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Tradukistoj kaj Esperanto 

 
Por la ĉi-jara decembro estis planita 22-a Monda Kongreso de Tradukistoj, dum kiu oni devas uzi 
du oficialajn laborojn: anglaj kaj francaj. Aldone, por la gastiganta lando permesas estis ankaŭ la 
hispana. Tio signifas, ke praktike estus tie uzata nur unu el tiuj tri - la angla. Pro la virusa paniko, 
ankaŭ tiu kongreso estis prokraste nuligita, simile kiel plimulto de eventoj.

La tuta artikolo troveblas ĉe:  https://familiaro.com 
 _______________________________   

Reveno al renkontiĝoj  

 

https://familiaro.com/


Meze de la pasinta oktobro, geknaboj de Gen3* (Generacio 3-a, kiun formas 9-13 jaraj baz-
lernantoj, estas unu el plej junaj en la Fokolara Movado) pasigis kelktagan libertempon en ripo-
zejo de Baffardière. La ripozejo troviĝas en Alpa Montaro /sud-okcidenta Francio kaj la grupon 
akompanis tien naŭ instruistoj. Ĉiutage okazis pied-ekskursoj en la valoj kaj sur montaj deklivoj. 
En la regiono kreskas multaj arbaroj, kie la gejunuloj kolektis la falintajn foliojn, konusojn 
(strobilojn de pingloarboj) kaj fruktojn de diversaj arbospecoj. 

La tuta artikolo troveblas ĉe:  https://familiaro.com 
 _______________________________   

Novjara saluto kun Kristnaskaj Lumoj
Ni invitas ĉiujn al ĉirkaŭ-monda vojaĝo, dum kiu vi rigardos kiel aspektas diversaj urboj en 
decembro, kiam oni starigas grandajn Kristnasko-arboj.  Ni komencos de Montrealo, kie oni 
planis organiz la 105an Uninversalan Kongreson.  

 

Dum ĉi tiu fabela aventuro akompanos nin 
 la populara kanto “Knabeto tamburista” 

- aŭdebla en diversaj lingvoj.  

En la granda franclingva Montrealo (unu el plej ĉarmaj en Nordameriko) vivas denaske unu el 
plej bonaj kantistoj de Kebekio, Robert Charlebois. Li kantas - Je reviendrai a Montréal (3:27) 
https://www.youtube.com/watch?v=g4NXUo8qipM  kio signifas “Mi revenos al Montrealo“. 

Mi revenos al Montrealo 
en granda “boening”-aviadilo. 
Mi volas ekvidi vintron 
kaj ĝiajn nordajn lumojn, 
kiuj venas el Labradora Duoinsulo. 
Tiuj lulmoj kaŭzas, ke la neĝo
aspektas kiel bluaj kaj oraj rozoj. 

En vintra silento mi ekvidos 
tiun strangan lagon kovrita 
kvazaŭ per glaso aŭ kristalo. 
Al ĝi venas anĝeloj por ripozi.

Mi revenos al Montrealo 
kaj aŭdos maran venton, 
kiu rompiĝos je blankaj 
muroj de vintro.  

Mi volas vidi denove 
longan neĝan dezerton 
kaj senfinajn stratojn
kiuj gvidos nin vintre 
sen lasi spurojn post niaj paŝoj. 

La tuta artikolo troveblas ĉe:  https://familiaro.com 
 _______________________________   
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Lastaj ordigoj (parto 1)
Aŭtune la bio-ritmoj (ritmoj de la naturo) malrapidas, folioj falas (en la norda hemisfero) kaj ĉio 
eniras malvarman vintran sezonon.  Ankaŭ ni homoj havas siajn sezonojn:  de la senpacienca 
printempa junaĝo ĝis pensiga, aŭtuna maljuneco.  

