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Esperanto retkurso
en neesperantuja retpa aro
Ofte ni penas diskonigi nian lingvon per niaj solaj malfortaj rimedoj
rudimentaj; malofte venas en nian kapon la ideo kunlabor kun
neesperantistaj medioj kiuj efike komplementu nin. Malpli ofte,
neesperantistaj medioj venas nin por peti kunlaboron. Malpliege ofte, tia
kunlaboro celas ĝuste kion ni bezonas kaj ne povas atingi solaj.
MailxMail estas hispanlingva (tame- m.igi. Ankaŭ la italan ne eblas findiride
ne de la nome) retejo kiu ofertas al siaj lerni tiel. Ĉu iun lingvon eblas? Jen ideavizitantoj senpagajn plej diversajn kur- la medio por Esperanto. Ni scias, ke la
sojn, inter kiuj lingvajn. Simpla sistemo: ecoj de nia lingvo ebligas veran memiersufiĉas retadreso kaj pasvorto, kaj poste nadon, do 25 400-vortaj lecionoj niakaze
elekti la deziratajn kursojn. La retadreso sufiĉa ne nur por gustumigi, sed por ende la ejo estas mailxmail.corn. Laŭ nia kapigi, kun ioma kunlaboro de la lernanscio ili agas honeste, kaj nenion ajn sen to.
das al aniĝintoj, krom la lecionoj de la
Manke de jam preta kurso de tiaj ecoj,
elektitaj kursoj.
Ana Manero diligente verkis ĝin, bazita
Pasintan junion, responsulo de MaiL\- sur la lernolibro "Esperanto. Curso del
Mail kontaktis la Federacion. Li, surpri- idioma internacional" de Miguel
zege al ni, petis de HEF Esperan- Gutiéarez Adúriz, kaj el jama materialo
to-kurson por oferti en la retpaĝaro. La publikigita de la Federacio en www.espostuloj estis simplaj, tamen iom kate- peranto-es.net
kaj
wwwesperannaj: 25-leciona kurso kun lecionoj mak- to.es.or-g. Bedaŭrinde HEF disponas nur,
simume 400-vortaj.
krom pluraj ankore nerealigataj planoj,
Unue endis viziti la retejon kaj provi tiel nomatan "distan" kurson, tio estas,
alilingvajn kursojn. Amuze. Vere amu- kurso (ret)poŝta, kun poŝvortaro, libroj,
ze, pretendi lernigi la anglan per manple- memfaritaj kasedo kaj ekzercaro. La ekno da reluiesaĝoj, kompreneble sen ajna zercojn eblas sendi, kaj la korektojn riceklarigo pri prononcado. Eĉ kursoj de vi, poŝte a l retpoŝte. Tio estas ĉio. Ĉar
sone pli logikaj lingvoj, kiel la itala, estas adapto de tia materialo postulus longan
apenaŭ suprajaj enkondukoj por gusto- laboron, la decido estis kompili el jamaj
2
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dokumentoj 25-lecionan priskribon de la
lingvo, kun ekzemploj. Pro neeblo malpligrandigi iujn lecionojn sub la
400-vorta limo, la kurso fine iĝis
27-leciona. Jen la hispanlingva enfiavo:
Capitulo 1: i,Qué es el esperanto?
Capitulo 2: Pronunciacic n
Capitulo 3: La silaba, el acento, el saludo
Capitulo 4: El sustantivo, el adjetivo, el
plural, el articulo
Capitulo 5: Los pronombres personates,
los pronombres y adjetivos posesivos
Capitulo 6: Los grados del adjetivo
Capitulo 7: La negacibn, las preguntas,
Verbos
(formas
Capitulo
23:
el adverbio
compuestas)
Capitulo 8: El verbo (formas simples)
Capitulo 9: Formación de palabras, Capitulo 24: La oración pasiva
Capitulo 25: Mas sufijos
orden de la frase
Capitulo 26: Refranes, tacos, insultos
Capitulo 10: Los prefijos
Capitulo 11: Los sufijos (l)
Capitulo 27: Tabla de correlativos
Capitulo 12: Los sufijos (11)
Videble maltipa ĉar, jam dirite, ĝi esCapitulo 13: El acusativo
tas ne vera kurso sed priskribo de la lingCapitulo 14: Los nútneros
vo kun multaj ekzemploj. Sed nia lingvo
Capitulo 15: lnterrogativos y relativos
kapablas senhonte prezenti sin ankaú
Capitulo 16: Las preposiciones (1)
tiele. Kaj sukcese. En la unuan lecionon
Capitulo 17: Las preposiciones (II)
ni metis retligilojn al la Federacio, al fiCapitulo 18: Las preposiciones (II I)
dindaj lokoj kiaj esperanto.net, kaj al
Capitulo 19: Las preposiciones (IV)
adresaroj kiaj thnoz.org/Worlcl/EsperanCapitulo 20: La conjunciOn y la to/. Por la dua leciono ni verkis simplan
interjección
priskribon, kiel uzi la Esperanto-literojn
Capitulo 21: El rellexivo, la hora
en komputiloj, kun l igiloj al certaj paĝoj
Capitulo 22: Participios verbales
de Bertilo Wennergren (svwwbertilow corn).
4ovtlhi:
Pro la Esperanto-literoj, por eviti fun tm!nielO:da: a;tí?t;j:: .
de la teknikistoj ĉe Mailx 41ail, ni ne
ŝojn
kJ:l nontt'a: la vtg eeOn:de nta
sendis la malnetan dokumenton, sed ĝin
prilaboradis mane por krei puran
'.i._'iti?. .tìjc! .. .
1r.a.i i
HTML-dokumenton (por fakuloj, laú
-3
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signokodo Unikodo kaj kodprezento dukan tekston par lanĉi la kurson al sia
UTF-8). Tiel la teknikistoj devis nur pre- lernantaro; kaj ŝajne neniu el ili opiniis
ni nian tekston kaj sentuŝe uzi en gi siajn ĝin sufiĉe grava por peti ĝin de ni. Kiel
ŝablonojn (fake, stilfoliojn) por alias- foje okazas en nia rondo, tioj solaj ke ilia
pektigi. Atuto de nia flanko, kio malebli- opinio pri Esperanto estas favora, kaj ke
gis multajn antaŭvideblajn erarojn pro ili iel volas apogi nian aferon, ne signimanipulado de Esperanto-teksto far fas, ke ili kapablas pozitive pri
neesperantistoj.
ĝi.
Interesa flanka frukto de nia kunlaboRicevinte tian amasmesagon, ni tuj
rado kun ivlailxMail-teknikistoj estas, ke reagis rekte al la responsulo, trankvile
ili mem petis de ni konsilon, kiun pro- atentigante pri la pruveble senbazaj kligramon uzi por komforte prilabori plur- ŝoj dissernataj en la tcksto, kiujn ni delingvajn HTML-dokutnentojn. La suk- longe evitas en nia publika prezentado.
ceso kaj facilo krei Esperanto-kurson, Ni sugestis, ke ŝajne ili prenis tiajn mikun specialaj literoj, emigis ilin ekentre- sinfonnojn el persona retpago aú nefipreni kurson en la rusa, kaj poste en la dinda enciklopedio (cetere, eĉ la fama
arabal Ni sendube proponis al ili la bo- Microsoft Encarta apenaŭ atentas pri
negan programon UniRed, verkitan de Esperanto, kaj krome diraspri gi gravajn
nia rusa samlingvano Jurij Finkel; malĝustaĵojn). Ili Honeste pardonpetis,
wwwesper°anto.munu/UniRed/UTF8/.
kaj klarigis, ke hasto igis ilin preni sen
La programo estas Vindoza; por la siste- konsulto ian ajn informon pri Esperanto
mo GNU/Linukso ni rekomendis aliajn. kiun poste ili mem reverkis, Ili ofertis sin
La rekomendo pri UniRed estis tiom por laŭeble ripari la mison.
sukcesa, ke ili sendis dankan kaj al ni ĝo
Sed la miso estis neriparebla. Almejigan mesagon informantan, ke graŭ tiu na
ŭ la fiksan priskribon de la kurso en la
bonega programo ili jam prilaboras la retejo estis pozitivige
ŝanĝita de ni. Ili
rusan kurson.
same bonvole kaj same mise estis verLa 16an de oktobro fine lanĉiĝis la kintaj strangan teksteton kiu neeviteble
kurso. La 75.000 lernantoj de MailxMVlail kreis la tipan bildon de Esperanto pri nericevis retleteron informantan pri la nova natureco kaj opono al la ceteraj lingvoj.
Esperanto-kurso... plenplenan de la ĉia- Anstataxue, ni proponis jenon (hispane,
maj kliŝoj: batalo kontraŭ Babel-turn, kun la nomo de nia lingvo minuskia, kio
Esperanto kiel miksaĵo de lingvoj, Espe- estas la pli natura maniero en la hispana):
ranto celanta unuecigi, iu Zamenhof "La internacia lingvo Esperanto estas
fulmrapida inventinto el fabelo... Nepar- piurfoje oficiale apogita de UNESKO,
doneble ni ne antaúatentis, ke la respon- kiel efika ilo, komunika kaj kultura, inter
suloj de MailxMail bezonos ian enkon- homoj de malsamaj denaskaj lingvoj.

