  leksikografo,  ĵurnalisto,  antolo-
giisto  kaj  tradukisto Mavro Špicer  kaj
instruistino  Danica  Bedeković,  pl.
Pobjednički.
Ili  mem  verkis  unuajn  kroatajn
lernolibrojn de Esperanto kaj redaktis la
revuon  Kroata  Esperantisto  kies  unua
numero  aperis  en  1909  kaj  sur  kies
titolpaĝo estis traduko de la poemo de
Petar  Preradović  Mia  Barko.  Estis  du
deklaritaj  celoj  de  la  menciita  revuo:
unuflanke  ĝi  devus  disvastigi  Espe-
ranton en Kroatio kaj aliflanke ĝi devus
nian riĉan sed nemulte  konatan litera-
turon  enkonduki  en  Esperantion,  en
misteran landon, kiu troviĝas nek sur la
Luno, nek en la Kosmo sed en koroj de
ĉiuj  esperantistoj  kaj  en  iliaj  animoj.
Jam en 1912 aperas antologio de kroata
poezio en esperanta traduko de Mavro
Špicer. 
Dum la tuta historio de esperantismo en
diversaj  socipolitikaj  ŝtatsistemoj  en
kiuj  Kroatio  estis  ĝis  la  nunaj  tagoj,
kroataj  esperantistoj  daŭrigis  kontinue
aktivi antaŭenigante kroatan literaturon
kaj kulturon en la mondo kaj en tio ofte
esperantaj tradukoj de verkoj el kroata
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literaturo servis kiel bazo por traduko al
neeŭropaj lingvoj kiel la ĉina, hinda kaj
farsa.  La  plej  nova  ekzemplo  de  la
diskonigado  de  kroata  literaturo  en
Esperanto  estas  traduko  de  la  konata
plurfoje premiata romano Nigra Patrino
de la Tero de Kristian Novak aperinta
en 2017).
La  tradukon  efekti-
vigis  kroata  espe-
rantisto  kaj  publiki-
gisto  Josip  Pleadin.
Kroataj esperantistoj
donas  escepte  akti-
van,  organizitan,
sciencan,  artan  kaj
kulturan  kontribuon
al  tutmonda  espe-
rantista  komunumo,
kiu  intertempe  evo-
luigis  aŭtentikan  kolektivan  kulturon
kaj  identecon  kun  specifaj  komunikaj
praktikoj kaj paradigmoj, kun organiza
strukturo  kaj  kulturaj  fenomenoj  kaj
formuloj.  Plue  kroataj  esperantistoj
riĉigas la kroatan kulturmedion per sia
aktivado  kaj  kontaktoj  kun  alilandaj
esperantistoj  organizante  diversajn
kongresojn,  studaranĝojn  kaj  kulturajn
manifestaĵojn  en  kiuj  kunpartoprenas
esperantistoj  el  diversaj  landoj,  kiuj
transportas  al  kroata  medio  per  Espe-
ranto kulturajn kaj artajn atingaĵojn de
siaj popoloj.
Rememorante gravan rolon de Esperan-

to kiel rimedo por diskonigo de kroata
kulturo en la mondo dum 100 jaroj de la
E-movado  en  Kroatio  okazis  en
Zagrebo  en  novembro  2008  en  la
Filozofia Fakultato de la Zagreba Uni-
versitato  internacia  scienca  simpozio
sub  la  titolo  Esperanto  kaj  Kroata

Kulturidenteco,  en
kiu  partoprenis  tri-
deko  da  prele-
gantoj.  Samkiel  la
prizorgo  de  lokaj
idiomoj  je  nacia
nivelo  rekte  kontri-
buas al prizorgo de
tutmonda lingva di-
verseco  kiel  valoro
per  si  mem  pro  la
minaco  ke  pro  la
formorto de idiomoj

kaj  lingvoj  kun malgranda nombro de
parolantoj (ĉ.  5000) malaperu aŭtokto-
naj kaj neripeteblaj pensesprimaj speci-
menoj  kiuj  kreas  spiritkulturan  here-
daĵon de  la  homaro,  same la  prizorgo
kaj  defendo  de  la  internacia  lingvo
Esperanto  kiel  tutmonda  kulturlingva
heredaĵo de la homaro gravas ankaŭ sur
naciaj  niveloj,  ĉar  tio  ebligas  al
malgrandaj popoloj kiel la kroata siajn
kulturatingojn per ĉi tiu nacie neŭtrala
rimedo  de  internacia  komunikado
prezenti  al  la  monda  esperantista
publiko.  La  esperantista  komunumo
(ĉiuj parolantoj de Esperanto en Kroatio
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ĉu  kiel  individuoj  ĉu  unuigitaj  en
societoj  aŭ neformalaj  grupoj)  eviden-
tiĝas  en  forta  esprimado  de  komuna
solidareco kaj socia kohezio same kiel
ĉe ĉiuj komunumoj.

La  rolo  de  Esperanto  kiel  lingvo
peranto por disvastigo de kroata kultura
kaj arta kaj aparte de literatura heredaĵo
kaj moderna literatura produktado estas
argumento por enskribi ĉi tiun lingvon
kiel nematerian atingaĵon en Registron
por  nemateria  kultura  heredaĵo  de  la
Ministerio  de  Respubliko  Kroatio.
Komisiono  por  nemateria  kultura
heredaĵo  de  la  Ministerio  de  Kulturo
dum sia  kunsido okazinta  la  29-an de
majo  2017  taksis  ke  la  tradicio  de
Esperanto en Kroatio havas karakteron
de  nemateria  kultura  fenomeno  laŭ  la
difino  de  la  Leĝo  pri  Konservo  de
Kultura  Heredaĵo  en  la  paragrafo  9,
parto 1,  alineo 1.  Baze de transdonita
dokumentaro kaj prezentitaj faktoj, kaj
pro la rekomendo de la Komisiono por
nemateria  kultura  heredaĵo,  Faka
Komisiono  por  konstato  de  la
karakterizoj de kultura fenomeno, dum
sia kunsido okazinta la 18-an kaj 19-an
de  decembro  2018  konstatis  ke  la
tradicio de esperanto en Kroatio havas
karakteron  de  kultura  fenomeno.
Akceptante  ĉi  tiun  skriban  decidon
harmonie kun la artikolo 12, parto I de
la  Leĝo  pri  konservo  de  kulturaj
heredaĵoj  estas  aplikataj  je  Esperanto

laŭ  la  citita  Leĝo  kaj  aliaj  preskriboj
kiuj rilatas al kulturaj fenomenoj.

Harmonie kun la artikolo 12, de la parto
4 de la sama Leĝo per punkto 5 de la
ekspliko  de  tiu  ĉi  skriba  decido  estas
difinita la devo enskribi la prideciditan
fenomenon  en  Registron  de  kulturaj
fenomenoj de Respubliko Kroatio en la
Liston de konservataj kulturaj heredaĵoj
harmonie kun la artikolo 12, parto 5 de
la  Leĝo  pri  konservo  kaj  defendo  de
kulturfenomenoj. La plendo kontraŭ ĉi
tiu  skriba  decido  ne  prokrastas  ties
efektivigon  pro  la  supre  esprimitaj
kaŭzoj, deciditaj kiel en la ekspliko.

Instrukcio pri jura procedo.
Kontraŭ  tiu  ĉi  decido  oni  povas

plendi al la Komisiono pri plendoj de la
Ministerio de Kulturo en la tempolimo
de 15 tagoj ekde ties akcepto. La plendo
estas  transdonata  al  tiu  ĉi  organo
senpere  aŭ  oni  sendas  ĝin  per  poŝto
rekomendite  kaj  oni  povas  ankaŭ
deklari  ĝin  antaŭ  la  Protokolo.  Al  la
plendo harmonie kun la Leĝo, artikolo
9,  parto  2,  punkto  29  de  la  Leĝo  pri
administraj  pagoj,  oni  ne  pagas
administrajn kostojn (“Narodne novine”
numero 115/16).

