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Ni salutas vin el la plena 
printempo de la jaro 2022! Venis 
la momento forpreni la maskojn, 
ĉar mildiĝis la kondiĉoj pri la 
virusa pandemio. Kiel bela sento 
vidi nin denove, promeni, kunsidi, 
sen obstakloj. Post du jaroj da 
subpremo, revenis la libero.

Dum ni ankoraŭ surhavis niajn 
maskojn por protekti nin de la 
viruso okazis io por ni tre rara:

De la mezo de la jaro 2021 
disvolviĝis reta Konferenco pri la 
estonteco de Eŭropo en kiu eŭropaj 
civitanoj povis partopreni kaj 
esprimi siajn proponojn kaj viziojn 
kian Europon krei estontece.

La irlanda diplomato Seán Ó 
Riain proponis ke en Eŭropo de 
estonto oni devus pliampleksigi 
la lernadon de fremdaj lingvoj. 
En sia propono li ankaŭ atentigis 
ke nuntempe ni disponas pri la ilo 
kiu faciligas la lingvolernadon: la 
Multlingva akcelilo. Tio estas aro 
da instruiloj bazitaj sur Esperanto 
kiujn kreis Zlatko Tišljar – Pajo 
dum la dujara projekto financata de 
EU per la programo Erasmus plus.

Multaj homoj subtenis la 
proponon de la irlanda diplomato. 
En februaro, kiam 12000 homoj 
proponis siajn ideojn por la 
estonteco de EU, la propono de 
Seán Ó Riain atingis la unuan 
lokon inter la subtenantoj.

Tio donis al ni ideon turni nin 
al la Kroata parlamento kaj informi 
pri la propono kaj enfokusigi ke 
la propono pri lingvolernado, kiu 
havas la plej grandan subtenon 
fakte baziĝas sur la kroata projekto 
de Zlatko Tišljar - Pajo. Ni petis 
akcepton ĉe la estro de la Oficejo 
por la Eŭropaj aferoj parlamentano 
Domagoj Hajduković. Li tuj pretis 
akcepti nin kaj aŭdi pri kio temas en 
la Multlingva akcelilo. Eĉ pli: kiam 
vizitis lin nia esperanta delegacio: 
Spomenka Štimec, Maja Tišljar, 
Đivo Pulitika kaj la prezidanto 

de Hungaria Esperanto-Asocio 
Szabolcs Istvan, la parla mentano 
petis la permeson mem prelegi 
pri la Multlingva akcelilo kaj la 
propono de la irlanda diplomato 
en la Kroata parlamento. Post la 
prelego la parlamentano afiŝis sian 
prelegon en sia vizaĝlibro. En ĝi li 
akcentis ke la Multlingva akcelilo 
povus fariĝi la kroata varmarko kaj 
grava ilo en la lernado de fremdaj 
lingvoj.

La titolpaĝon de la nuna numero 
de Tempo ornamas la foto de nia 
delegacio kun la parlamentano 
Domagoj Hajduković, en la 
Parlamento. Domagoj Hajduković 
estas la unua maldekstre, apudas 
Maja Tišljar kaj Spomenka 
Štimec, Szabolcs István kaj Đivo 
Pulitika. (La foto publikigita kun la 
permeso de Kroata parlamento.)

Ni petis akcepton ankaŭ en la 
parlamenta Oficejo pri instruado kaj 
kulturo. Sed tiu ne montris intereson 
pri ni.

Kiam en la diskutoj pri la 
Eŭropa Parlamento eniris pliaj 
miloj da partoprenantoj, nia ŝatata 
propono ne plu povis teni la unuan 
lokon. Ĝis majo, kiam finiĝis la 
Konferenco pri la estonteco de 
Eŭropo, ni tamen restis en la listo 
de kvin unuaj proponoj kun plej 
granda subteno.

Pluraj Esperanto-Societoj kiuj 
membras en Kroata Esperanto-
Ligo jarkunvenis, ekz. Bjelovara 
Esperantista Societo la 27an de 
februaro 2022.

Sed la 24an de februaro 2022 
komenciĝis la invado de la Rusa 
Armeo al Ukrainio. Kroataj 
esperantistoj multe kunsentas kun 
Ukrainio kiu suferas en la militaj 
cirkonstancoj. Ĉion kion ni aŭdas 
kaj vidas per la amaskomunikiloj 
memorigas pri niaj militaj jaroj kaj 
niaj suferoj.

Esperanto-Societo dediĉis unu 
sian prelegon al la Historio de 

Karaj legantoj
Ukrainio. Pri Ukrainio prelegis 
Neven Kovačić, la 9an de marto. La 
titolo de la prelego estis Ukrainio – 
la viktimo de la rusa imperiismo. Al 
Ukrainio ni dediĉas la dorspaĝan 
poemon de ĉi tiu numero de Tempo.