4-
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Lingvo neútrala kaj facila por ĉ iuj, Espe- tojn. La krcskado malrapidiĝis. La lecioranto iĝas pli kaj pli aktiva, ankatl en non 28an ni, ne senpene sed ne senfrukinterreto. Provu mem per ĉi tiu senpaga te, diligente enkapigis, tio estas, pri la
baza kurso."
lanĉo de la nova kurso "Esperanto II"
Profitante la oferton ripari la mison, ni scios pli ol 75.000 homoj, per pozitiva
proponis novan kurson ioni pli altnive- kaj zorgo verkita retletero,
lan, kun ekzercoj. Kompreneble nia
Dume, tre helpos kunlaboro de ĉiuj
oferto estis vanne akceptita. La tasko
per...
amasa gustumado! Ĉiaj kritikoj (de
pluas.
ĝis alistrukturigo) helpas piiMi ne povas dubi, ke bona, pozitiva tajperaroj
la kurson kaj pli trafo verki la
kaj senkliŝaprezentotekstoem.igusplida bonigi
duan parton. Koran antaŭdanicon.
homoj aniĝi la kurson. Malgrat ĉio, jam
dum la unuaj tagoj pli ol 1.000 homoj
Marcos Cruz
aniĝis. Verkante ĉi tion, mi konsultas la
retejon kaj kontrolas: jam 1.505 lernanmarcos@ituiependiente.net

La6 decidite (Boletin 355, 2a paĝo), nia estrarano Pedro A.
Garrote estas la nova kotizperanto de UEA en Hispanio, funkcio
farita de la CO de HEF dum la lastaj jaroj.
De nun, do, sendu viajn kotizojn por UEA, viajn abonojn
por "Esperanto" kaj "Kontakto"
kaj viajn UK-ali ojn ne plu al la
konto de HEF sed al la nova

Peranto de UEA
Pe ro A. Garrote

Apartado 119 -- Esperanto; 47080 Valladolid
Kanto: 0030 6002 74 0000901271;
Banco Espanol de Credito (BANESTO); Valladolid
Retadreso: pgarrote@eurociber,es
HEF-Bulteno n- ro 358
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Pendanta flago
Centojn da laborhoroj dediĉas la
Estraro de Hispana Esperanto-Federacio
al solvado de plej diversaj demandoj rilate al al funkciado de la Asocio. Multaj
el la plenumitaj taskoj restas "nevideblaj" por la membraro, kvankam eviden
lnter la argumentoj
tas, ke se oni ne plenumus ilin, la Asocio
prezentita] por rifuzi la
ne povus funkcii. Aliaj taskoj estas sufi
sugestitan proponon
ĉe gravaj par diskonigo, kaj, fakte, oni
estis jenajn: Ni ne estas
povas legi pri iii en la raportoj de la es
am- basadejo. Ni ne estas "Esperanto",
trar-kunsidoj.
sed "Hispana Esperanto-Federaeio ,
Lastatempe okazis, ĉe la Estraro, dis
e Flagoj kaj identecaj simboloj utilan fordkoto kiu rilatas al la uzo de "la flago" ĉ
gante la identecon kaj memestirnon de la
la HEF-sidejo, kaj ŝ
ajnas al mi interesa membroj de la koncerna komunumo,
informi la membraron pri la rezulto de la
sed samtempe malutilas levante barojn
vigla debato estiginta.
inter tiu komunumo kaj la cetera mondo.
Al la Estraro venis propono por uzo Kaj se ni servas la homecan celon salti la
de la esperanta flago ĉ
e la fenestro de la barojn komunikajn, kial levi alispecajn
HEF sidejo, ne fiksita sur la vitro sed barojn? Cu vere ni bezonas "fortigon de
pendanta de masto, kiel ĝ
in havas amnba memestimon" je tiu kosto? Des pli, kiam
nodajn]. Per tio oni celon atentigi Ia prení urge bezonas liberajn ne trabaratajn
terpasantojn pri la ekzisto de esperante
vojojn al "ekstera" mondo.
jo.
Tamen la plej konvinka argumento,
Nu, la Estraro devis preni decidon kaj.
kaze de favora sinteno, peti la koncernan por mi, estas do ke flago pendanta de tria
etaĝo en tre nmallarga strato tute ne videpermeson de la madrida Magistrato.
i:
bias,
kaj tial la propono fariĝas sensenca,
La fina rezulto estis malfavora. Jen ĝ
5 kontra laj voĉoj, kaj 3 favoraj. Tamen, Kiu paŝas ja rigarante al la nuboj? Eble
la debato naskis altemativan solvon, nur ni, la esperantistoj, kaj eble tiusence
nome: havi afiŝon en la doma enirpordo la flago helpus trovi la ĝustan situon de
sur kiu aperu: plena nomo, logon kaj ek- la oficejo.
zakta situo de la oficejo (etaĝo/pordo).
6—

Miguel Gutiérrez
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Andaluzio

la jaro 1911 ĝis 1932, kvar grandaj fotografajoj de la sevila tiutempa esperantistaro.

La ĵ umalisto diskonigis, fine de la arLa 2an de oktobro Nicolas Salas, unu tikolo, la telefon-numeron de Juan de
el la plej prestiĝaj andaluzaj ĵ umalistoj, Dios por la eblaj legantoj, kiuj posedas
informis stir kompleta pago de laĵurnalo inforrnojn pri la movado en Sevilo dum
"Diario de Sevilla" pri la demar'oj fari- tiuj jardekoj, aŭ konas la nomojn de la
taj de Juan de Dios Montoto de Sarria, personoj aperantaj sur la fotografajoj.
sevila esperantisto, por kolekti informojn pri la historio de Esperanto en ĉi
andaluza urbo. La titolo de la artikolo estis "Recuperar el Esperanto" kaj en ĝí
aperis, krom malgranda raporto pri la
historio de la E-movado en Sevilo ekde

José Maria Rodriguez

Asturio
Dum la kongreso de sindikata nacia
organizaĵo CNT, okazinta la Ian, 2an kaj
ian de novembro en Candàs (Asturio),
la Esperanta Laborgrupo de la sindikato
starigis budon por informi al multaj el la
500 partoprenintoj pri la internacia lingvo, ĝia lernado kaj organizajoj.
'Lnkaú oni profitis la okazon por disi "adurizajn" lernolibrojn, kaj ek...ojn de la ĵus aperinta vortaro
s az„ e
Multaj informitoj montris intereson
pligrandigi sian etan konon pri E-o, kaj

D
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tiucele plur
po.

1 ili aligos al la laborgruJ.M. Salguero

Ekstremadura
* José Maria Salguero prelegos n_ i
E o kaj internaciaj lingvoj la I 2an de novembro en Fakultato pri Filozofio kaj
La interretaj pagoj de CNT informas
Beletroj. Lia prezento estos unu el la
en Esperanto, .den brava apogo.
programeroj el "Jornadas Sociales",
Kion faras la ceteraj sindikatoj?
aranĝo organizata de CNT-avoj, studentoj en universitato de Extremadura (Caceres).
HEF-respondeculo pri eldonado, kun la
Kanl
celo prepari venontan numeron de la li* La Esperanta Laborgrupo de sindi- bro-serio Hispana Literaturo. La volumo
kata organizato CNT organizos sian 4an estus prezentita en la kadro de la venonta
Renkontigon
Hervàs (Ci ceres) dum Eŭropa Kongreso, okazonta en Bilbao
la 6a, 7a, 8a kaj 9a de decembro. La plej en la jaro 2004,
granda parto de la ĉeestontoj estos grupo
de homoj pretaj lerni la lingvon.
I.M. Salguero

Kantabrio

E iskio / VaskIo

* Kantabra E-Asocio partoprenas,
kiel éiujare, la kristnaskan loterion, en ei
okazo per la numero 65.677. ĉiu bileto
* S-ano Patxi de la Hoz prilaboras la kostas 2,50 eŭrojn (0,50 estas donaco).
estontan ttt-paĝaron de la E-Grupo de
* La Asocio havas novan pli moderBilbao.
nan komputilon, fakte donacitan de ne
• Kiel kutime la Asocio partoprenas mebro. Dankon al José Mariano Gutiéla kristnaskan loterion, cxi foje per la nu- nez,
mero 48.759. La prezo estas 2,50 eŭroj,
* Post longa periodo reaperis la
kaj oni partoprenas per 2 eŭr.
4-paga cirkulera ligilo de la Asocio, nun
Joxemari Sarasua, Prezidanto de la sub la nomo "Saluton!". La do numeroj
E-Grupo de Bilbao kaj Inaki Velez ren- nove aperintaj estis redaktitaj de nia sakontigis kun Miguel Gutiérrez, mideano Juan Azcuenaga Viema, iama
8HEF-Bulteno n-ro 358

eefdelegito de UEA. Cetere, en la dua
numero aperas la kunvokoj al Ĝenerala
kaj Eksterordinara Kunsidoj de la Asocio,

* La 3an de oktobro la valadolidaj
e-istoj rekomencis siajn jaúdajn kunvenojn en Centro Civico el Campilla.

