
    Socikultura bulteno           Vintro  2022
de Fokolar-movado

  

   ‘Nova Urbo‘
                     UNUECO  TRANS  ĈIUJ  KULTUROJ               

                            >  n i  P o n t u <                                                                                                                                                                                   

Ni daŭrigas artikolojn pri kanada kulturo, pro la Universala Kongreso en Montrealo organizota 
(verŝajne) ĉi-somere . La 105-a UKo, kiel vi scias, estis planita por jaro 2020 sed oni ĝin prokrastis.

 

 

Ĝuante vintran kaj freŝan veteron, ni 
montras pejzaĝojn pri vintro en la preriaj 
provincoj de Kanado kaj en malproksima 
Nordo.  Pentris ilin unu el plej konataj 
kaj originalaj artistoj William Kurelek 
(1927-1977). 

Prerio estas tre vasta ebenaĵo de Nordameriko, ĉefe en mezaj provincoj de Kanado (Alberta, 
Saskatchewan kaj Manitoba). Kutime ĝi estas senarba, kovrita per altaj herboj, tial ĝi similas 
al Eŭro-aziaj stepoj kaj al argentina Patagonio. Neniu alia pentristo en Kanado estis laŭdata kaj 
samtempe tiel insultita kiel W. Kurelek. Kial? Tion vi eble divenos sekvinte liajn bildojn kaj vivon.  

Ĉiuj artikoloj legeblas ĉe:  https://familiaro.com 
______________   

Perua aventuro 

En Altaj Andoj malfacilas vivi, ĉar la klimato 
estas tie tre severa kaj la grundo ne taŭgas por 
agrikulturo. En la primitivaj dometoj la tieaj 
homoj havas kutime unu ĉambron kun malpura 
planko kaj litoj troviĝas en kuirejo. 

Mankas drinkebla akvo, elektro kaj kloak-
deflua sistemo. Neniu fabrikado funkcias tie, do
la ĉefa okupo estas strat-vendoj, kolektado de 
metalaj pecetoj aŭ dom-purigado (por virinoj).  

  

https://familiaro.com/


 

Tial multaj montaranoj translokiĝante al urbegoj, ili tamen ne trovas laboron, vivas per siaj antaŭaj 
tradicioj kaj parolas la gepatran keĉuan lingvon.  Unu el tiaj urboj estas Huaycán troviĝanta 16 
kilometrojn  oriente de Lima, la perua ĉefurbo. La 200-mila loĝantaro de tiu urbo konsistas 
plejparte el enmigrintojn. Ili forlasis siajn vilaĝojn en la montaro por fuĝi el malriĉeco kaj trovi pli 
facilan vivon en la urbo.  

______________   

Eleganteco de belskribo

Okaze del proksimiĝantaj Vintraj Olimpikoj en Pekino, vi povos legi artikolon pri ĉina kulturo kaj 
ties perlo - kaligrafio (aŭ pli esperante: belskribo).  Tio estas mallongaj fragmentoj, tradukitaj el 
libro dediĉita al tiu arto. 

 

Kiam oni kunmetas literojn en poemo aŭ 
citaĵo de klasikuloj, la tuto fariĝas bela 
kvazaŭ harmonia komponaĵo, la vera 
artpeco. Komunikado okazas ne nur pro la 
enhavo, sed okulfrapas pro la aspekto. 
Esenco de la kaligrafio estas formo: movo, 
ekvilibro, fluo, energio.

Marĝene mi aldonu, ke antaŭ jaroj mi vidis kajeron kun E-lecionoj kaj ekzercoj. Skribis ilin 
profesoro Mieczysław Sygnarski (1899-1979), multjara lektoro de Esperanto ĉe Jagielona 
Universitato. Beleco de lia skribado estis okulfrapa.  

  
______________   



Reveno al subtera groto 

 

Por la plej junaj esperantistoj (viaj infanoj aŭ nepoj) – jen lastaj fragmentoj de fabelo komencita en 
januaro 2021.  Kiel kutime ĉe fabeloj, homoj honestaj kaj laboremaj kutime venkas, kvankam – 
bedaŭrinde tio ne ĉiam okazas en la reala vivo. Jen orfino Mariŝa, post kiam ŝia patrino mortis, 
trovis alian hejmon ĉe kamparano Skrobek kaj liaj du malgrandaj filoj.  Kiam nanoj ŝin gvidis al 
reĝino Tatra kun peto retrovi la sep anserojn, la birdoj kun fidela hundeto retroviĝis - malgraŭ ke 
rabis ilin vulpo-ŝtelisto.  

Kiam venis malvarmaj ventoj kaj defalis arb-folioj, ĉiuj nanoj revenis al sia groto.  Ili pasigos tie 
vintron kaj reaperos en la vilaĝo kiam fraŭlino Printempo blovos varme kaj herbejon ornamos 
floroj.   

Ĉiuj artikoloj legeblas ĉe:  https://familiaro.com 
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