 Helpanto de la Ministrino
Davor Trupković, dipl. inĝ. arĥ.

(Kondensita el Eŭropa Bulteno 189 –
2019/02)
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El la Grupoj

  Reviviĝo de Ĝenova Esperanto-Klubo

Grazie  all'attivismo  e  all'intraprendenza  di  Patrick  Morando il  Gruppo
Esperantista  Genovese  è  rinato  dopo  un  periodo  di  latenza.  Pubblichiamo
un'intervista all'artefice di questa rinascita, con l'obiettivo dichiarato di suscitare
entusiasmo in chi si adopera per il rilancio di altri Gruppi Esperantisti.

Ĝenova  Esperanto-Klubo estas  la
loka  asocio  kiu  okupiĝas  pri  la
instruado  de  esperanto  en  la  urbo
Ĝenovo.  La  virtuala  sidejo  lokiĝas  ĉe
mi, en Via Capraia 1/2, sed la kursoj kaj
la  esperantaj  eventoj  okazas  ĉe
“Laboratorio Sociale” en Vico del Papa,
7  (malnova  parto  de  la  urbocentro)
dank’al la disponeblo de la urbodomo.

[Demando] Kiel venis en vian menson
la  ideo  revivigi  Ĝenovan  Esperanto-

Grupon?
[Respondo] Kiam mi komencis studi

Esperanton  mi  serĉis  informojn  pri
lokaj  asocioj  en  Ligurio.  Mi  rimarkis,
ke  estis  du:  la  Tigulia  Grupo  en
Chiavari  kaj  la  historia  “Circolo
Esperantista  Genovese”.  Chiavari  estis
tro for kaj tiutempe en la ĝenova grupo
ne estis  kursoj.  Unue mi  sekvis  retajn
kursojn, mi tuj enamiĝis en la lingvon
kaj  en  la  idealojn.  Poste  mi  konatiĝis
kun Elisabetta Vilisics Formaggio,  kiu
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multe  helpis  min  dum  la  lernado.
Manke  de  kursoj  en  mia  urbo,  mi
decidis  starigi  iun  estontan  lokan
asocion kies celo estos ĉefe la instruado
de  la  lingvo,  ĉar  se  oni  volas  ke  nia
lingvokomunumo  kresku  oni  devas
instrui kiel eble plej multe.

[D] Kiam kaj kiel vi iĝis esperantisto?

[R] Mi esperantistiĝis en 1996, sed mi
serioze  studis  kaj  legis  librojn  post
2005.  Intertempe  mi  ĉeestis  plurajn
aranĝojn en Eŭropo, ekz. mi partoprenis
trifoje Someran Esperanto-Studadon en
Slovakio  (dufoje  en  Nitra  kaj  unu  en
Liptosky  Mikulas),  Baltiajn  Tagojn
(Riga,  Jurmala),  UK  (Lillo  2015)  kaj
italan kongreson (Kastelaro 2013) ktp.
Mi  akiris  la  italajn  diplomojn  kaj  la
KER-atestilojn (B1,  B2 kaj  C1).  Fine,
mi  sekvis  la  kurson  RITE  –  Reta
Instruista  Trejnado  –  ĉe  Edukado.net
por perfektiĝi pri metodiko.

[D] Kion vi faris intertempe?

[R]  Intertempe  mi  instruetis  kaj
reklametis  Esperanton  tie  kaj  tie,  kie
eblis kaj estis intereso. Mi sukcesis aliĝi
ĉe la  Ĝenova Komerca Ĉambro kaj iĝi
“sperta”  tradukisto  (Ruolo  periti  ed
Esperti). Mi ne taksas min “sperta”, sed
ŝajnas  ke la  materialo  produktita  dum
plurjara  RITE-studado  impresis  la
komisionon de la Komerca Ĉambro, kiu
ne multe sciis pri nia ŝatata lingvo. Tio
laŭ mi  estis  grava atingo!  La publikaj

instancoj  devas  scii  pri  la  ekzisto  de
Esperanto kaj devas okupiĝi pri ĝi. Mi
sukcesis dank’al la helpo de kelkaj aliaj
novaj  esperantistoj  (Andrea,  Caterina,
Cristina,  Daniela,  Romina,  Piero,
Graziano kaj Chiara) trovi taŭgan lokon
por  kuniĝi,  agadi,  instrui  ktp.  Morale
kaj  mone  “aprobantoj”  laŭ  bofronta
difino  helpis  nin  (Isidoro,  Gianni,
Isabella,  Alessandro,  Rinaldo,
Simona…). Nuntempe ni estas 14! Mi
esperas, ke la nombro kreskos pli kaj pli
jaron post jaro.

[D] Entrudiĝoj en via privata vivo...

[R]  Esperanto  ekde  multe  da  tempo
fariĝis parto de mia vivo, mi ne povas
vivi  sen  ĝi.  Interferoj  en  mia  privata
vivo  ekestis  kaj  ekestos  sendube.  Por
fari  nur  unu  malgrandan  ekzemplon,
kiam mi  ferias  mia  elekto  estas  ĉiam
influata de Esperanto.

[D] Kiajn malfacilaĵojn/entuziasmojn 
vi renkontis dum revivigo de ĜEK?

[R] La plej grava malfacilaĵo estis trovi
lokon malmultekostan por esperantumi.
Kvankam  mi  konscias  pri  aliaj  du
penigaj  ĝenovaj  trajtoj,  nome  “il
mugugno”  (aŭ  “ĝenova  plendado”  pri
ĉio)  kaj  la  nekonstanteco  de  la
ĝenovanoj  pri  iu  ajn  afero,  tamen  mi
estas denaske entuziasma kaj optimisma
kaj mi certas, ke multaj urbanoj finfine
ekscios pri nia asocio kaj alproksimiĝos
al ni.
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[D] Ĉu estontaj programoj?

[R]  Ni  jam  multe  agadis,  ni  havas
retejon, fejsbukan paĝon, sidejon. Plie,
ni  reklamis,  ni  organizis  ekzamen-
sesiojn de I.I.E, ni partoprenis eventojn
kun la Tigulia Grupo (GET) kaj ĉeestis
iujn reklamitajn de IEF (“Grazia kantas
De André” kaj “Liceo S. Pertini reme-
moro pri Carlo Gazzelli”). 

Pluraj  programoj  estos  antaŭvidataj:
promenado  tra  la  malnova  urbo
printempe  kaj  granda  reklamo
septembre por la venontjaraj kursoj.

Dankon pro via intervjuo.

Patrick Morando

____________________________

____________________________

Mandate i vostri contributi a :
revuo@esperanto.it

Sendu viajn kontribuaĵojn al:
revuo@esperanto.it

mailto:revuo@esperanto.it
mailto:revuo@esperanto.it
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86° CONGRESSO ITALIANO DI 

ESPERANTO
Trieste, 24-31 agosto 2019

Tema: Multiculturalità e plurilinguismo oggi

Programma del congresso

Venerdì, 23 agosto 2019

10:00 – 11:00
   Conferenza stampa
17:00

Inaugurazione dell’esposizione Trieste e 
l'Esperanto - Museo postale e telegrafico della 
Mitteleuropa - Piazza Vittorio Veneto,1 

Sabato, 24 agosto 2019

9:00 – 19:30 - Salone SAVOIA/Hall - Arrivo 
dei congressisti 

15:00– 19:30 - Salone SAN GIUSTO - Servizio
librario

17:30– 18:30 - Salone SAN GIUSTO - Incontro
con i borsisti

18:00 – 19:00 - Chiesa - Messa cattolica
21:30 – 23:00 - Programma serale

Domenica, 25 agosto 2019

9:00 – 15:00 - Salone SAN GIUSTO - Comita-
to organizzatore - Accoglienza - Informazioni

9:30 – 11:30 - Salone TERGESTE - Inaugura-  
zione ufficiale con Vytenis Povilas Andriuka-
itis, commissario dell’Unione Europea - 
"Esperanto kaj lingva justeco en Eŭropo"

11:30 – 12:00 - Salone TERGESTE - 

Premiazione del Concorso Letterario. 
12:00 – 12:30 - Salone TERGESTE -
   Presentazione dei corsi e seminari

14:00 – 20:00 -  Annullo filatelico
14:30 – 16:00 - Salone EXCELSIOR - Diretti-

vo dell’EEU con Vytenis Povilas Andriukaitis
15:00 – 17:30 - Salone TERGESTE- 

Assemblea annuale della FEI
15:00 – 18:30 - Salone SAVOIA - Corso base di

Esperanto - Anna Loewenstein
15:00 – 19:30 - Salone  SAN GIUSTO -    

Servizio librario
17:30 – 19:30 - Salone EXCELSIOR - Semina-
rio dell’UEE:

• Seán Ó Riain – Esperienze in Irlanda sullo
studio di una seconda lingua nelle scuole
elementari  a  partire  dal  1922:  come
migliorare i risultati?