Katalunio

Someraj C'alogoj en la
estadejo
organizitaj de Barcelona Esperanta
Centro por festi sian 25an jubileon.
Esperebte plia punkto en la mapo de

kunvenoj par venonta] jaroj,
D-ro Corsetti vizitis en Barcelono la
sidejon de Barceola E-Centro, interparo
# KAE organizis ekspozicion en Calls pri la ebleco de nova Universala Kon
sal Pere 1V pri pentrajoj de M ':rir3 Rosa
greso en Hispania en Ia jaro 2006, kaj in Vives, sub la temo "Hororoj de naziis
teresiĝs pri la rilatoj de la Esperas
mo Malfermis la aran ott la urba skato-asocioj de Barcelono, nun tre bonaj, beno pri kulturo kaj ĉeestis la Prezidanto
kun la urbodomo kaj la aŭ
tonoma regis kaj Vicprezidanto de Amical Mauthautaro de Katalunio.
sen. Samtempe Rosa Toràn prezentis
S. A ragay
sian verkon Vida i mort dels republicans
La 'Ian de novembro, babilado or- als camps nazis (Vivo kaj morto de la
ganizita de KAE, ĉi okaze en Barcelono. respublikanoj en la naziaj koneentrejoj).
La temo "Af iko
Eŭropa", kun posta
kunmangado de la partoprenantoj en la
La laj Someraj Dialogoj, organizi
restoracio Balcórz de Horta.
taj de BEC por festi sian 25an datreve* Kurso en Centre Civic de la Concor- non, okazis en la E-restadejo de Monisdia, Barcelona, Iunde kaj ĵaŭde.
trol de Montserrat la 6an, Ian kaj Sari de
* Kristnaska loterio de KAE: numero septembro. Ĉeestis 20 homoj. Prelegis
33.707. Oni pagas du eúrojn kaj parto- s-ino Rafaela Uruefla, s-ro Luis Hernànprenas per 1,70.
dez, s-ino Gisele el Francio kaj s-ro
* La 15 de decembro okazos tamen- Giordano Moya. Cetere vizitis la urbehofa festo en Badalona. Informas BEC. ton kaj la monahejon de Montserrat.
HEF-Buiteno n-ro 358
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Korektoj en Boletin 357
* Bedaŭrinde forfalis sur paĝo
30a la nomo de samideano José Maria Salguero kiel donacinto de la libroj: Ano de 1 ' ringludo, kaj La nekonatino.
* Samideano J.M. Salguero atentigas nin, ke la homo aperanta sur la
foto de la 18a pago kiel K.B., ĝenerala sekretario de SAT, ne estas la
vera sekretario. Cu iu povas senvualigi la misteron?

* En la fina parto de Ciherpais, suplemento de El Pals, kie oni mencias diversajn ttt-pagojn, aperas mencio pri kurso
de esperanto en <http://ttt.jubilo.ca/esperanto/>
Listo de retaj kursoj en: <lrttp://ttt.jubilo,calesperantoles/kurso.asp>
Tono del Barrio

Murcia
En oktobro aperis la lasta numero Kajero de la Sudo. Trovu ĝin le: www.iespana.es/Esperanto/k55.11tm
Jesuo de las Heras

Tutkrnde
* Kadre de sia angulo "Koni, Scii
pli?", kiu klopodas doni respondon al
plej diversaj kuriozaj demandoj de la legantoj, la semajna ekstraĵo "El Semanal" (n-ro 783; 10-27 ĝis 11-02), kiun
ĉiudimanĉe oni disdonas senpage kun la
tutlande legataj ĵ urnaloj de la entrepreno
"Con°eo", respondas, sufiĉe detale, en
duono da pago al la demando "Kiu elpensis Esperanton?", farita de Miguel
Navarrete el Kadizo (vd. apude).
Luis Hernàndez
l

Q-

•

..........

HEF-BuRteno n-ro 358

100 Internacia E 5ema jno

En la turisma urbo Cambrils (Tarago- "Unu jarcento de Esperanto en Kataluno) okazis, de la 19a Ĉis la 26a de okto- nio" de A. Marco Batella, kaj "Aktuala
bro, la 10a Internacia Esperan- nefacila vojo" de M. Rafaela Uruefia. Ci
io-Semajno de la Kulturo kaj Turismo. prelegon devis legi s-anino Maria FeriPartoprenis 65 geesperantistoj kaj la gle, pro la neeeesto de la verkistino.
Aparte interesa estis la partopreno de
prograino estis jena:
Du tuttagaj ekskursoj, la unua al la d-ro Renato Corsetti, Prezidanto de Uniurbo Gandesa, la dua al la urbo L' Esplu- versala Esperanto-Asocio, kiu prelegis
ga de Francoli kaj la dua al la Monaliejo pri la temo "UEA, faktoj kaj celoj".
Poblet.
La prelego de d-ro R. Corsetti estas
Prezentado de la libroj "Vortaro esenca por kompreni, sen konfuzaj kaj
2002" de M. Gutiérrez, "Esperantismo, metafizikaj vortoj, la sintenon de UEA
prelegoj kaj eseoj" de G. Maya kaj "La en la aktuala Esperanto-Movado, kaj la
nova plena ilustrita vortaro de Esperan- veran situacion de nia kara intemacia
to" reviziita de Due Goninaz kaj eldonita lingvo en la tuta mondo.
de SAT.
La 26an matene s ro Luis Serrano
Esperanto-kurso kaj E-ekzameno fare
s-ro Aragay. Kantado de "havaneroj" fermis la lGan Internacian Semajnon de
de
(tre popularaj kuba-katalunaj kantoj). Kulturo kaj Turismo kaj emocie adiaúis
gis la I la! .
Kvar treege altnivelaj prelegoj: "Esperanto kaj politiko" de Luis Serrano,
Salvador Aragay Prezidanto de BEC
—11
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Gajaj homoj ei Kongo, Mongo„o,
En nia movado
Kiam la ` rnantoj
A l banio, Litovio, Hispanio, Pollando,
ekzistas diversaj
finas,
f
i...: . . ,:r:.as a,
gravaj kulturaj, sosiaj landoj por tie iaciaj kaj aliaj, instancoj, kiel radioelsen- bori en la ĵus lernitaj fakoj, alportante
dejoj, inuzeoj, ripozlokoj, ktp, kiuj ege siajn titolojn subskribitajn de la Internamuite laboras kaj klopodas disvastigi cia Akademio de la Sciencoj de San Manian lingvon kaj kulturon, kelkaj el ili en rino (bakalaŭro kaj magistro). Eblas eĉ
risko malaperi. En (Bydgoszcz) Pollan- poste sekvi studojn por doktoriĝo, en
do funkcias unu el la plej eksterordina- Esperanto.
raj, Temas pri Internacia Studumo pri
Profesoroj de Ia studumoĵ estas komTurismo kaj Kulturo.
petentaj kaj prestiĝaj, alvenantaj el la
Ĉi institucio montras ke pere de Espe tuta mondo. La kvalito de la instruado
ranto ebias studi profesion, kaj akiri ofi
estas tre alta. Ne ekzistas nuntempe en
cialajn diplomojn kaj titolojn kiuj rajti
nia movado similaj edukcentroj, kie la
gas labori plenrajte en diversaj kampoj. oficiala lingvo estas Esperanto, kaj kie
La instruado okazas en Esperanto, kaj la
amaso da junuloj uzas ĝin en la klasoj,
lernantaro (pasintjare ĉirkaŭ 180 gestu
ĉekoridore, en Ia kafejo kaj surstrate,
dentoj el 11 landoj, eijare ĝis nun pli ol
100 el 6 landoj) unue lernas la internaIndas do diskonigi ĉi edukcentron
cian lingvon por poste uzi ĝin en la aliaj pere de niaj gazetoj, radioj, kaj ĉe niaj
studobjektoj.
klubejoj.
12HEF-Buiteno n-ro 358

Cetere, mi invitas ĉiujn interesiĝantoj, trovos, eble la ununuran lokon kie eblas
ne nur tiujn kiuj volus aligi al la kursoj, konstante, ĉiutage dum tuta jaro, paroli
sed ankaŭ samideanojn kiuj deziras fari kun ĉiuj en Esperanto.
Ĉi septembre mi komencis instrui ĉiunur viziton por ĝui la E-etoson, aú partopreni la konstantajn kursetojn kaj semi- tage en Bydgoszc Esperantan kaj hispanariojn daŭre organizitajn por la geler- nan lingvojn, kaj mi laboros ĝis aprilo
nantoj, kaj, tamen apertarj al ĉ iuj. Kaj, 2003, simile kiel Trevor Steele -nuna Diĉefe, ĝui la kontakton kun la junaj gestu- rektoro de CO de UEA instruis tie antaŭ
dentoj en ege internacia E-etoso, kaj pli- kelkaj jaroj.
Augusto Casguer©
bonigi la propran lingvonivelon. Tie vi