 

Pri aŭtuna sezono de la vivo traktas ankaŭ libro de Margareta Magnussonen en sia libro "Arto 
organizi la vivon sved-maniere".  Ŝi dividas kun siaj legantoj praktikajn konsilojn kiel fari la t.n.  
Döstädning – t.e. apartigi ĉiujn havaĵojn antaŭ ol ni forlasos tiun ĉi mondon, sen ŝarĝi per tio niajn 
posteulojn, heredantojn aŭ la pli junajn familianojn.  

 

Tiu problemo gravas aparte en la E-movado.  Okazas tiel, ke niaj maljuniĝantaj samideanoj kolektis
eble multajn E-librojn, fotojn aŭ dokumentojn, foje tre interesajn kaj unikajn. Kiam ilia sanstato ne 
plu ebligas prizorgi tion kaj la familio ne estas interesita pri Esperanto, do ili simple ĉion forĵetas.  
En tia situacio povas troviĝi eble kelkaj niaj legantoj aŭ iliaj konatoj.  Kion fari kaj kiel savi nian 
kulturan heredaĵon?  

La tuta artikolo troveblas ĉe:  https://familiaro.com 
 _______________________________   
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La peniko kaj vivo (parto 3) 
 
En lasta parto de ĉi tiu artikolo ni motras, kiel arto povas utili por plibeligi ĉiutage uzatajn 
objektojn.  Multaj estis faritaj surbaze de Loates-desegnaĵoj.   

 

 

Unu el liaj novaj projektoj estas la arĝenta medaliono, kiu montras spuron de la soldata ŝuo sur 
Atlantika plaĝo en Normandio. Ĝi estis dediĉita memore al t.n. Tago “D” (D-Day) okazinta la 6-an 
de junio 1944, kiam la aliancaj armeoj surbordiĝis en Francio kaj komencis liberigi Okcidentan 
Eŭropon de la germana okupado.  

   

Okaze de la 32-aj Olimpikaj Ludoj "Tokio-2020" akorde kun la antikva tradicio, la Organizaĵo de 
Unuiĝintaj Nacioj deklaris: “Jaro 2020 – la jaro sen militoj”.  Spite al tiu anonco, milit-konfliktoj 
kaj sociaj protestoj okazas en diversaj partoj de la mondo - https://familiaro.com/jaro-de-paco . 
Ni tamen esperu, ke la venonta jaro estos pli trankvila kaj malfermita al amikaj renkontiĝoj.  

* 
Città Nuova / New City estas eldonata de Internacia Fokolar-Centro en Italio kaj en multaj aliaj lingvoj /landoj:  ARGENTINO – 
Ciudad Nueva;   AŬSTRALIO – New City;   BELGIO -  Nieuwe Stad;   BRAZILO -  Ciudade Nova;   BRITUJO -  New City;   
BULGARIO -  Nov Svjat;   ĈILIO – Ciudad Neava;   ĈINIO (Hongkongo) -  San Sin Seung;    DANLANDO -  Ny Stad;   
ESPERANTUJO -  Nova Urbo;   FILIPINOJ -  New City;  FRANCUJO -  Nouvelle Cite;   GERMANIO -  Neue Stadt;   HISPANIO 
-  Ciudad Nueva /Ciutat Nova (en kataluna lingvo);   HUNGARIO -  Uj Varos;  JAPANIO -  Uno;   KANADO -  Nouvelle Cite;  
KENIO -  New City /Nouvelle Cite;  KOLUMBIO -  Ciudad Nueva;  KOREUJO -  Kumul;   KROATIO -  Novi Svijet;  LIBANUJO – 
Citte Nouvelle;  NEDERLANDO -  Nieuwe Stad;  OCEANIO -  New City;   POLLANDO -  Nowe Miasto;   PORTUGALIO -  
Cidade Nova;   RUMANIO -  Oras Nov;   SLOVAKIO -  Nove Mesto;   SLOVENIO -  Novi Svet;   SVEDIO -  Enald Varld;   
SVISLANDO -  Citta Nuova;   URUGVAJO -  Ciudad Nueva;   USONO –  Living City;   VENEZUELO -  Ciudad Nueva.

https://familiaro.com/jaro-de-paco
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