
   EKO 2021-54 sendita el Budapeŝto la 6an de decembro 

Al: Komitato, sekcioj kaj aktivuloj de ILEI, Landaj kaj Fakaj Asocioj de UEA (aliĝintaj kaj ne). Plie al la 
Komitato, Konsilianoj, regionaj komisionoj de UEA, TEJO-estraro, gazetaro, partoprenintoj en iuj 
AMO-seminarioj, aliaj listoj kaj unuopuloj. Pli ol 1500 ricevantoj. Kun plusendoj pli ol 2000. 

Por tuja uzo kaj plia diskonigo inkluzive de la alkroĉaĵoj kun indiko de fonto: EKO de ILEI kaj UEA 

Progreso pri rekono en EU – elanas  

la Eŭropa Komisiono de UEA 
Vi ĉiuj certe scias pri la kunlaboro de la Eŭropa Komisiono de UEA kaj EEU por 
antaŭenpuŝi plurajn proponojn pri Esperanto en la kadro de la reta konferenco pri la 
estonteco de Eŭropo lanĉita de EU-instancoj. La subteno de unuopaj esperantistoj 
estis tre granda kaj dankinda kaj nia ĉefa propono  estas la plej subtenata propono 
inter ĉiuj proponoj pri ĉiuj temoj.

Sed nun ni eniras en la duan fazon, en kiu parlamentanoj kaj reprezentantoj de la 
landoj elektos inter le proponoj tiujn, kiujn EU serioze plenumu. tiucele nun ni 
bezonas premi sur la partoprenantoj en la elekto de la proponoj, por ke ili favoru la 
proponojn pri Esperanto. 

Danke al la granda laboro de Klaus Leith ni havas la listojn de la partoprenantoj en la 
diskutoj dividitajn laŭ landoj. mi estas sendanta ilin kun konsiloj pri la mesaĝoj 
sendendaj al la prezidantoj de la landaj asocioj en EU-landoj. Se vi volas kunlabori 
por ke el via lando oni skribu al tiuj reprezentantoj en via nacia lingvo favore al 
Esperanto, bonvolu kontakti min, renato@esperanto.org. 

ENHAVO

• Pleja subteno ĉe EU 

• Italaj retkursoj 

• Universitataj kursoj 

• IPI pli prezentebla 

• Filmoj el DR Kongo 



Retkursoj en Eŭropo kreskas – la itala kazo 
La itala kurso havis 65 enskribiĝojn kaj fakte partoprenas inter 55 kaj 60.  Ili reklamis 
per Facebook je kosto de 170 eŭroj. Vidoj ĉe la informa paĝo: 81 000, informpetintoj 
pri la kurso: 90; aliĝintoj al la kurso: 61, efektive partoprenas: 50.  
Laŭ aĝo la aliĝintoj estas 6 malpli ol 20-jaraj, 14 inter 29 kaj 30, 16 inter 30 kaj 40,  
7 inter 40 kaj 50, 12 inter 50 kaj 60, 6 inter 60 kaj 70, 1 pli ol 70-jara. 

En pluraj AMO-seminarioj estis esprimita la deziro rejunigi la movadon en Eŭropo. 
Tiucele la eŭropa komisiono de UEA instigis la membrojn en eŭropaj landoj aranĝi 
retajn kursojn kun movadaj informoj por altiri junajn homojn al la movado Similajn 
kursojn oni estas nun organizanta en Danlando, Nederlando, Belgujo, Serbujo.

Renato Corsetti 

Kursa superrigardo 
Titolo:    Kiom da Esperanto-kursoj funkcias 
nun en la mondo? 
Kategorio: Laste ĉe edukado 

La kursejo de edukado.net jam de multaj jaroj 
invitas la kursestrojn registri siajn kursojn kaj 
tiumaniere raporti pri sia agado, ebligi 
tutmondan kunlaboron, kolektadon de spertoj 
kaj materialoj. La informoj pri instruado de Esperanto tre ofte helpas la aktivulojn por 
konvinki instancojn pri utilo kaj uzo de Esperanto, pri enkonduko de la internacia 
lingvo en lernejojn. Je kandidatiĝo por subvencioj kaj partopreno en internaciaj 
projektoj tre helpas nin, kiam ni povas vidigi la statistikaĵojn pri la mondvasta 
instruado de Esperanto. Tion ni povas fari nur se la gvidantoj de la kursoj registras 
siajn agadojn. En la nuna artikolo ni vidigas la hodiaŭan situacion, dankas laŭnome 
la kolegojn, kiuj kunlaboris kaj alvokas vin al registrado de viaj kursoj. 