Esperanto en Ia universitoton
Jam la kvaran jaron, la Kataluna organizacio Kultura Asocio Esperantista
(=KAE) aranĝis oficialan Esperanto-kurson en la Aŭtonoma Universitato de
Barcelono.
Nunjare, nome en 2002, la menciita Esperanto-kurso, kies klasojn oni gvidis
marde kaj ĵaŭde po du horoj, entute dum 30 horoj, komenciĝis la 15an de oktobro kaj finigs la 3an de decembro, Tiujn Esperanto-klasojn ĉeestis entute 16
ge-universitatanoj diversurbaj.
Kiel en pasintaj jaroj, post skrupule serioza Esperanto-ekzameno finkursa, la
sukcesintaj gelernintoj rajtis ĝui tri kreditojn, oficiale validajn por la ĝeneralaj
ekzamenoj de tiu Barcelona Universitato.
Fine, kej ne malpli raportinde, estas ja pliafoje mencienda, aparte de la ĉiam
tre valora apogo de HEF, la granda tasko tiurilate entrepenita de du entuziasmaj
KAE-membroj, nome: la kursgvidanto, s-ro Marti Guerrero i Cots kaj la kursorganizanto, s-ro José Maria Galofré Domingo, danke al kies senlaca strebado fariĝis realo tio, kion longatempe ambicias la tutamonda esperantistaro, nome:
oficiale instrui la Zamenhofan lingvon en universitato!
V Hernandez Llusera
HEF-Bulteno n-ro 358
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Fondo de grupo SAT en Hispanio

Duna la L
konareso de Set ia
cieca Asocio 7atmonda (SAT)
Alikanto,
plur
ĉecstantoj vena • aj
el Hispanujo kunvenis por diskuti la
staton de la laborista
Esperan
to-movado en nia

-- i - nbras er e
tas proksim;.::al
SAT, La nomo Ĉe
i grupo estas simple
T-cn-Hispanio.
La celoj de
SAT-en-Hispanio
Hispanaj esperantistoj en la
estos la ĵus menciiSAT-kongreso okazinta en Alakanto
taj: informado pri
Esperanto en labolando. Ni konstatis ke necesas asocio kiu ristaj medioj, kunordigado de agadoj en
agu nome de SAT en Hispanio, propa- medioj proksimaj al la ideoj de SAT,
gardu Esperanton en la hispana laborista apogo al tiu ĉi organizaĵo inter la hispana
medio kaj varbu por SAT inter la hispa- esperantistaro.
En SAT-en-Hispanio povas membri
naj esperantistoj. Tiuj ĉi estas la celoj de
la ĝenerale nomataj LEAoj, laboristaj personoj kiuj sentu sin proksimaj al la
E-asocioj rilataj al SAT. Ĉar laŭ nia opi- ideoj de SAT, ne estante membroj de tiu
nio la gisnuna hispana LEAo, HALE, ne organizo. Kaj povas ankaŭ okazi ke hisplenumas nuntempe tiun ĉi celon, grupo pana SATano ne estu ano de
da samideanoj decidis formi novan orga- SAT-en-Hispanio, se li/ŝi ne deziras,
nizitan strukturon celantan kunordigi la
Aliparte, la organizaĵo tute konforpersonojn loĝantajn en Hispanujo, kiuj mos al la sennacieca karaktero de SAT.
14HEF-Bulteno n-ro 358

li aŭ ŝi povas skribi al nia retadreso satenhispanio@eresmas.com. Oni ankaŭ
povas kontakti la antaŭan aŭ la novan
peràntoja de SAT en nia Iando, Marten()
Bustin kaj Pedro A. Hernandez (poŝta
adreso: Sàinz de Baranda, 44, 3° D, Madrid), aŭ min mem, Tono del Barrio, kin
provizore servas kiel kunordiganto de la
afero.
Ni petas vian kunlaboron en la antaŭenigo de la progresemaj ideoj en la
La rilato al Hispanio havas nur praktikan Esperanto-tnovado kaj de Esperanto en
valoron, ĉar ĝitaŭ gos por kunordigiaga- la progresemaj znedioj, Ni esperas esti
dojn en tiu ĉi regno. Ĝi tamen kunlabo- kapablaj disvolvi taŭgajn agadojn en tiu
ros ne nur kun SAT mem, sed ankaŭ kun direkto. Ni bonvenigas ĉiujn viajn ideojn
aliaj asocioj rilataj al ĝi en aliaj landoj. kaj iniciatojn.
Ĝi ankaŭ estos malferma al la partopre
T©no del Barrio
no de ĉiuj personoj kiuj deziros kunlabori, sendepende de la nacieco: ne gravos
ĉu ili ne estas hispanoj, aŭ ne sentas sin
Nekrologoj
tiaj.
Krome, la grupo estos malferma al
ĉiuj ideologioj ĝenerale trovigantaj en la
sino de SAT, kaj al ĉiuj progresemaj
ideoj. Ĝi ne estos la medio porkvereli inter ni, sed por kunlabori cele al Ia progreso de la tutmonda laboristaro, almenaŭ
per la fortoj kiujn ni havos.
Fine, ni estas malfergnaj al la kunlaboro kun la ceteraj esperantistaj asocioj
jam ekzistantaj en Hispanujo kaj aliloke,
en ĉio kio estas komuna al ni.
En tiu ĉi momento SAT-en-Hispanio
ne havas estraron, nek fermitan organi
zacion, eĉ ne kotizon; ĉio ĉi havos sian
postan momenton. Se iu el la legantoj es
tas interesita en la kunlaboro en la grupo,
FIEF-Bulteno n-ro 358

* La 3an de julio 2002 Antonia
Galbany de Criach forpasis la 3an de
julio 2002, kiam ŝi agis 95 jarojn.
kune kun sia edzo, animis dum jardekoj la E-movadon en Sabadell. Si
estis dumviva membro de HEF,
same ŝia filino Pepita, al kiu ni esprimas nianplej sincerankondolencon.
* Forpasis nia veterana sam ideano Venancio Monsalve de la Cruz
(EM 539). Li agis 89 jarojn kaj logis
en Madrid. Nian plej sinceran kondolencon al la familio.
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Okaze de la 150a naskîĝdatrevena

Leonardo Torres Quevedo

Ni omaĝas hodiaŭ la figuron de unu el la plej elstaraj
intelektuloj de la juspasintaj
tempoj, la esperantisto Leonardo
Torres-Quevedo
(1852-1936). Eksterordinara
inĝeniero kaj rnatematikisto

Lia aktivado kiel esperantista simpatianto jam komencis je la unuaj jaroj de la 20a
jarcento: la anekdoto okazis
en Bilbao en 1906 kie la
unuaj vaskaj esperantistoj
pretendis fondi Esperan-

li inventis kalkulmaŝinon kapablan solvi to-rondon, sed la ĝenerala opinio ne
ĉian alĝebran ekvacion kaj eltiri per ĝi montriĝis tre favora al nia afero. Torres
sukcesajn rezultojn. Li estis vera antaŭ u- Quevedo faris en tiu momento en Bilbao
lo pri la aŭtomata kalkulado, kaj estis li publikajn deklaraciojn favorajn al la inla unua homo uzanta la hercajn ondojn ternacia lingvo, kaj liaprestiĝo kune kun
por gvidi aparato-movojn longdistance. la efika propagando de la vaskaj esperantistaj pioniroj atingis pozitivajn reInter aliaj multnoanbraj mirindaj zultojn.
konstruaĵoj kaj inventoj h konstruis la
aertransportilon ĉe la kaskadego NiagaEn 1922, prezento de dokumento de
ro, 580 metrojn longan, tiarnaniere kon- la Ligo de Nacioj al diversaj fakaj lingceptitan, ke rompiĝo de unu el la kabloj vaj asocioj por eventuala instruado de
tute ne modifas la streĉon de la aliaj be- esperanto en la lernejoj donis kiel rezulzonatajn por la ĝusta funkciado. Li an- ton gravajn debatojn intemaciskale. Tokaŭ kunlaboris kun Juan de la Cierva en rres Quevedo intervenis kiel sciencisto
la projekto por la konstruo de la unua aŭ- kaj esperantisto kaj oficiale proponis
toĝiro, kaj mem konstruis aerostaton do- krei Komisionon de spertuloj en la sino
titan de instrumento kiu ebligis same la de la Ligo de Nacioj por studadi kaj decirigidan kiel la flekseblan aemavigadon. di tiel gravan temon, sed la propono per16—
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mondo. D-ro Cortezo montris grandan
intereson por la intemacia lingvo kaj petis al sia amiko esperantan gramatikon.
Kiel resumo ni diru, ke D-ro Cortezo esperantistiĝis kaj unu jaron poste li ne nur
facile parolis la lingvon sed eĉ fariĝis
prezidanto de Hispana Esperanto-Asocio.
diĝis en senfinaj debatoj laŭlonge de
kvin jaroj.