• Zlatko  Tišljar –  I  risultati  del  progetto
“Acceleratore  plurilinguistico”,  finanziato
dalla  Commissione  Europea  tramite  il
fondo Erasmus+.

18:30 – 19:30 - Salone  SAN GIUSTO -    
Presentazione libri 

21:30 – 23:00 - Salone TERGESTE- Spettaco-
lo teatrale: Torno per raccontare. Vita e 
morte di una Masca. Evocaré.
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Lunedì, 26 agosto 2019

9:00 – 12:00 - Itinerario in città - Chiese di di-
verso culto: la Sinagoga, le Chiese Serbo-
Ortodossa e Greco Orientale, la Basilica 
Cattolica di Sant'Antonio. 

9:00 – 12:00 Salone IMPERATORE - 
    EEU Seminario:

• Jozefo Reinvart: Vademecum  di  un  pro-
getto multidisciplinare: Mobilità e inclusi-
vità nell'Europa plurilinguistica. 

• Michele Gazzola: La politica e la giustizia
linguistiche nell'Europa di oggi.  

9:00 – 12:30 - Salone SISSI - 
    Seminario  LEONARDO:

• Nicola  Minnaja: L'apertura  rinascimen-
tale alla multiculturalità: l'eredità di 500
anni di Leonardo da Vinci. 

• Ivan  Orsini: Perché  possiamo  definirci
leonardeschi.  

9:00 – 12:30 - Salone SAVOIA - Corso base di 
Esperanto - Anna Loewenstein

9:00 – 12:30 - Salone MIRAMARE: - Corso 
avanzato di Esperanto - Dalia Pileckiene

09:00– 13:00 - Salone SAN GIUSTO - Servizio
librario

9:00 – 19:00 - Salone EXCELSIOR - Comitato
organizzatore - Accoglienza - Informazioni

15:00 – 19:00 - Escursione - Le Grotte di San 
Canziano (Škocjanske jame) 

15:00 – 16:30 - Salone SAVOIA - Assemblea 
della sezione italiana della Lega Internaziona-
le degli insegnanti Esperantisti - Luigia Ober-
rauch

15:00 – 16:30 - Salone SISSI - Bernhard 
Tuider - Il Museo dell’Esperanto e la collezio-
ne per le lingue pianificate della Biblioteca 
Nazionale Austriaca 

15:00 – 19:30 - Salone  SAN GIUSTO -   
Servizio librario

15:30 – 19:30 - Salone  MIRAMARE - 
Programma dei giovani

16:30 – 18:00 - Salone IMPERATORE - Riu-
nione pubblica dell'Assemblea dell'EEU

17:00 – 18:30 - Salone SISSI -  Gabor Markus 
- Gli eventi storici più importanti e le loro 
lingue

17:30 – 19:00 - Salone SAVOIA - Assemblea 

dell’Istituto Italiano di Esperanto - Carlo 
Bourlot 

18:00 – 19:30 - Salone IMPERATORE - Riu-
nione riservata ai membri dell'Assemblea 
dell'EEU 

18:30 – 19:30 - Salone  SAN GIUSTO -    
Presentazione libri 

21:30 – 23:00 - Bastione Rotondo / Castello 
San Giusto: Grazia Barboni - Concerto di 
canzoni in esperanto.
 
Martedì, 27 agosto 2019

8:30 – 19:30 - Un viaggio nel medioevo: 
Gemona e Venzone.

9:00 – 11:00 Salone IMPERATORE - 
   Seminario Leonardo

• Nicola Minnaja – La conoscenza di lingue
da parte di Leonardo

• Ivan Orsini – Dentro al laboratorio di Leo-
nardo. Riflessioni sul suo Trattato di pittura

9:00 – 10:15 - Salone SISSI - Peter Balaž – Il 
plurilinguismo e il ruolo dei poliglotti in esso.

9:00 – 12:30 - Salone SAVOIA - Corso base di 
Esperanto - Anna Loewenstein

9:00 – 12:30 - Salone MIRAMARE: - Corso 
avanzato di Esperanto - Dalia Pileckiene

09:00– 13:00 - Salone SAN GIUSTO - Servizio
librario

9:00 – 19:00 - Salone EXCELSIOR - Comitato
organizzatore - Accoglienza - Informazioni  

11:00 – 12:15 - Salone SISSI - Peter Balaž - 
Siamo pronti a dei grandi cambiamenti?

  
14:30 – 19:30 - Escursione nella provincia di 

Trieste: le sorgenti del fiume Timavo - Il 
Castello di Duino - Il sentiero Rilke.

15:00 – 16:30 -  Salone SISSI - Nan Matthias 
Wang – Le differenze culturali tra Europa ed 
Asia.

15:00 – 16:15 - Salone SAVOIA - Seán Ó Rian 
- James Joyce, uno scrittore irlandese

15:00 – 19:30 - Salone  SAN GIUSTO -   
Servizio librario

16:00 – 19:00 - Salone IMPERATORE - Impa-
riamo a ballare! con Alberto Muzzu

16:45– 18:15 - Salone SISSI - Maritza Gutiér-
rez González – Le diversità etniche e lingui-
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stiche in America: le sfide per l’educazione.
16:45 – 18:15 - Salone SAVOIA - Incontro con 

la rivista Esperanto - Dmitrij  ŠEVČENK e Anna
Striganova. 

18:30 – 19:30 - Salone  SAN GIUSTO -   
Presentazione libri

21:30 – 23:00 - Bastione Rotondo / Castello 
San Giusto: Quartetto d'archi - Musica per 
sognare.

 
Mercoledì, 28 agosto 2019

8:30 – 19:30
   Un viaggio nel 1800: Gorizia
8:30 – 19:30
   Un viaggio nell’epoca romana: Aquileia
15:30 – 19:00
   Itinerario in città: Le dimore storiche delle 

Famiglie Scaramangà, Morpurgo, Sartorio

21:30 – 23:00
   Sul lungomare di Barcola - Balla con noi 

sotto le stelle! Alberto Muzzu

Giovedì, 29 agosto 2919

8:30 – 19:30 
   Viaggio ai tempi dei Longobardi: Cividale 

del Friuli
9:00 – 12:00 - Salone SISSI - 
   Seminario Leonardo

• Renato Corsetti – Leonardo e gli Inglesi
• Maria  e  Krešimir  Belošević –  Ricerche

nella Biblioteca Nazionale Croata e conta-
minazioni leonardesche

9:00 – 12:30 - Salone SAVOIA - Corso base di 
Esperanto - Anna Loewenstein

9:00 – 12:30 - Salone MIRAMARE: - Corso 
avanzato di Esperanto - Dalia Pileckiene

09:00– 13:00 - Salone SAN GIUSTO - Servizio
librario

9:00 – 19:00 - Salone EXCELSIOR - Comitato
organizzatore - Accoglienza - Informazioni

15:30 – 19:30
   La dimora del Principe Massimiliano d'As-

burgo: il Parco e il Castello di Miramar.