Entute notitaj estas 43 universitataj kursoj el 16 landoj kun 964 kursanoj.

Legu pli ĉe la paĝo: https://edukado.net/novajhoj?id=860
Atendas vian viziton la redaktoro de edukado.net 

Decembra Ondo da Festado 
En decembro ni festos ne nur la Tagon de la Esperanta Libro je la naskiĝdato de 
Zamenhof, sed ankaŭ la jubileojn de niaj samtempuloj Simo Milojević kaj Petâr 
Todorov, kaj memordatojn ligitajn kun Gaston Waringhien, Lina Gabrielli, Vida 
Jerman, Dmitrij Perevalov kaj aliaj forpasintaj aktivuloj. Legu la liston de Esperantaj 
jubileoj kaj memordatoj por decembro 2021, kiun kompilis Aleksander Korĵenkov por 
la vintra eldono de La Ondo de Esperanto https://sezonoj.ru/2021/12/decembro-9/

Eo-Asocio de Sao-Paŭlo virtualos Zamenhofe 
Ĉiujare, en plej diversaj lokoj, en la kvin kontinentoj, la Esperantista komunumo 
omaĝas al la kreinto de la Internacia Lingvo, Lazaro Ludoviko Zamenhof, kiu 
naskiĝis je la 15-a de decembro 1859, en Pollando. Esperanto-Asocio de San-Paŭlo, 



kun sidejo en la ŝtata ĉefurbo, de pluraj jaroj aliĝas al tiu movado kaj alvokas siajn 
membrojn al Zamenhofa Festo. Ĉi-jare, ĝi estos ankoraŭ virtuala kaj estas fiksita por 
la 11-a de decembro. En la programo: malfermo, festparolado, lanĉoj de libroj en 
Esperanto, interveno de la Esperanto-Junularo de San-Paŭlo, babilado kaj 
muzikprezento. Pliaj informoj per easp.org.br . Esperanto-Asocio de San-Paŭlo, 
fondita en la jaro 1937, sen profitceloj, agadas por diskonigado de Esperanto en ĉi 
tiu ŝtato. Ĝi publikigas la revuon La Lampiro, organizas kursojn, kulturkunsidojn, 
legoklubon, virtualan kafejon, ŝtatajn kongresojn, eldonadon de libroj kaj funkciadon 
de biblioteko, kaj estas ankaŭ filio de Brazila Esperanto-Ligo. 

Informilo por Interlingvistoj (IPI) en nova vesto 

Aperis IPI numero 117 kun tre riĉa enhavo. Ni povas pluraporti nur unun eron el tio: 

75-a Internacia Kongresa Universitato (IKU-sesio en Montrealo). Mesaĝoj al: amri 
(ĉe) huji.ac.il. Informoj ĉe: https://uea.org/gk/983 kaj https://uea.org/kongresoj/universitato

Kadre de la 107-a UK en Montrealo okazos la 75-a sesio de la Internacia Kongresa 

Universitato. UEA invitas proponojn pri IKU-prelegoj, kiuj estu sendataj al la IKU-
sekretario. Amri Wandel ĉe la adreso ĉi-supre) plej laste la 31-an de januaro 2022. 