S-ro Torres Quevedo estis elektita, en
la Sesa Hispana Esperanto-Kongreso
okazinta en Madrido en 1926, membro
de la Honora Komitato de "Instituto de
Esperanto", organizo al kiu apartenis nur
la esperantistoj eminentuloj pri Scienco,
Arto kaj Beletro.

En 1925, en la Universitato Sorbono
de Parizo, okazis la Konferenco por la
uzo de esperanto en Sciencoj kaj Komerco. Prezidis ĝin Charles Richet, membro
de la Franca Instituto, kune kun multaj
gravaj sciencistoj. Reprezentis oficiale
Samideano Leonardo Torres Quevela hispanan registaron, kun Leonardo
Torres Quevedo, du aliaj eminentaj do, doktoro pri sciencoj, elstara esperansciencistoj ankaŭ esperantistoj, s-roj Vi- tisto, f'oipasis en Madrido en 1936. Li escente Inglada, profesoro de Astronomio, tis dumviva prezidanto de la Akademio
Geodezio kaj Meteologio kaj Emilio pri Sciencoj de Madrido kaj membro de
Herrera, Inĝeniero pri Aeronaŭtiko kaj la FIispanlingva Akademio. La hispanaj
eksterordinara matematikisto. Kvankam esperantistoj volas ekzalti lian figuron
oni ne atingis la celon, Ia Konferenco okaze deIa 150anaskiĝdatreveno per tiu
taŭgis kiel propagando de Esperanto, ja ĉi modesta artikolo, kiun mi plaĉo dediĉiuj plej gravajĵurnaloj de la mondo pri- ĉas al li.
traktis frontpaĝe la temon.
Antonio Marco Botella
Tuj post la Konferenco de Parizo kaj
apenaŭ reveninta en nian landon, nia
eminenta samideano eksciis, ke unu el
liaj plej bonaj amikoj, D-ro Carlos M"
Cortezo, grava intelektulo, ministro, kaj
prezidanto de la Akademio de Medicino,
suferis gravan aŭtomobilakcidenton.
Senprokraste li vizitis sian amikon en la
hospitalo, kie ambaŭ konversaciis, interalie, pri la evoluo de Esperanto en la
HEF-Bulteno n-ro 358

FuNdACIóN
ESpERANIQ
Faras la movadon... GRANDA
Iber-Caja 2085-0101-13-286247-62
La Caixa 2100-2149-31-0100165085
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* Pola Radio aŭskulteblas per la reto: de la plej grandaj serĉmaŝinoj kiel Google, AltaVista, Yahoo! kaj kelkaj aliaj.
www.wimorg/ondemand/poland.html
La retejo nun prezentas infonnojn pri
Oni bezonas la programon Real Plae:
Esperanto
en 57 lingvoj de la mondo kaj
yer, kiun oni povas senpage akiri ĉ
ilia nombro daŭre kreskas.
www.real.com/
Dario Rodriguez
* Kompilita kaj subskribita de Gilbert
x La retkatalogo TR©VANTO de la R. Ledon, aperis "Aviada terminaro" kuneldonita de la aŭtoro mem kaj Geisi
Internacia Esperanto aMuzeo en Vieno Al
fredo Bays de la brazila eldonejo
enhavas nun jam 27500 rikordojn. Bon- „
Fonto".
venindas
ofta
enrigardo!
288-paga kun 1000 ter
www.onb,ae.at/sammlungen/planspra-La libro estas
minoj, 23 ilustraj
chenlindex.htm
plataj, aeronaŭtika vortaro anHelga Farukuoye
gla-Esperanta kun 4000 esprimoj en 13
laŭtemaj ĉapitroj kaj "Baza aviada fra* Pasis kvar monatoj ekde la mornen- zeologio".
to, kiam komence de junio la retejo
"Esperanto.net" estis refunkciigita sub
* La 22an de septembro en
la adrninistrado de UEA. Dum tiu tempo Bydgoszcz, Pollando, eksterordinara
en gi estis registritaj 125 mil vizitoj — Ĝ enerala Kunsido de "Monda Turismo"
average e. 1000 vizitoj ĉiutage. Monaton (MT), konsiderinte la ekstreme malfacipost monato la kvanto de la vizitanto] Ian financan situacion de MT, decidis
kreskas kaj en septembro da tiuj jam es- pravigi la decidon turni sin al jugejo kun
tis ĉ. 32 mil!
formala peto verdikti bankroton de MT,
Ĉe serĉado de vorto "Esperanto" la dissolvi la Asocion kaj komenci likretejo estas montrata sur la unua pozicio vid-procedon samtempe kun la jugeja
HEF-Bulteno n-ro 358
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verdikto. i is la juĝeja decido la asocion
reprezentos W. D. Emler, R. Grzebowska kaj T. 3. Kudrewicz. Plua kunlaborado de la eksaktivuloj de MT daŭros kadre de la amatora internacia klubo
"Esperantotur" (sen jura personeco).
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La Urba Registaro de Pop:. .: ( Si°- uzas rektan metodon (aŭdi as nur Espevakio), dum sia kunsido de jaudon la ranto) por esti uzeblaj ĉie en la mondo.
2Gan de septembro 2002, aprobis doni La lecionoj havas ekstertempan econ,
nomojn de la novkreitaj stratoj kaj de pu- tiel ke ili senŝange aktualos dum multaj
blika areo. La parko en centro de Poprad, jaroj, La amuza kaj daŭre evoluanta inĉe Istrobanka, ricevis nomon laú la ko- trigo kaptos kaj retenos la intereson de
nata esperantisto Milan Zvara, kaj portos studantoj. La leeionaro uzas desegnojn,
la nomon "Parko de Milan Zvara". Mi- fotojn kaj mapojn.
Ian Zvara forpasis la 30an de januaro
Stefan Mac Gill preparas por ĉiu le2002. Li estis en tiu momento interlie
Prezidanto de Slovaka Esperan- ciono paroligajn kaj gramatikajn ekzerto-federacio, kaj Estrarano de Monda cojn, kaj aperos akompana libro por belpi al ne "profesiuloj" instrui per ĝi, verTurismo.
Sur la foto li estas la dua sidanta de kata de profo Duncan Cha rters.
dekstre, dum mikologia kunveno, pri kiu
li ankaŭ okupiĝis.
Augusto Carquero
* Pasporto al la Tuta Mondo estas 16
kolorplenaj 30-minutaj lecionoj, kiuj
HEF-Bulteno n-ro 358

La aktoroj uzas Esperanton tiel, kiel
ĝi estas prononcata ĉiam klare, ĉiam
kompreneble.
Lusi Harmon
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Al a Erwopo
eblas
Esperanto amikas
Kiam ni planis niajn feriojn, ni decidis
vojaĝi al Rusio, fakte al Sankta Petersburgo kaj al Moskvo survoje al Helsinki.
Nuntempa teknologio ebligis rapidan interŝangon de mesaĝoj, tiel ke peterburga
samideano ricevis nin en Ia stacidomo je
la alveno de trajno "Sibelius", Ni tuj rimarkis lin portantan afiŝon kun la vorto
"Esperanto". Miaj amikinoj surprizi�is
kaj mi ĝoj is pro tiel profitdona lingvo. Ni
konsentis renkontigon por la venonta
tago en loko proksima al la sidejo de la
esperanto-klubo "Espero". En la klubo
ni restis dum du horoj kaj duono. Tie ni
interparolis pri plej diversaj aferoj, ili regalis nin per teo kaj ni ĉiuj profitis kaj estis kontentaj pro tiel sukcesa kontakto.
Cetere, ank.aú mi deziras aldoni ke la
prezidantino de la grupo, Anna Butrevic
transdonis aI ni plej sincerajn salutojn
por Augusto Casquero (ili ja interkorespondas). Bedaŭrinde, pro manko da
tempo, ni ne povis plenumi kontakton
kun moskvaj geesperantistoj. Sendube,
amuza kaj interesa sperto pere de esperanto.