15:00 – 16:30 - Salone SAVOIA - Gabor 
Markus – Ungheria ed il problema della co-
municazione internazionale

15:00 – 16:30 - Salone MIRAMARE - Ivan 
Orsini – Confronto tra la letteratura originale 
della comunità esperantista con quelle di 
comunità di altre lingue pianificate

15:00 – 19:30 - Salone  SAN GIUSTO -   
Servizio librario

16:00 – 17:30 - Salone SISSI - Maritza Gutiér-
rez González - I 500 anni de L’Avana ovvero 
le sfide di una città multiculturale

17:00 – 18:15 - Salone MIRAMARE - Peter 
Balaž - La letteratura esperantista – ma 
veramente continuiamo a leggerla?

17:00 – 18:30 -  Salone SAVOIA - Abduraĥman
Junusov - Conferenza sul tema congressuale

18:30 – 19:30 - Salone  SAN GIUSTO -   
Presentazione libri

21:30 – 23:00 - Bastione Rotondo / Castello 
San Giusto: Spettacolo teatrale: Dottor 
Esperanto (in esperanto e in italiano) - Mario 
Migliucci 

Venerdì, 30 agosto 2019

8:30 – 11:30 
   Itinerario in città: L'architettura liberty e 

visita ai caffè storici. 
9:00 – 10:15 - Salone IMPERATORE - 
   Seminario Leonardo

• Nicola  Minnaja –  La  Monna Lisa  ha dei
segreti?

9:00 – 12:30 - Salone SAVOIA - Corso base di 
Esperanto - Anna Loewenstein

9:00 – 12:30 - Salone MIRAMARE: - Corso 
avanzato di Esperanto - Dalia Pileckiene

09:00– 13:00 - Salone SAN GIUSTO - Servizio
librario

9:00 – 19:00 - Salone EXCELSIOR - Comitato
organizzatore - Accoglienza - Informazioni

11:45- 13:00 - Salone IMPERATORE - 
Peter Balaž – Novità dalla fucina E@I: l’Educa-

zione e l’Esperanto in Internet

15:00 – 16:00 - Salone IMPERATORE - 
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   Presentazione Congresso 2020
16:30 – 18:30 - Salone IMPERATORE - 
   Riassunto dei lavori congressuali e chiusura 
del congresso 
15:00 – 19:30 - Salone  SAN GIUSTO -   

Servizio librario

21:30 – 23:00 - Salone IMPERATORE - Šaša 
PILIPOVIĆ: Musica gitana e .....

Sabato, 31 agosto 2019

8:30 – 18:30
   Grado e isola Barbana – con motonave

Come arrivare 

 Aereo: L’aeroporto Trieste Airport Friuli Venezia Giulia di “Ronchi dei Legionari”
dista 33 km da Trieste.

È presente un servizio di  autobus  (linea 51, gestita dalla  APT – Azienda Provinciale
Trasporti di Gorizia) che collega il terminal all’Autostazione di pullman (nei pressi della
Stazione  Ferroviaria  di  Trieste).  E'  possibile  acquistare  il  biglietto  nei  distributori
automatici oppure presso l’autostazione bus di fronte al terminal.
 Treno: è  possibile arrivare alla  stazione  Trieste Centrale con:  Frecce sulla tratta

TRIESTE – VE MESTRE, treni interregionali sulla tratta TRIESTE – UDINE, treni
interregionali sulla tratta TRIESTE – VENEZIA, e da giugno 2018 il treno MICO-
TRA di Ferrovie Udine Cividale.

Taxi sono presenti all’esterno del lato Arrivi dalle 08.00 alle 24.00. (costo € 60 circa –
info)
 Automobile:  In autostrada A4 Venezia Trieste, ultima uscita al casello del Lisert,

SS202, uscita “Sistiana” e SS.14 “Costiera”.

ITALIOITALIO

SLOVENIOSLOVENIO

KROATIOKROATIO

http://www.taxitriesteairport.it/
http://www.ferrovieudinecividale.it/micotra-udine-villach/
http://www.ferrovieudinecividale.it/micotra-udine-villach/
http://www.trenitalia.com/
http://www.trenitalia.com/
http://www.trenitalia.com/
http://www.aptgorizia.it/
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Tariffe

Categoria Base Scontata

2° periodo (fino al 31 maggio 2019) € 90,00 € 45,00

3° periodo (fino al 31 luglio 2019) € 110,00 € 55,00

4° periodo (sul posto) € 120,00 € 60,00

Costo giornaliero € 20,00 € 20,00

*Categoria base: residente in Italia, se membro della FEI per il 2019 (se non membro, do-
vrà pagare anche la relativa quota FEI).
**Categoria scontata: straniero, familiare di congressista con quota base e lui stesso mem-
bro FEI, giovane (nato dal 1/07/1989), portatore di handicap.
Categoria gratuita: ragazzo sino a 12 anni (nato dal 1/01/2007) e accompagnatore indi-
spensabile di portatore di handicap.

Modalità di pagamento 

Il pagamento potrà essere effettuato tramite:
● Associazione Esperantista Triestina, Via del Coroneo, 15 34133, Italia

  Unicredit – IBAN: IT70D02008 02242 000105307597 BIC: UNCRIT10MC
● FEI: Federazione Esperantista Italiana, via Villoresi 38 20143 Milano MI Italia

 Banca Prossima - MI - IBAN: IT21M03359 01600 100000119380  BIC: BCITITMX
● conto UEA del Congresso: ikes-p.

Se effettui pagamenti negli ultimi due mesi prima del congresso, per favore porta una rice-
vuta del pagamento. La quota d’iscrizione è personale e non cedibile, anche in caso di man-
cata partecipazione al congresso. Il LKK e la Federazione Italiana sono disposti a fornire
una lettera d’invito agli stranieri che ne hanno bisogno per ricevere il visto d’ingresso. Sarà
inviato ai membri del Congresso che lo chiederanno, solo se hanno già aderito e hanno già
pagato la personale quota di iscrizione. Ulteriori informazioni sulle lettere d’invito sono di-
sponibili nelle pagine web del Congresso.
Quando il LKK riceve la tua quota di pagamento del congresso, ti darà un numero del Con-
gresso e il tuo nome apparirà nell’elenco degli iscritti nelle pagine web del Congresso.
Tutte le informazioni sul tuo arrivo, le tue richieste, i tuoi pagamenti e tutte le informazioni
sul Congresso sono disponibili attraverso le pagine web del Congresso. Per ulteriori infor-
mazioni, scrivi direttamente all’indirizzo e-mail del congresso: kongreso@esperanto.it.

Per ogni altra informazione clicca su https://kongreso2019.esperanto.it/it/     

https://kongreso2019.esperanto.it/it/
mailto:kongreso@esperanto.it
https://kongreso2019.esperanto.it/partecipanti/
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Litera Turo 

  Memoroj el la infanĝardeno

Grazie  all'interessamento  del  samideano Carlo  Geloso  di  Torino
riceviamo (e volentieri pubblichiamo) un brano della scrittrice ungherese
Júlia Sigmond. Precedono il brano alcune informazioni tratte da Vikipedio.

Júlia  Sigmond  [ĵigmond]  estas  rumania  hungara  pupaktorino,  verkistino  en
Esperanto, redaktorino. Ŝi  naskiĝis en Turda la 11-an de julio 1929.  Ŝi estas la
fratino de la verkisto István Sigmond [kaj edzino de la itala verkisto Sen Rodin,
ndlR].
Júlia Sigmond estis pupaktorino de la hungarlingva sekcio de la pupteatro de Cluj-
Napoca, Rumanio, kunlaborintino ankaŭ en la internacia lingvo ĉe la prezentado de
marionetteatraĵoj okaze de internaciaj renkontiĝoj. Ŝi esperantistiniĝis en 1956. Ŝi
estis ĉefredaktorino de revuo Bazaro (aperis 50 numeroj) kaj regula kunlaborantino
de la magazino Monato.

