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10-jara jubileo de Shandong-a Esperanto-Klubo kaj adiaŭa kunsido de Geedzoj 

Bak Giwan okazis la 31-an de decembro kaj la 1-an de januaro aparte en 

Esperanto-Muzeo de Zaozhuang Universitato kaj iu hotelo nomata kiel Flora Marto 

en urbo Zaozhuang. Pli ol 50 membroj el Zaozhuang, Linyi, Jining kaj Xuzhou 

partoprenis ĉi tiujn kunsidoj, kaj pli ol 20 membroj partoprenis per interreto.  

La kunsido en Zaozhuang Universitato estis prezidita de junaj klubanoj Zhang 

Yue kaj Song Zhenyuan el Esperanto-fako de la universitato. La vicprezidantino Wu 

Juan, faris la laborraporton de 2021 nome de la komitatanoj de la klubo kaj la 

ĝenerala sekretariino Gao Hui faris la financan raporton de 2021. Prezidanto Sun 

Mingxiao kaj vicprezidanto Bak Giwan disdonis la premiojn al la kontribuintajn kaj 

elstaraj klubanoj. Krome, estis ankaŭ premiis la gajnintojn de eseokonkurso de la 

10-jara jubileo de klubo. 



 

La estraranoj de la tria komitato estis elektitaj en la kunsido. Sun Mingxiao estis 

elektita kiel honora prezidanto, Zhang Yan, la ĝenerala direktoro de Kultura 

Amaskomunikila kompanio Verda Lumo en Shandong, estis elektita kiel prezidantino, 

kaj Wu Juan, la respondeculino de la Esperanto-fako de Zaozhuang Universitato, estis 

elektita kiel vicprezidantino kaj ĝenerala sekretariino. S-ro Sun Shoude, la posedanto 

de (Zaozhuang) Arbara Parko de Esperanto, kaj Xu Shichang, la direktoro de oficistaj 

oficejo de la Shandong-a Kompanio Yijia por Transporta Servo kaj s-ro Sato Rysuke, 

la japana instruisto de Esperanto-fako de la Universitato estis elektitaj kiel la 



vicprezidantoj. Zhang Yifan, direktoro de la administra oficejo de Esperanto-Muzeo, 

estis elektita kiel la unua vicĝenerala sekretariino. La malnova kaj nova prezidanto 

faris laboran transdonon en la kunveno. 

 

La aŭkcio pri esperantaĵoj kaj pentraĵo de s-ano Semio okazis en la kunsidoj, kaj 

dekoj da kolektaĵoj estis sukcese aŭkciitaj. La aŭkcioj estis bonvenigitaj de klubanoj. 

En la adiaŭa kunsido, klubanoj donis siajn sincerajn dezirojn kaj donacojn al 

geedzoj Bak Giwan, kiuj estos revenontaj al Koreio. Junaj klubanoj donis florojn al ili. 

La klubo presis belan foto-albumon por la geedzoj. Samtempe, pro la kontribuo de 

d-ro, prof. Bak Giwan kaj d-ro, prof. Sasaki Teruhiro al E-movado al la klubo, ili estis 

nomitaj kiel dumvivaj honoraj klubanoj. Kelkaj klubanoj prezentis programojn ĉe la 

kunsido. 



 

 

Krome, la kunveno ankaŭ analizis la mankojn en 2021, kaj esperigis la 

estontecon kaj nuntempan laborplanon. 

Shandong-a Esperanto-Klubo (SEK) estas organizataj ĉefe de instruistoj kaj 

diplomiĝintaj kaj studantaj studentoj de Zaozhuang Universitato. Estas 108 membroj 

en la klubo. Ĝi estis Shandong-a Esperanta Junulara Organizo sub la Shandong-a 

Esperanto-Asocio fondiĝis en Zaozhuang Universitato en 2011. Pro la paŭzo de 



Shandong-a Esperanto-Asocio, ĝi transformiĝis al Shandong-a Esperanto-Klubo, kiu 

estas pendata kaj helpata de Esperanto-Muzeo kaj estas E-grupo en Zaozhuang 

Universitato. En 2021, la klubo aliĝis al la Kultura Kompanio Verda Lumo, kiun 

esperantistino gvidas. La klubo prenas la muzeon kaj la parkon kiel siajn agadejojn. 
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