En la Europa Socia Forumo,
okazinta en Florenco, la grupo
SFE, Socia Forumo Esperanto, sub
la devizo: "Kontraŭ ĉiu lingva egemonio, unu lingvo neŭtrala", ekspoziciis informrnaterialon, redaktitan en ĉiuj oficialaj lingvoj de
Eŭropo, kiun tre ŝatis la siegantaj
junuloj kun peto de sciigoj kaj klarigoj. Konstanta alfluo ankaŭ ĉe la
ekspozicio de E.R.A. (Esperanto
Radikala Asocio), faksekcio de la
Radikala Partio, kie eblis ekkoni la
realon de la esperanta mondo per
rigardo de plurlingva k-disko.
Intensiva kurso de esperanto, farita
de d-ro Ranieri Clerici, ebligis al la
publiko ekaliri la lingvon por tiel
konsciigi pri ĝiaj logikeco kaj facileco.
Esperanto kapablas kontribui al
de la devizo de tiu ĉi Socia Forumo
en Florenco: "Alia Eŭropo eblas".
SFE pere de T. del Barrio

Maria Elvira
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Grupo de "simpatiaj" hispanoj en la
Eŭropa kongreso de Verona

Post la sukceso de la partopreno de
klasoj de lemantoj de Esperanto en la
tago "Euroscola" de Ia eŭropa parlarento en Strasburgo, nun maifermiĝas la
ĉas-sezono por la klasoj, kiuj partoprenos venontan jaron.
La partoprenintaj klasoj ne rajtas partopreni duan fojon, do, oni devas serĉi
aliajn klasojn en aliaj lernejoj.
Esperanto-lernantoj antaŭ la Eŭropa
Parlamentejo en Strasburgo.
Mi diru, ke kun konsierno la organizintoj rimarkis, ke el la tuta EU-Iandaro
Ni volas kaj povas!
nur Francujo, ltalujo kaj Svedujo sukcesis trovi klasojn por partopreni. La manko de hispanoj, germanoj, ktp. estis vere topreni (ĉi jare partoprenis litovoj, poloj,
miriga.
hungaroj, rumanoj kaj kroatoj).
La organiza laboro estas praktike faMoi°aío: filozofíumi pri la beleco de la
rata de niaj francaj samideanoj, kaj la orideo
de Eŭropo estas facile, trovi kIa
ganiza ilo estas listo, kies nomon vi posojn,
kiuj pretas lerni Esperanton, estas
vas peti de UEA.
Kiel jam ĉi jare limigita nombro da tre pli malfacile,
klasoj el la kandidataj landoj rajtas parRenato Corsetti
HEF-Bulteno n-re 358
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Recenzo

Esperantismo

Esperantismo: prelegoJ kaj eseoj
Aŭtoro:
Giordano
Moya Escayola
Eldono: BEC (Barcelona Esperanto Centro);
junio 2002; Formato: 20
x 13 cm; Pagoj: 238; Prezo: 8 €

' :r,'. }

v n. de la t.n.
por gvidi la hont.aron al
pli justa mondo.
Ankaŭ ĉi foje, "a aútoro presentas a.. € _ i. diversajn prel~ tL ,
kaj
-ijn pri la graveco de la
)erantismo cele al la
homarunuigo, montrante

ĉie ke te.mas pri la nuntempa defio de la
Por la persan©j kiuj de antaŭ
longc ko mondo, kaj ke la evoluo de esperanto kaj
nas la esperantisman ideon kaj sintenon
de la homaro dependos de la sukceso aú
de la aŭtoro de ĉ
i tiu libro, S-ro Giordano rnalsukceso de la esperantisto] en tiu
Moya, kompreneble la enhavo de ĉ
i ver klopodo. Estas bona ideo kainpiIi en
ko ne estas tute nova. Ne vane, la antaúaj
ununura libro prelegojn, kiujn nun povos
verkajoj, La Honta vivaventuro, Espeesti konataj de multe pli da personoj ol la
ranto ett prospe]rtivo, Survoje al univer
ĉeestintoj en difinita evento,
sala civilizacio eldonitaj de BEC kaj
La mina verko estas facile legebla kaj
aliaj verkoj en kataluna lingvo, kune kun
diversaj prelegoj de la aútoro, montras al malfacile strukttu-ebla, pro la fakto ke teni ke oni estas antaŭ esperantista verkis- mas pri kunligo de diversaj temoj kaj
to kiu el diversaj flankoj kondukas sian prelegoj, de malsamaj datoj kaj titoloj;
rigardon al celo bone difinita: Esperanto kaj kvankam por la kutimaj legantoj de
ne estas nur lingvo, sed se ni volas ke i S-ro Moya multaj temoj jam estas konaestu solvo por krei novan universalan ci- taj, ila celo al la universala civilizacio, la
vilizaciot~, ni bezonas akompani la ling- unuigo de la homaro, la homaranismo, la
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esperantismo ktp.), tamen, povas esti interesa por ĉiuj, ĉefe por novaj esperantistoj.
Je la finaj paĝoj, la "prognozo de la
esperantismo", estas nek triumfa nek optimisma, kontraŭe Esperanto stagnas.
En la dudekunua jarcento la interna idea
kaj la homaranismo, kiel asertas la aŭtoro, "restas nur en la strofoj de la Espero,
kin malofte kaj rutine estas kantata", kaj
li resumas la ideon montrante la vojon al
klarigo de la esperantismo al neesperantista publiko, cele al la homarunui o, per
raciaj argumentoj. Do, la espero estas
iam malfermita en la animo de la aŭtoro,
kiu kuragigas in "ne resti izolitaj, malsupreniri en la arenon de la mondo, levi
la standardon de la homerun,,. ;:o"...
La prezento de la libro estas alloga,
kaj ni devas danki, unu plian fojon, al
Barcelona Esperanto Centro la penadon
eldoni novan verkon montrante tiel la viglecon de sia agado, kaj nur ni devas
plendi pri la diversaj preseraroj.
La enkonduko de S-ro Stefan Maul,
tre prava, garantias la interesan enhavon.
Por la hispanaj kaj eksterlandaj esperantistoj, la libro estas aĉetebla rekte ĉe
la Libroservo de BEC (Bassegoda 40, 3,
1; 08028 Barcelona, aŭ ĉe la Libroservo
de S-ro Luis Serrano Perez, Font Nova
32, Sabadell.
M. R. Uruena
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Kurioze
Historia universal de la escritura
(Universala historio de la skribo)
Harald Haarmann (hispana versio, Jorge Bergua Cavern) Ed. Gredos
El area de influencia de la cultura
escrita arabe (Pàg. 529) (influareo
de la arablingve verkita kulturo).
(..,) Mientras que, desde la Antigiiedad, la Biblia se ha seguido traduciendo a nuevas lenguas y se han
consignado textos cristianos en una
gran cantidad de sistemas gràfzcos,
el arabe es la Unica lengua sagrada
del Islam la escritura arabe la Unica
modalidad grafica en la que se redacta literatura islamica. El Coran
solo es reconocido en su version arabe original: entre los musulmanes
estrietos, las traducciones al < ler. ràr .
inglés u otras lenguas carecen rL auoridad, Solo una de las lenguas universales de creaciàn artificial, el esperanto, se acepta como lengua de
traducción. (...)
Sendi,,. Pedro Hernandez Úbeda
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kaj la ministro

Radikala delegitaro renkontis la
ministron pri Publika instruado, Letizia
Moratti (dua de maldekstre sur la foto),
sekve de letero sendita de Pannella kaj
Pagano, kiu celis politikan api.ni-interlanĝon pri la decido plifmigi instruadon de la angla lingvo ekde la unua
klaso de la elernenta lernejo.

Deirante de tiuj konsideroj, Pagano
pledis, ke necesas la lingvo-merkaton liberaligi, unuavice alprenante Eŭropen la
intemacian lingvon (kio estas la esperantista solvo, menciita de Economist
mern), kaj deprenante la rolon de globa
komunikilo for de la an a, tiel, ke tiu ĉi
denove konkurencu ken la ceteraj fremdaj lingvoj.

La respondeculo de la Radikala
Konklude, Pagano asertis, ke, post
partio pri la Kampanjo por la internacia
lingvo, Giorgio Pagano, emfazis ke, per la altrudo al la mondo de tute nova
la Economist-a artikolo "A world empire mono, la Eŭro, la sistemo "Eŭropo" daŭwith other means", la anglosaksoj mem rigu sinr'elanĉon, kaj ke Eŭro-lingvo esevidentigas ne nur, ke la angla lingvo tas determina faktoro kaj por al-ekstera
malfacilas
kion, aliflanke, nerekte sukceso kaj por kreskigo de interna kopruvas la Registaro mem, plifruiginte de mercado kaj de traeŭropa labormerkata
jarojn kian ekstudadon--, sed ankaŭ, ke movebleco,
trudado de la angla ekrnanifestigas kvaMinistro Moratti memorigis, ke anzaŭ kultur- kaj ekonotni-koloniado fare taŭlonge ŝi publike evidentigis estingide la Usona koloso, damaganta eĉ la ce- go-riskon por minimume duono de la
terajn anglalingvajn popolojn, kio oka- homa lingvar-riĉajo kaj agnoskis, ke, pro
zas, ekzemple, ĉe Kanadaj anglalingvaj la nuntempa devigita senmoveco de la
kultur-entreprenoj. Koloniado kiu —laŭ eúropaj lingvo-politikoj kaj pro baldaŭa
tiu prestiga angla semajna revuo-- g a- pliampleksiĝo de Euro_pa —malfacile
ve endangerigas la tutmondan lingvo- regebla per la nuna lingvo-rekitno—pokaj kultur-diversecon,
ves maturi la tempoj por al iro
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"per-internacilingva". Aliro kiu povus
plenumi la postulon ebligi europan kaj
internacian komunikadon, samtempe
gardante la lingvaron.
Tamen, la Ministro emfazis, ke,
propranature, tia solvo alstr°ebendas tuteŭrope, naskante kulturan tiuteman debaton, nun malestan.
Ministro Moratti tamen klarigante,
ke tia Eŭrop-ampleksa engaĝigo nepre
postulas antaŭkonsenton de la tuta Registaro deklaris sin malferrna, ankaŭ
helpe de la Ĝenerala direkcio pri internaciaj rilatoj, gvidata de Giunta La Spada,
al eventualaj iniciatoj aŭ projektoj -proponotaj de la radikaluloj- kiuj povus helpi "demalsupran" ekkonsciigon.