   MONTESSORI INFANĜARDENO

 Kiam  oni  interesiĝas  pri  mia
instruiteco,  ekzemple  por  la  pasporto,
mi ĉiam respondas: bakalaŭro de liceo;
aŭ mi klarigas, mi estas licea diplomito,
sed  oni  ne  akceptis  min  ĉe  la
universitato.
Kelkfoje,  ŝerce  mi  diras:  mi  ne havas
universitatajn studojn, sed mi frekventis
tri infanĝardenojn.
Pri la hungara mi tute ne memoras. Pri
la  rumana  mi  bone  memoras.  Mia
Dolĉapatro havis la ideon, ke unu jaron
ni frekventu la rumanan infanĝardenon,
ke  ni  komencu  jam  june  lerni  la
rumanan  lingvon.  Li  perfekte  parolis

rumane,  sed  mia  Dolĉapatrino  apenaŭ
povis aĉetadi ĉe la legommerkato de la
rumanaj  vendistinoj,  ĉar  ŝi  konis  nur
kelkajn  rumanajn  vortojn.  Mi  havas
foton  pri  la  rumana  infanĝardeno kie,
apud la infanĝardenistino - meze de la
foto - ni du sidas apud ŝi,  mia fratino
kaj  mi,  ĉar  nur  ni  du  estis  hungaraj
infanoj en la tuta grupo, do, ni estis la
“specialaj” infanoj.
 
   En mia naskiĝurbeto, Turda, je 30 km
de  Kluĵo,  kie  mi  vivis  la  unuajn  15
jarojn de mia vivo, ni havis triĉambran
loĝejon.  Niaj  gepatroj  kaj  ni,  la  tri
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infanoj,  loĝis  en  du  el  ili.  La  tria
ĉambro ne estis meblita. Kelkfoje estis
metita en ĝi la malnova teksilo, kie mia
avino teksis,  precipe somere.  Ŝi  teksis
ankaŭ lito-tolaĵojn, litotukojn kaj tukojn
por  la  kuirejo,  sed  ŝi  teksis  multajn
tapiŝojn  el  ĉifonoj.  Mia  Dolĉapatrino
kudris por ni, aŭ kelkfoje ankaŭ por si
mem, vestaĵojn, la restaĵojn foruzis mia
avino. Tiam mi lernis teksi de ŝi.  Dum
unu aŭ du jaroj, la granda tria ĉambro
estis  luita  de  “Montessori  infanĝarde-
no".  Por  mia  fratino  kaj  por  mi  estis
facile dum tiu tempo iri al la infanĝar-
deno, ja fakte ĝi troviĝis en nia loĝejo.
Mi  bone  memoras  pri  la  du  infanĝar-
denistinoj.
Onjo  Ada  estis  tre  bela  virino.  Ŝia
vizaĝo similis  al  la  “Madono-vizaĝo”.
Ŝi estis ridetanta, tamen sufiĉe serioza
virino.  Mi  memoras,  ke  ŝi  havis
grandegajn mamojn.

Ĉiam  ŝi  estis  vestita  en  malhelblua
robo,  sur  kiu  brilis  la  neĝblanka
kolumo.
Multe  pli  mi  amis  la  alian  infan-
ĝardenistinon, kiu estis pli juna kaj kiu
estis ne nur ridetanta: ofte kaj volonte ŝi
ridis  kun ni,  infanoj.  Onjo Buba ĉiam
estis  vestita  en  bunte  koloraj  vestaĵoj
kaj ĉiam estis bonhumora.
Ege  interesaj  ludiloj  troviĝis  sur  la
bretoj  de  la  infanĝardeno.  Precipe  mi
memoras pri unu kajerego. Ĝi estis tre
praktika  “ludilo”.  Sur  ĉiuj  paĝoj  estis
alia “ludo”.
Nome,  ekzemple  estis  butonoj  kaj
butontruoj.  La  ludo  estis  butonumi  –
malbutonumi  ĉiujn  pecojn.  Sur  la  alia
paĝo estis supraparto de ŝuo kun laĉoj.
La ludo - fakte la malfacila tasko - estis
laĉi-mallaĉi,  do  fermi  kaj  malfermi  la
ŝuon.  Ĝenerale  sufiĉe  malfacile  lernis
tiun agon la infanoj.
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La tuta kajerego estis plena de diversaj
fermil-sistemoj.  La  infanoj  ludante
povis  lerni  tiujn  tute  necesajn
farindaĵojn.

Mi estis fiera, ĉar mi kapablis ĉiujn
“ludojn” sukcese solvi.
En la infanĝardeno ni multe kantis kaj
lernis  diversajn  poemetojn,  ankaŭ
germanlingve. Ni lernis la tekstojn kaj
prezentis  diversajn  scenejetojn  el
konataj fabeloj.
Dum  vintro,  mia  Dolĉapatro  preparis
glitejon  en  la  korto,  do,  ni  ĉiuj  povis
ankaŭ glitkuri.
Ege  bone  mi  fartis  en  la  Montessori
infanĝardeno.

Jardekoj  pasis,  kiam  mi  eksciis,  kiu
estas  tiu  MARIA MONTESSORI,  laŭ
kiu estis titolita nia amata infanĝardeno.
Fakte,  nur  pro  tio  mi  miris,  ke  ŝiaj
originalaj kaj unikaj edukmetodoj povis
atingi  en  la  tridekaj  jaroj  nian  etan,
provincan urbeton en Rumanio.
Maria  Montessori  estis  fama  itala
virino.

Ŝi naskiĝis la 31-an de aŭgusto 1871

en Italio, Chiaravalle, kaj mortis la 6-an
de  majo  1952  en  Nederlando,
Noordwijk.

Ŝi estis doktorino, pedagogo, psikologo
kaj kreinto de – pri ŝi nomumita – peda-
gogia-psikologia skolo. 
Ŝi  estis  unu  el  la  kvar  unuaj  italaj
virinoj,  kiuj  atingis  universitatan
diplomon.
Unue ŝi okupiĝis pri  malsanaj infanoj,
poste ŝi malfermis en Romo por sanaj
infanoj la Domon de la infanoj (CASA
DEI BAMBINI).
Ŝi aperigis librojn pri sia eduk-metodo
kaj partoprenis multajn preleg-turneojn
en Italio kaj en aliaj eŭropaj landoj.
Ŝi iĝis mondkonata virino.
Sur la tomboŝtono de Maria Montessori
estas legebla la jena teksto:
“Mi petas  la  karajn infanojn,  kiu ĉion
povas, ke ili kuniĝu al mi por konstrui
la pacon en la homoj kaj en la mondo.”

Mi estas kontenta, ke ankaŭ mi povis
frekventi  tiun  faman  Montessori-
infanĝardenon. 

   Vuoi aiutare il movimento esperantista? 

Destina anche tu il 5 x 1000 alla 

FEDERAZIONE ESPERANTISTA ITALIANA 

Scrivi il codice fiscale: 80095770014 nella tua dichiarazione dei redditi

Non ti costa nulla e noi possiamo fare di più per diffondere la nostra idea
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Malĝoje
Riceviamo da Antonio Fin - Bolzano 

  Forpaso

Lea Fabbri  (1923-2019)  titolare  della  Cattedra  di
Bolzano e ultimamente contitolare della Cattedra di
Trento e Bolzano.

Il 23 febbraio 2019, ad un mese dal suo  novanta-
seiesimo  compleanno,  Lea  Fabbri  ci  ha  lasciato,
sgomenti e increduli.

Romagnola di nascita e bolzanina di adozione, ha
dedicato all'ideale dell'esperanto gran parte delle sue
energie, e, già verso la fine degli anni cinquanta del
secolo scorso, teneva corsi e promuoveva incontri e
"feste  dell'amicizia  internazionale"  che  molti
ricordano.
  Memorabili  le  frequenze ai  congressi  nazionali  e
internazionali,  dove  molti  di  noi  l'hanno  seguita.
   Indimenticabili anche le partecipazioni alle "feste
dei popoli" di Erbé e Villafranca nel veronese.