UEA aktiva en UN pere de la NROj 
Jen eta raporto pri la unua tago de la Ĝenerala Asembleo de CoNGO (Konferenco 
de Neregistaraj Organizoj en Konsultaj Rilatoj kun Unuiĝintaj Nacioj), de kies estraro 
UEA estas membro. 

https://unesperante.wordpress.com/2021/11/30/la-rolo-de-civila-socio/

Reprezentantoj de UEA kaj TEJO partoprenas la asembleon. Ni danku pro la raporto nian 
teamon, inter ili al nian honoran prezidanton, H. Tonkin, kiu gvidas nian agadon pri Eksteraj 
Rilatoj, kaj al Rafael Lima, i.a. agnoskitan de UEA pro sia elstara agado kaj komisiiton de 
UEA pri la paĝo UNEsperante (oni sekvu ankaŭ ĉe Twitter: 
@UNEsperante: https://twitter.com/unesperante. 

Fernando Maia Jr. 



Rimarkinda filmo el DR Kongo 
Nia filmo ‘Kvazaŭ korpo sen koro’ estas spektebla rete. Ĝi estas nia unua, per viaj 
konsilojj kaj kritikoj ni sukcesos plibonigi niajn laborojn venontfoje. La filmo temas pri 
la suferoj kiujn travivas la loĝantoj de la orienta Kongo. Ni petas vian kunlaboron en 
nia kina projekto. 

Kvazau korpo sen koro 1: https://youtu.be/fOgcD8eFXIE
Kvazau korpo sen koro 2: https://youtu.be/qv0WUYENO2s

Joel Muhire, Rutshuru- DR Kongo 

Edukado.net survoje al 20! 
Titolo:    Helpu al edukado.net - naskiĝtaga mesaĝo: En la 15a de decembro estos 
edukado.net 20-jara. Esti dudekjara por retejo signifas esti maljuna, kun limigitaj kapabloj, 
esti malfleksa kaj apenaŭ evoluigebla. Edukado.net bezonas esti rekonstruata. 

Katalin Kovats, la redaktoro, per filmita mesaĝo turnas sin al la membroj por ekscii pri la 
paĝaro iliajn opiniojn, kiujn oni povas esprimi per mesaĝoj, komentoj en la Gastlibro aŭ 
plenigante la tiuteman enketilon. La informoj helpos al la redaktoro kaj al ESF, la plej granda 
sponsoro de edukado.net, en la decidoj pri la estonteco de la porinstruista retejo. 

Pliajn detalojn kaj ligilojn al la filmo kaj enketilo vi povas trovi ĉe la paĝo: 
https://edukado.net/novajhoj?id=861

Atendas vian viziton la redaktoro de edukado.net 

Recenzo Benczik pri klasika verko 

Nicola Ruggiero prezentas pecon el recenzo pri la romano 
‘Kiuj semas plorante..’de Oldřich Kníchal kaj Éva Tófalvy. La 
recenzon faris Vilmos Benczik.

https://youtu.be/z8Ern0dcNN4 

La libro estas ankoraŭ akirebla en la Libroservo de UEA. 
107 paĝoj. Prezo: € 4,80. 

mga 

Alkroĉaĵo: Plia ero el AMO 78 en Kroatio pri tradukado kaj kulturo el Koreio. 

========= vortoj:  1115 ========= 

Ĉi tiu komuniko estas disponebla laŭ la permesilo Krea Komunaĵo Atribuite Samkondiĉe 4.0 Tutmonde. 
Por pli da informoj vidu ĉe: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>. 

Aperintaj komunikoj legeblaj kaj elŝuteblaj ĉe: http://aktivulo.net/eo/content/komunikoj-pri-agado. La prezento estas ĝisdata ĝis 

la  17a aŭgusto 2021 (per EKO 2021-34). Vidu ilin laŭjare, kun klaraj enhavaj indikoj por ĉiu jaro depost 2014.

ALDONU VIN: Skribu al <stefan.macgill<ĉe>gmail.com>. Neniu alira kondiĉo aldone al valida retadreso. Malferma al Aligitaj 
Membroj, eksmembroj, neniam-membroj, klingonuloj, volapukistoj, atistoj, itistoj, ujistoj, iemuloj, Duolingintoj, ktp. 

SUBTRAHU VIN: Skribu al la supra adreso. Donu vian nomon, retadreson, landon kaj (se eble) la grupon aŭ kialon por via 
ĉeesto en la ekspedolistoj.