Cirkai la mondo
en 80 tagoj

La katalunaj esperantistoj Manel Vinals kaj Joaquim Marcovai ptenumis vojaĝon ĉirkaŭ la mondo en 80 tagoj, uzante nur surterajn aŭ surmarajn transportilojn, sed ne aviadilojn, kiel faris Phileas
Transliinen Fogg en la fama novelo de Julio Verne.
La du aventuristoj ekiris el Londono la
19an Augusto kaj revenis al la sama urbo
la 6an Novembro, uzante kvar ŝipojn,
unu el ili kargo-ŝipo, per kiu ili alvenis en
Los
Angeles, kaj grandan nombron da
Radio
Marbella
elseadis
trajnoj, busoj kaj taksioj.
15-minutan rektan intervjuon telefone faritan al la Sekretario de HEF,
Pere de agentejo EFE, multaj hispanaj
lvianolo Patra.
ĵurnaloj informis pri la novaĵo, aldonante la uzon de Esperanto laúlonge de la
La principa sinteno de la parolistuta
vojaĝo, kaj ankaú pri Ia alveno de la
toj estis pozitiva, kaj la rezulto estis
du
esperantistoj
al sia vilaĝo, La Sénia
ŝajne bona kaj alloga. La motivo de
(Taragono). Cetere, oni povas legi, anla alvoko estis la freŝa notico de EFE
koraŭ nekompletan, esperant- kaj katapri la du esperantistoj el Tarragona,
lunlingvan raporton de la tuta vojaĝo en
kiuj rondvojaĝis la mondon parol anla reta juraalo Vilaweb: www.vilate esperanton.
web.coinfespecials/rodamon
M. Zacato
Dario Rodrigez
HEF-Bulteno n-ra 358
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L~ Europaj Verdulo j pri Esperanto
Dimanĉon, 19an majo 2002, la kon- la malpli uzataj lingvoj, interalie regiogreso de la Europa Federacio de la Ver- naj lingvoj.";
daj Partioj aprobis ĝeneralan rezolucion
Observante ke "almenau 3000 el
tre interesan por la esperantista mondo. 6000 lingvoj estas endanĝerigitaj, grave
Danke al la prem-agado de la endanĝerigitaj afl rnortantaj en multaj
"espERAnto" Radikala Asocio:
mondopartoj", kiel agnoskis UNESKO
— La irlandaj verduloj proponis al la mem dum la lasta Internacia Tago de la
ĝenerala kongreso du rezoluciojn pri la Patrina Lingvo kaj ke, laŭ la Ruĝa Libro
"media elstarajo" rilate al la detruado de de UNESKO pri Endangerigitaj Lingla lingva ekosistemo,
voj, preskau 60% de la eŭropaj lingvoj
—La itala delegacioproponis specia- estas rekte endangerigitaj;
lan rezolucion pri la Paderboma metodo.
Rernemorigante ke Klaus Toepfer, la
Ambaŭ rezolucioj, fanditaj en ununu- Administra Direktoro de UNEP, emfazis
ra ĝenerala rezolucio, estis aprobitaj de ke perdi lingvon kaj ĝian kulturan kunla Kongreso. Jen ĝi:
tekston similas bruligi unikan faklibron
Konsiderante ke "dum la venontaj pri la natura mondo: "se ĉi tiuj kulturoj
100 jaroj 90 elcentoj de la lingvoj en la malaperos, ili kaj ilia intima interrilato
mondo estos malaperintaj aŭ preskau kun la naturo estos perditaj por Ĉiam",
malaperintaj", kiel avertis centoj da ling- kaj
vistoj okaze de la 21 a kunsido de la Rega
Atentigante ke laŭ la oficiala organo
Konsilantaro de UNEP (Programo de la de UNESKO, "el la endanĝerigitaj planUnuigintaj Nacioj por la Hommedio);
taj kaj bestaj specioj de la mondo hodiatl,
Konsiderante ĉi-rilate ke UNESKO multajn konas sole iuj popoloj kies ling
mem, en la rezolucio pri plurlingveca voj estas fonnortantaj. Mortante, ili foreduko kiun akceptis la 30a Ĝenerala prenas kun si ĉiujntradiciajn sciojnpri la
Konferenco, avertis "pri la aktuala mina- ckologio. En 1992 la Pintokunveno Terco je lingva diverseco kien katIzas la tut- globa de Rio starigis mekanismon pot
mondi o de kornunikado kaj la emo uzi malhelpi malplii ;intan biodiversecon,
u}:,.,zn...i.° ... lingvon, riskante la almarge- Jam nun venis te;::.:_o por p t. ..`I::an e;:;::. l la aliaj grandaj Iingvoj de la :v ni o de Rio por z :1:::'Ay
Lngvojn"
mondo, aú eĉ kat1zante la malaperos de (LI1'. 9ESKO-Kuriero, Aprilo 2000);
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Feli ĉcijn

festoj ti
Kaj tiel
plufffa__!

faciligas - parante tempon - la postan
studadon de aliaj lingvoj" kaj deklaris ke
"prepara studado de Esperanto estigis
25% plibonigon en alproprigon de la
rusa lingvo, 30% por la germana, 40%
por la angla, kaj eĉ 50% por la franca";
Rememorante ke la rezolucio, prezentita okaze de la Dua Kongreso de la
Federacio, subtenanta "la starigon interne de la Europa Parlamento de Komisio-

Konsciante, ke en la Raporto de la
Koncilio de Eŭropo "La diverseco de
lingvoj en la edukaj sistemoj de Membroŝtatoj" farita en 37 landoj, "oni konstatas tion, ke [nuntempe] en preskaŭ 4
landoj el 5, unu Iingvo estas lernata fare
de nombro da lemantoj pli multa ol la totela nombro da lemantoj kiuj lernas ĉiujn
aliajn lingvojn", kaj Rememorante ke la
Itala Ministrejo de Eduko, en la cirkulere 26/10-04-95 priskribis per la sekvantaj vortoj la tiel nomitan Paderbornan
metodon por la instruado de fremdaj
lingvoj: "la lingvoinstrua kvalito de la
internacia lingvo montrigas tre interesa
(..,): funkcianta kiel "lingva modelo,"
"mezurunuo" de lingvoj por esti klara
— lernite antaŭ iu alia fremda lingvo, ĝi
HEF-Buiteno n-ro 358

La Nova PIV
(1260 paĝoj, 25 X 15 cm)
akirebias jam kontraŭ 77 C.

Luis Serrano Perez
Font Nova 32, 08202 Sabadell

luis_serrano©mixmail.cam
tel: 937-275-021
Konto ĉe Banco Sabadell:

0081-0900-82-0006712480.
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no por studi la diversajn solvojn de la
problemo pri kiel parigi la sekurigon dc
la lingva ekologia sistemo kun ekonomia kaj demokratia komuni.kado, ne forlasante la hipotezon de adopto de Esperanto kiel eŭropa federacia lingvo", rezolucio kiun aprobis la Konsilantaro;
Asertas ke la anoncita malapero de
90% de la lingva heredajo de la homaro
ne nur estas kultura katastrofo sed ankaŭ
ekologia katastrofo kaj tial plene reprezentas krizon ekologian ;
Invitas al la Koncilio de Eŭropo, la
Eŭropa Komisiono kaj la cŭropaj registaroj, ĉu aŭ ĉu ne membroj de la Eŭropa
Unio, kunvoki kiel eble plej baldaŭ
unuan interregistraran Konferencon pri
la stato de la lingva ekologia sistemo de
Eŭropo, kunlabore kun la civila socio,
kaj precipe kun la europa kaj translandaj
partioj, asocioj kaj Neregistaraj Organizoj.
Instigas al ĉiu membropartio, la verdaj naciaj kaj etiropaj Dcputitoj kaj la
verdaj ministroj ke ili subtenu tian Konferencon, kaj ankaŭ subtenu la starigon
de Eŭropa Lingva Observatorio kiu konfirmu kaj kontrolu tiom, kiom la eŭropaj
lingvoj pereas - kaj precipe la malpli
disvastiĝintaj -- en la lernejoj, en la socio kaj en la amaskomunikiloj.