Come  delegata  dell'unione  esperantista  mondiale  (UEA)  ha  avuto  una  fitta
corrispondenza  con  samideani  di  tutto  il  mondo,  per  posta,  prima,  e  poi  via
internet, col computer che la seguirà anche in casa di riposo, e col quale era stata
"tutor" per molti allievi nei corsi in rete.

  Nel ricordo affettuoso di Lea facciamo che il suo lavoro non vada perduto.

 Lea Fabbri
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Malĝoje
Riceviamo da  Gianni Conti  - Cormano (MI)

 

  In morte del fratello Giovanni

La 26an de marto 2019 forpasis Giovanni Daminelli, prezidanto de IKUE (Inter-
nacia Katolika Unuiĝo Esperantista) kaj de UECI (Unione Esperantista Cattolica 
Italiana). Ni publikigas kortuŝan leteron de lia (kaj nia) amiko Gianni Conti.

Mio caro amico Giovanni, 

lo so che mi stai ascoltando, quindi ti ringrazio
per essere stato sempre al mio fianco in quella
entusiasmante impresa per diffondere l'Esperanto
quando siamo andati con i nostri pannelli per ben
13 anni consecutivi, quindi 26 volte, a Roma in
piazza S. Pietro per ringraziare il Papa dei suoi
auguri in Esperanto sia a Pasqua che a Natale.

Ti ringrazio poi dell'enorme lavoro che hai svolto sia come Presidente di ben 2
associazioni esperantiste, nonché come bravissimo insegnante.
Non so come riusciremo a proseguire il lavoro che tu ci hai lasciato, ciò sarà molto
arduo e temo quasi impossibile per noi!
Ma la cosa più bella che ci hai lasciato è stata la tua bontà e la tua grande fede
cristiana, difficilmente uguagliabile da tutti noi, tuoi amici.

Grazie Giovanni, e ti raccomando, se puoi tienimi un posto, che fra non molto ti
verrò a trovare.

Tuo grande amico Gianni

     “Con il caro Giovanni Daminelli ho avuto la fortuna di partecipare a numerosi 
congressi dell' IKUE e dei 'Bibliaj Tagoj', ricevendo sempre grande aiuto e arricchi-
mento morale e spirituale. Mi mancherà molto”.

Felice Sorosina   

 Giovanni Daminelli
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La debato

Antaŭen, senfine!

Riceviamo e volentieri pubblichiamo un intervento in replica a “Ĉu malforti-
ĝo?” apparso nello scorso numero sulla perceptata krizo de la esperanto-movado

de Francesco Contu 

Innanzitutto,  voglio  approfittare  di
questo  spazio  per  rivolgere  i  migliori
auguri  di  buon  lavoro  alla  nuova
redazione  e  complimentarmi  per  la
rubrica “La debato”, aperta ai contributi
dei  lettori  sullo  stato  di  salute  delle
associazioni esperantiste. 

Ho  letto  e  apprezzato  l’intervento
apparso  sul  primo  numero  dell’anno
(“Ĉu malfortiĝo?”). Di quell’intervento
condivido  appieno  lo  spirito  (“al
rimpiangere  i  bei  tempi  andati
preferisco lavorare per non peggiorare
i  tempi  futuri”),  gli  obiettivi
programmatici (“far parlare l’esperanto
alle persone normali […] senza troppe
complicazioni  filosofico-religiose  o
comunque  di  nicchia”),  la  concreta
proposta operativa (“concentrarci sulle
personalità  che  «fanno  opinione»  e
possono influenzare,  quindi,  la società
generale”).  

D’altro canto, vorrei tanto che questa
(giusta)  strategia  programmatica,  e  le
encomiabili  attività  istituzionali  e
culturali già in atto, si accompagnassero

a un’operazione di  restyling comunica-
tivo  meramente  interna  (ĉu…  bild-
ŝanĝo?), che chiamerei, laconicamente:
“risollevare il morale delle truppe”. 

Mi  spiego.  Dalle  comunicazioni
sociali  degli  ultimi  anni  traspare  una
costante e diffusa preoccupazione per il
calo  del  numero  degli  iscritti  e,  in
definitiva,  dell’originaria  affectio
societatis. 

Intendiamoci. Una simile preoccupa-
zione è pienamente comprensibile (e in
fin dei conti auspicabile) da parte di chi
è chiamato a ricoprire ruoli direttivi in
una qualsiasi associazione, per di più se
presente storicamente nel panorama cul-
turale e istituzionale di uno o più Stati. 

Il singolo lettore, tuttavia – ancor più
se  neoiscritto,  “socio  isolato”,  o
KIREK-ano  non  iscritto  –,  rischia
davvero  di  smarrirsi,  di  perdere  le
coordinate  fra  una  crescente  visibilità
dell’esperanto (magari la stessa che l’ha
spinto a iscriversi)… e un’associazione
di attivisti ultracentenaria che, con mille
tesserati  in  Italia,  si  autodefinisce
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“quattro gatti” (sic!). 
Davvero: fatti i dovuti distinguo e le

debite  proporzioni,  le  campagne  di
tesseramento  faraoniche  di  altre  realtà
associative  (e  di  certi  partiti  politici)
non  raggiungono  più,  ormai,  un
successo  paragonabile  in  termini  di
rapporto mezzi/risultato. 

Dopotutto,  la  paventata  crisi
dell’esperantismo  associativo  coincide,
come  giustamente  osservato  nell’in-
tervento,  col  periodo  di  massima  es-
pansione dell’esperanto come lingua. 

Fonti  accreditate  quantificano  i
parlanti  di  esperanto  in  almeno  due
milioni  di  persone  nel  mondo
(Ethnologue,  2015).  Queste  stime,
peraltro, dovranno già essere aggiornate
al rialzo per l’effetto  Duolingo, che ha
già superato – da solo e con pochissime
lingue-base – il milione di corsisti. 

Non  devo  certo  spiegare  a  questo
pubblico come simili  numeri  decretino
il  successo  inequivocabile  di  una
qualsiasi lingua e il suo sicuro sviluppo
nel medio-lungo periodo. 

È  giusto  menzionare  il  successo  di
Duolingo e  l’inaspettato  entusiasmo
manifestato da Andrea Bocelli.  È bene
inoltre  ricordare,  fra  gli  altri:  il  2017
dell’UNESCO dedicato  a  Zamenhof,  i
Polyglot  Gathering europei  della
slovacca  Edukado  kaj  Interreto
(www.ikso.net; www.polyglotbratislava.
com),  il  tributo  all’esperanto  nel  film
«Captain  Fantastic»  di  Matt  Ross
(pluripremiato  a  Roma,  Cannes  e
Hollywood)…  la  «ESPERANTO

FILMOJ» di Alfonso Cuarón! 
Milioni  di  “persone  normali”  sono

ormai  raggiunte  dai  valori  dell’espe-
ranto direttamente  per  l’alta  cultura,  il
grande cinema, la musica, gli appunta-
menti internazionali di taglio non-espe-
rantista…  con  l’insostituibile  ausilio
informativo di Youtube e di Wikipedia. 

Mai  come  oggi  l’esperanto  vede
schiudersi prospettive concrete di rapido
sviluppo  e  di  consolidamento  della
propria immagine pubblica. 

Se di una fase storica si tratta, è una
fase  in  cui  il  Movimento  Esperantista
può e deve rivendicare con orgoglio il
proprio  diritto  di  cittadinanza  (e  di
giusta  visibilità  mediatica)  in  tutti  i
campi del vivere civile. Per raggiungere
questo obiettivo, un mezzo più efficace
dei  “residuati  del  Novecento”  non  è
stato ancora scoperto. 

Questa  ritrovata  consapevolezza
sarebbe  un’ottima  motivazione  a
rinnovare  l’iscrizione annuale  e,  forse,
una  buona  occasione  per  intercettare  i
milioni  di  italiani  che  già  si  sentono
aperti  al  mondo,  allo  straniero,  alla
comunicazione  fra  culture.  E  che
vedrebbero  l’esperanto  come  un  utile
arricchimento. 

Francesco Contu

Membro de TEJO – Interesgrupo pri
Juro

Socio FEI – IEJ 
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Inter ni, inter ĉiuj

de Zlatko Tišljar  

Eŭropa Esperanto-Unio, komuna hejmo de 
eŭropaj esperantistoj

Pubblichiamo  un  articolo  del  segretario  dell'Eŭropa  Esperanto-Unio,
l'associazione  che  si  occupa  di  ottimizzare  i  contatti  tra  gli  esperantisti  e  le
istituzioni  europee.  In  questi  tempi  di  Brexit  –  pardón,  Briteliro,  il  ruolo della
nostra lingua (e del movimento che la sostiene e promuove) diventa essenziale.

Unuaj ideoj  pri  organiza formo por
eŭropaj  esperantistoj  aperis  jam  en
sesdekaj jaroj de la pasinta jarcento kaj
oni  komencis  grupiĝi  sen  organizaĵo.
Poste  la  ideon  transprenis  UEA  kaj
stimulis eŭropan kunlaboron kaj nur en
naŭdekaj  jaroj  komenciĝis  spontana
organizado  de  Eŭropaj  esperantistaj
kongresoj,  unue  en  1992  en  Verono,
poste en Parizo en 1995 kaj en 1997 en
Stutgarto. En 2000 ĝi okazis en Ostendo
kaj  Bruselo,  en  2003  en  Verono.  Pli
detale pri tio vi povas legi en ampleksa
artikolo pri la historio de EEU de Flory
Witdoeckt ĉe www.europo.eu – historio.
Kaj  en  2005  la  kongreso  okazis  en
Bilbao,  kiu  prezentis  turnŝtupon  en  la
historio  de  EEU.  Tie  la  esperantistaro
decidis  fondi  formalan  organizaĵon
Eŭropa  Esperanto-Unio,  akceptis  la
statuton,  elektis  estraron  kaj

registriĝurbon – Bruselon.
La  prezidanto  iĝis  Seán  Ó Riain,

diplomato, vicprezidantino kaj kasistino
Flory Witdoeckt,  entreprenistino kaj  la
sekretario,  Zlatko  Tišljar,  profesia
esperantisto.

La  organizaĵo estas  konceptita  aliel
ol  kutimaj E-organizoj:  ĝi  estas asocio
konsistanta el nur landaj E-asocioj, sen
individua  membraro  kaj  nur  la  landaj
asocioj  elektos  la  asembleon  kiu
kontrolos  la  laboron  de  la  estraro.  La
ĉefa rolo de EEU estos klopodo starigi
kontaktojn  kun  politikaj  kaj  financaj
instancoj de Eŭropa Unio kaj lobii por
Esperanto.

Tuj estis senditaj unuaj monpetoj al
fondusoj  de EU kaj  la unuaj  jam estis
aprobitaj en 2006 por realigo en 2007.
Oni  ricevis  subvencion  por  regula
funkciado de EEU por unu jaro kaj por
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organizi  konferencon  pri  Komunikado
en  Eŭropo,  kiu  okazis  en  2007  en
Maribor kune kun Eŭropa E-kongreso.
La  celoj  jam  estis  pli  ol  sukcese
atingitaj,  ĉar  oni  ricevis  abundan
financadon  kaj  ekkunlaboris  kun  du
deputitinoj  de Eŭropa Parlamento,  kiuj
estis  esperantistinoj:  Malgorzata
Handlik (Pollando) kaj Ljudmila Novak
(Slovenio).

Tiu kunlaboro havis gravajn sekvojn.
Ljudmila  Novak  organizis  sekvajare
ekspozicion  pri  Esperanto  en  aŭlo  de
Eŭropa  Parlamento  kaj  proponis
rezoluciojn  al  kultura  komisiono  de
Eŭropa Parlamento, kiujn bedaŭrinde la
prezidantino  de  tiu  komisiono
malakceptis meti en la tagordon. Sed la
ekspozicio  havis  gravan  reeĥon  kaj
kaŭzis kontaktojn kun vicprezidanto de
Eŭropa Parlamento Geremek. Li helpis
organizi  gravan konferencon ene de la
EP  pritraktanta  Esperanton,  kiun  li
prezidus,  sed  bedaŭrinde  li
trafikakcidente  mortis  tagon  antaŭ  la
konferenco.  Ĝi  okazis  en 2008 sed ne
havis  reeĥon  kiun  ni  esperis.  EEU
organizis  ankaŭ  per  eŭropa  mono
apartan eŭropan konferencon en Bruselo
pri  dulingva  edukado  en  kiu  ankaŭ
ĉeestis  la  du  deputitinoj  kaj  kelkdek
fakuloj.

Post  novbalotoj por EU–parlamento
en  2009  en  ĝi  restis  plu  Malgorzata
Handzlik,  sed  Ljudmila  Novak  ne  plu
estis  elektita,  sed  revenis  al  landa
slovena  politiko  kiel  prezidantino  de

unu slovena partio. Ŝi daŭre subtenis la
E-movadon en Slovenio.

Ekde  2007 EEU havis  direktorinon
por plenumagadoj kiu zorgis pri realigo
de konferencoj kaj kongresoj, eldonado
de  konferencaj  kaj  kongresaj
dokumentoj,  verkado  de  monpetoj  kaj
raportoj  ktp.  -  nome  Maja  Tišljar.  Ŝi
estis  salajrata  kaj  tio  havis  gravan
konsekvencon.  Ĉiujare  EEU  estis
financata per EU-fondaĵoj tiel  ke EEU
estis aŭ gvida partnero en projektoj aŭ
partnero. Finance do, registrita organizo
EEU ĉefe vivtenis sin per subvencioj de
EU kaj nur partete per kotizoj de landaj
asocioj.  En  periodo  ĝis  2014  okazis
kongresoj jene: en 2009 en Herzberg am
Harz  (Germanio),  en  2012  en  Galivo
(Irlando)  kaj  en  2014  en  Rijeka
(Kroatio). En 2012 okazis la plej grava
eŭropa konferenco kiun organizis EEU
kun  loka  helpo  de  Triesta  E-Asocio
“Kia estus Eŭropo, se EU neniam estus
fondita?”.  En  ĝi  interalie  partoprenis
eksprezidanto  de  Slovenio  Milan
Kučan,  eksprezidanto  de  Kroatio
Stjepan  Mesić  kaj  eksministro  de
eksterlandaj  aferoj  de  Italio  Gianni  de
Michelis. Ĝi havis grandan reeĥon, estis
financata de EU kaj aperis referaĵoj pri
ĝi  libroforme  trilingve.  Dum  la
konferenco  oni  simultane  tradukadis
ĉiujn  diskutojn  kaj  la  baza  interlingvo
estis  Esperanto.  En  la  jaro  2014  estis
akceptita  leĝo  pri  civitanaj  referen-
dumoj en EU kaj EEU tuj preparis kaj
sendis  proponon  pri  iniciato  de  refe-
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rendumo  akcepti  tekston  de  Eŭropa
Himno por povi ĝin kanti en Esperanto
(teksto  de  Umberto  Broccatelli).
Bedaŭrinde  la  Eŭropa  Komisiono
forĵetis la proponon kaj tiu referendumo
ne okazis. Dum tiuj jaroj okazis ankaŭ
regula partopreno en granda Ekonomia
monda forumo en pola urbeto Krynica,
kun  reprezenta  ekspozicio  kaj
partopreno  en  forumaj  diskutoj  kun
gravaj politikistoj kaj ekonomikistoj.