O5IEK - prerr
2002
En 2002 la OSIEK-anoj proponis
21 verkajojn preiniindaj°i• i.F._ e.s
prezentita] en la junia numer
Gazeto. La 26an de julio, dum la
JEK en Leuven, Belgio, sekreta voĉdonado atribuis la premion al Kreŝi_nir Barkovie pro traduko de 7000
agoj en Sibet ío de K. Stajner.
l a premion, 500 cur., rekompencas vivantan aŭtoron pro publikigita
verkajo ne fikcia aŭ pro grava traduklaboroe

cioj — de sia lando la enhavon de la itala
eksperiInvitas al ĉiu membropartio, kaj inter- cirkulero kaj subteni
ne de ili, al la Deputitoj en la nacia aŭ en mentadon kaj konfirmon grandskalajn

in L lrtepa Parlamento kaj la membroj de de la Paderborna metodo.
Traduko de Mike Leon el Nova
aliaj regaj instancoj, kaj ankaŭ la verdaj
Zelando
rninistroj, disvastigi al la Ministro de
Eduko—kaj allaaliaj koncemaj instituTransskribis Dario Rodriguez
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Aserejé
Jen kanto kiu furores en Ia tuta mondo. Kial ne en Esperantujo?
Vidu, venas tiu ulo
promenante ĉe 1' angulo,
estas Diego rumbumonta
kun la luno en okulo
kaj kompleto el lazuro
estas li kontrabandonta.
Li eniras 1' amasrondon
por dancadi ĝis la tombo,
posedata de la ritma ragatango.
Kaj diskludisto tre volonte
ludas himnon jus meznokte,
estas lia kara plej ŝatata kanto,
gin li dancas!!!
gin li ĝuas!!!
ĝin li kantaaaaaas!!!
Aserehe' ha' de he'
de hebe tu dc hebe re sebjunoúva
mahabi an de bugi an de ŭididipi'.
Aserehe' ha' de he'
de hebe tu de babe re sebjunaiva
mahabi an de bugi an de ziididipi'.
Estas sorĉa ne hazardo
ke mi trovas lin sur strato
kiun mi kutime paŝas.
Diego kvazaú kapitano,
fanfaronas kun la gajo
rastafar-afrik-cigana.
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Li eniras I' amasrondon
por dancadi ĝis la tombo,
posedata de la ritma ragatango.
Kaj diskludisto tre volonte
ludas himnon jus meznokte,
estas lia kara plej ŝatata kanto,
gin li dancas!!!
ĝin li ĝuas!!!
gin li kantaaaaaas!!!
Aserehe' ha' de he'
de hebe tu de hebe re sebĵunoiiva
mahabi an de bugi an de iididipi '.
Aserehe' ha' de he'
de hebe tu de hebe re sebjunoziva
mahabi an de bugi an de ziididipi'.
Oni prononcu "Diego"-n hispaneee:
t.e. "Dje-go"
Tradukis: Manuel Pancorbo
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Jarabonoj kaj kotizoj por 2003
28
Boletín de HEF (eksterlandaj abonantoj, enlandaj vidu sur la 32a pago)
19
RET-INFO (12 monatoj) ................... . ...... . ...... ..... .
V [P] HER
Universala Esperanto-Asocio
Individua Membro kun Gvidlibro (MG) ................................ 8
20
Individua Membro kun Jarlibro (MJ)
Individua Membro plus abono al E-o (MA) ............................50
32
Simpla abono al Esperanto, sen membreco (SA)
19
Simpla abono al Kontakto, sen membreco (Kto)
Societo Zamenhof, sen membreco en UEA (SZ) ....................... 100
V Rim: La kategorio (MG) ne rajtigas rabaton en la UK. La kategorioj MJ kaj MA
inkluzivas por la junuloj (ĝis 29 j.) membrecon en TEJO kaj ricevon de
Kontakto. [P] Pedro A. Garrote; Apartado 119 — Esperanto; 47080 Valladolid;
Banco Espanol de Credito (BANESTO), Konto: 0030 6002 74 0000901271.
KAE-Inforrui io ................................................... 6
✓ [P] Santiago Torné; Roca 22, 3-er, 1-a; 08208 Sabadell; Caixa
21000461960200045498.
27
La Gazeto (ses nuzneroj) . . ............................... .
30
Herold() de Esperanto
28
Literatura Foiro
15
Internaciisto
La Ondo de Esperanto (12 numeroj jare)
25
.
..... 8
La migranto...... _ _ ............... _ . _ ..........
V [P]: Luis Serrano; C/ Font Nova; 32; 08202 Sabadell; Tel. (93) 7275021; Banco
Sabadell n-ro: 0081 0900 82 0006712480. (Por bank-ĉeko aldonu 1,5 EUR)
Monato .......................... (acre, 41; rete, 21,60)... _ .... _ _ 36
La jaro .................................................. ........5
Literatura Foiro
28
La Ondo de Esperanto (12 numeroj jare) .........(acre, 29)
25
V [P]: Juan Azcuénaga, Gral Davila, 127, portal 7, 2 I; 39007 Santander.
Bankokonto: BBVA n-co 0182 3800 33 0203548535
Kajeroj el la Sudo, (Trironata) ...............
6
V [P]: Jesús de las Heras, Edif. N. Ronda 1; Av. Juan Carlos I, 24-2°-G; 30008
Murcia. Banko-konto: La Caixa, 2100 4455 71 0200022454.
Sennaciulo ................... . .... kotizo + abono 27,10 . . nura abono 30
V [P]; Pedro Hernandez Obeda; c/Sainz de Baranda, 44 - 3 D; 28009 Madrid; esperanto @mi. madritel.es; Caja Madrid, Konto; 2038 1787 40 6000178775
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Aniĝll© por 2003
(Foto)kopiu kaj poŝtu aŭ faksu al la HEF-oficejo, By. skribi klare.
Personaj datenoj
Kompleta nomo :
Adreso
Poŝtkodo kaj urbo :
Tel. :
Naskigdato :........... .... ........ Retadreso•
Aniĝo
o OM ordinara membro
o kun junulkarto
e PM patrona membro
o KM kolektiva membro
❑EM (nur per jamaj EM-anoj 1995e)........... ,

Annumero•
. ...............

..

28,00 EUR
25,20 EŬR
56,00 EUR
56,00 EŬR
23,00 El1R

Ĉiu ano ricevas Ba!etin; infanoj gis 12 jaroj Juna Amiko; junuloj inter 13 kaj 30 jaroj, Kontakto.
Kaj tiuj, generale, 10% rabaton en la aktivajoj organizitaj de Hispana Esperanto-Federacio.

Pagmaniero
n Bankordone (plenigu la malsupran formularon).
o Enspezo en konton 0182-2552-61-0204011961 de BBVA (kunsendu spezilon).
o cko por "Federación Espanola de Esperanto" (aldonu 3 EUR).
o Eispezo en la konton heft-m de D.E.A. (kunsendu ĝirilkopion).
Subskribo:

Dato:
D©MICILIACION BANCARIA

Banco o raja:
Dirccción:
Código postal y localidad:
C.C.C.:
_ I_
I /
Entidad Sucursal D.0
Cuenta
ivluy senores talcs:
Les piego atiendan con cargo a la cuenta arriba indicala los recibos clue ics sean presentados porta Federación Espanola de Esperanto en coneepto de cuota anual, pasta nueva orden.
Fecha:
Nombre y firma del titular:
HEF-Bulteno n-re 358
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62a Hispana Esperanto-Kongreso
kaj 13a Internacia E-Kongreso
Valencia
15a ĝis 20a de julio 2003
Facultad de Filologia
Avda Blasco Ibanez 32
ALTOILO N-RO......
(BONVOLU SKRIBI TARE AO PRESLITERE)

Familiaj nomoj .......................... ...........................
Antaŭnomo:................................................ .......
Naskiĝdato (2) ..... . . ................... . . HEF-numero ......... , ....
........ _
_._
. _ ..... ......
Adreso_
...................... ......... ....... ...Foŝtkodo...,......._.
_ .....
Telefono _
Urbo.
Retadreso ..............
..... ..................Faksilo..............
(2) Nur por statistiku

Kongreskotizoj
ĝis 31-12-02 .... _ gis 31-05-03.. poste
Membro de HEF (a MT) . .................. 19 € . ... 22 € .......... 25 €
Ne membro.............................. 23 €.. , 26 €.......... 29 €
Membro degrupo (pli ol1Sp.) ..............15€,,,, 18€..........21 €
Loĝejo.......................... ..........
Donaco. ....................................... .............
ENTUTE: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kotizu pere de Bancaja, strato Màlaga 37; 46009 Valencia.
konto-numero: 2077-0069-24-3100702329 al la 62a Hispana E-Kongreso.
Kunsendu la pagpruvilon kaj la aliĝilon al la suba adreso.
Por b:zr:.;a:ekùj kaj poŝtmandatoj aldomi TO%
LA KOTIZO ESTAS NE REPAGEI3LA.

Dato kaj subskribo
Konstanta adreso: Augusto Casquero; , venida Butjasot 29, A-31;
ES-46009 Valencia; Retadreso: au us`toco:i :: -'vro@itIfonegocio.:a n.
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En la 10a Internacia Semajno
sendube esence rolls la libroj

La nova poŝvortaro "2002" certe
helpos por pli efika informado

Amu vin. Regalu vin per libroj en Esperanto

Depósiro legal Z-334-90. Presejo: GraTicas Aurora