Post  la  balotoj  por  Eŭropa  Parla-
mento en 2014 Malgorzata Handzlik ne
plu estis elektita sed en 2015 ni eksciis
ke  unu  el  membroj  de  Eŭropa
Komisiono, litova membro, d.ro Vytenis
Andriukaitis  estas  esperantisto  kaj  ni
kontaktis  lin  en  2015.  Li  senhezite
akceptis  nian  delegitaron  kaj  de  tiam
aktive kunlaboris kun EEU. En 2016 li
partoprenis  en  Eŭropa  Lingvopolitika
Konferenco kadre  de UK en Nitra kaj
havis enkondukan parolon kiun li poste
aperigis sur sia paĝaro kadre de Eŭropa
Komisiono.  Tio  estis  unua  teksto  en
Esperanto  kiu  iam  ajn  aperis  sur  la
paĝaro de la plej  alta instanco de EU.
Poste li interparolis kun la estraro pri la
maniero  kiel  helpi  al  Esperanto.  La
sekvan jaron li venis je nia invito ankaŭ
al  konferenco  okazinta  en  Freiburg
(Germanio),  kie  li  same  parolis  kiel
ĉefparolanto  de  nia  konferenco  pri
Zamenhof  kaj  de  la  Kongreso  de
Germanaj  esperantistoj.  Li  ankaŭ
interparolis kun nia estraro kaj sugestis

kion fari estonte. Samjare estis akceptita
nia peto financi la projekton Multlingva
Akcelilo,  kiu  malfermis  novajn  eblojn
por  nia  organizo  kaj  kunlaboro  kun
Andriukaitis.  Li  venos  ankaŭ  al  nia
konferenco pri Lingva instruado en EU
kiu  okazos  paralele  kun  la  Itala  E-
kongreso  en  Triesto  ĉi-jare.  Tie  ni
raportos pri la tre bonaj sukcesoj de la
projekto Multlingva Akcelilo kaj kiel ĝi
povus  esti  grava  saltbreto  por  enirigi
Esperanton en eŭropajn lernejojn.

Konklude:  la  14-jara  periodo  de
EEU  kiel  registrita  eŭropa  organizaĵo
kiu reprezentas eŭropan esperantistaron
ĉe  instancoj  de  EU  montriĝis  tre
sukcesa ĉar ni sukcesis envolvi superajn
politikistojn  en  aktivan  laboron  por
Esperanto  kaj  ne  nur  havi  ilin  kiel
homojn kiuj salutas nin kaj honoras. Kaj
ni sukcesis daŭre ricevi subvenciojn de
eŭropuniaj  fondusoj.  Antaŭ ni  troviĝas
gravega periodo en kiu ni havas ŝancon
enirigi  Esperanton  en  eŭropajn
lernejojn. La nuna estraro de EEU estas
malgranda kaj tre aktiva: la tri personoj
(prezidanto, sekretario kaj kasisto) restis
la  samaj  dum la  tuta  periodo  kaj  nun
kun ili  estas  du  eksdiplomatoj:  Jozefo
Reinvart  kaj  Ulrich  Brandenburg.  La
direktorino de plenumlaboroj  plu estas
Maja Tišljar.

   Aliaj informoj pri Eŭropa Esperanto-
Unio troveblas ĉe 
 http://www.europo.eu/eo/chefpagho  

http://www.europo.eu/eo/chefpagho
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Kantu kune
(Omaĝe al Gianfranco Molle)

  LA VOJO

(Ludoviko Lazaro Zamenhof – muzikis: Gianfranco Molle)

La manifesto de esperantismo aperis en 1896 kiel poemo, en la revuo Ling-
vo Internacia. Ĝi estis muzikita de Gianfranco Molle kaj prezentita kiel unu 
el la eroj de la samtitola kasedalbumo La Vojo eldonita en 1977.

       Sol          Do        Sol         Re
Tra densa mallumo briletas la celo,
    Sol     Do        Sol     Re
al kiu kuraĝe, kuraĝe ni iras.
     Do       Re       Sol       Mi-
Simile al stelo en nokta ĉielo,
    Do       Re          Sol      Do  Sol  Re
al ni la direkton ĝi diras.

       Sol         Do        Sol           Re
Kaj nin ne timigas la noktaj fantomoj,
        Sol           Do              Sol              Re
nek batoj de l' sortoj, nek mokoj de l' homoj,
       Do          Re         Sol     Mi-
ĉar klara kaj rekta kaj tre difinita
    Do          Re       Sol      Do  Sol  Re
ĝi estas, la voj' elektita.

       Sol         Do        Sol          Re
Nur rekte, kuraĝe kaj ne flankiĝante,
   Sol       Do         Sol       Re
ni iru la vojon, la vojon celitan!
      Do           Re             Sol          Mi-
Eĉ guto malgranda, konstante frapante,
      Do          Re           Sol      Do  Sol  Re
traboras la monton granitan.

        Sol           Do       Sol      Re
L' espero, l' obstino kaj la pacienco –
     Sol        Do             Sol       Re
jen estas la signoj, per kies potenco
     Do           Re           Sol        Mi-
ni paŝo post paŝo, post longa laboro,
 Do           Re           Sol      Do  Sol  Re
atingos la celon en gloro.

     Sol            Fa           Do       Sol
Ni semas kaj semas, neniam laciĝas,
         Sol          Fa         Do            Sol
pri l' tempoj estontaj, estontaj pensante.
          Do          La-           Re7
Cent semoj perdiĝas, mil semoj perdiĝas, –
     Fa            Sol            Do
ni semas kaj semas konstante.

         Sol           Fa          Do           Sol
"Ho, ĉesu!" mokante la homoj admonas, –
        Sol         Fa           Do           Sol
"Ne ĉesu, ne ĉesu!" en kor' al ni sonas:
       Do       La-           Re7
"Obstine antaŭen! La nepoj vin benos,
    Fa      Sol       Do          Re
se vi pacience eltenos".
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     Sol         Do        Sol         Re
Se longa sekeco aŭ ventoj subitaj
      Sol        Do        Sol        Re
velkantajn foliojn, foliojn deŝiras,
     Do            Re              Sol    Mi-
ni dankas la venton, kaj, repurigitaj,
    Do              Re     Sol      Do  Sol  Re
ni forton pli freŝan akiras.

       Sol            Do       Sol      Re
Ne mortos jam nia bravega anaro,
       Sol         Do         Sol             Re
ĝin jam ne timigos la vento, nek staro,
     Do       Re           Sol        Mi-
obstine ĝi paŝas, provita, hardita,
     Do      Re       Sol      Do  Sol  Re
al cel' unufoje signita!

       Sol         Do        Sol          Re
Nur rekte, kuraĝe kaj ne flankiĝante,

  
Sol     Do          Sol        Re
ni iru la vojon, la vojon celitan!
      Do           Re              Sol        Mi-
Eĉ guto malgranda, konstante frapante,
     Do         Re             Sol      Do  Sol  Re
traboras la monton granitan.

        Sol           Do       Sol      Re
L' espero, l' obstino kaj la pacienco –
     Sol        Do             Sol       Re
jen estas la signoj, per kies potenco
     Do           Re           Sol        Mi-
ni paŝo post paŝo, post longa laboro,
  Do          Re
atingos la celon
       Sol         Mi-
post longa laboro,
  Do          Re           Sol      Do  Sol
atingos la celon en gloro.

La vojo
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Vortoserĉo

   Trovu en la skemo kaj elstreku la vortojn sube listigitajn, skribitajn horizontale, verti-
kale, diagonale kaj ankaŭ de dekstre maldekstren aŭ de sube supren. Restantaj literoj
formas nomon de bildo.

ANASO FOKO MARLEONO PINGVENO

ANSERO KASTORO MELEAGRO SERPENTO

BOVIDO KATO MEVO SIMIO

ĈEVALIDO KOKIDETO MUSO STRIGO

FLAMENGO KOLOMBO PAPAGO TESTUDO

KUNIKLO PELIKANO
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Krucvortenigmo

 Cerbumu plu!



 La bildo

La Majstro   “per guto malgranda, konstante frapante
              ni semas kaj semas, konstante.”