En la somera semestro D-ro 
Velimir Piškorec daŭrigis sian 
germanlingvankurson Planlingvoj 
en Filozofia fakultato de Zagrebo. 
Esperanto trovas sian lokon en la 
prelegserio.

Đivo Pulitika komencis novan 
kurson por komencantoj. La 
kurson iniciatis por sia grupo de 
amikoj advokato Daniel Čukušić. 
Enkonduke pri Esperanto prelegis 
Spomenka Štimec la 8an de aprilo 
2022.

En aprilo forpasis du niaj 
membroj: Antun Kovač, kiu 
redaktis nian Sonan Tempon kune 
kun Spomenka Štimec mortis la 
2an kaj Ante Biluš la 12an de aprilo.

Đivo Pulitika preparis tre 
interesan kvizon pri Esperanto kiu 
okazis la 13an de aprilo kadre de la 
agado de Esperanto-Societo Tibor 
Sekelj. Pluraj personoj partoprenis 
malĉeeste.

Esperanto-Societo Trixini el 
Hrašćina preparas sian programon 
okaze de la 10a jubileo. La estro 
de la departamento Krapina-
Zagorje, Željko Kolar informis ke 
la meteorito de Hrašćina apartenas 
al tre gravaj fenomenoj de Zagorje 
kaj iniciatis aĉeton de tereno por 
konstruo de la estonta eduka astro-
centro en Hrašćina! Tiel niaj 
modestaj programoj, kiujn Kroata 
Esperanto-Ligo flegas dum 26 jaroj 
(kaj Esperanto-Societo Trixini dum 
dek jaroj) staris ĉe la komenco de 
grava programo kun longdaŭraj 
sekvoj en Zagorje.

Ĝuu la legadon!

      Spomenka Štimec

Domgoj Hajduković 
Foto: Hrvatski sabor

Esperantistoj en la Kroata Parlamento

Kroataj esperantistoj en Kroata 
Parlamento akceptita en Fako pri la 

eŭropaj aferoj

 Domagoj Hajduković, 
prezidanto de Oficejo por 
eŭropaj aferoj ĉe la Kroata 
parlamento akceptis la 3-an 
de februaro 2022 delegacion 
de Kroata Esperanto-Ligo 
por informiĝi pri la kroata 
kontribuo al Konferenco pri la 
estonteco de EU. La delegacio 
konsistis el Spomenka 
Štimec, prezidantino de 
Kroata Esperanto-Ligo, 
Maja Tišljar, konsilantino 
de Eŭropa Esperanto-Unio 
kaj gvidantino de la projekto 
“Akcelilo por multlingveco” kaj Đivo Pulitika, 
prezidanto de Kroata Esperanto-Junulara Asocio. Kiel 
membro de la delegacio partoprenis ankaŭ Szabolcs 
István, prezidanto de Hungara Esperanto-Asocio.

 Hajduković kun granda intereso aŭskultis 
pri la propono de la irlanda diplomato Seán Ó 
Riain al la Konferenco pri la estonteco de EU. La 
propono traktas bezonon pligrandigi la instruadon 
de fremdaj lingvoj en EU. Li tre interesiĝis pri la 
ilaro al kiu atentigas Ó Riain, la ilaro kiu povus 
gvidi al pligrandigo de multlingveco en EU 
“Akcelilo por multlingveco”. Štimec klarigis ke 
temas pri la kroata produkto kiun ekde 1979 ĝis sia 
morto en 2020 gvidis kroata esperantisto Zlatko 
Tišljar el Velika Gorica. Kadre de tiu projekto 
estis publikigitaj multaj lernolibroj de Esperanto en 
34 lingvoj dise tra la mondo. Baze de la “Akcelilo” 
estas la propedeutiko: lernantoj en la unuaj lecionoj 
lernas la bazon de la parolata Esperanto por ricevi 
ideojn kiel lingvoj funkcias.

Hajduković proponis sian helpon pri 
informado pri la propono kaj la projekto en Kroata 
parlamento. Li donis plurajn utilajn konsilojn kiel 
Kroata Esperanto-Ligo informu ĵurnalistojn kaj 
lernejdirektoroj pri la projekto. Se esperantistoj 
akceptas li mem trovos manieron paroli antaŭ 
parlamentanoj pri la temo.

 Sabolcs gratulis al Hajduković ĉar Kroatio 
protekstis la tradicion de Esperanto kiel nematerian 
kulturan heredaĵon de Kroatio. “Tio estas vera 
leciono ankaŭ por ni, hungaroj. Ĉe ni ĉ. 60-70% de 
la loĝantoj ne parolas fremdan lingvon kaj Esperanto 
povus grave mildigi la situacion, kontribuante al 
komunikado. Mi miras ke Kroatio ne pli profitas 
de tio kion ĝi protektis. Ekz. ĉu ne Zagrebo devus 
esti la monda ĉefurbo de Esperanto? Tio fariĝas des 
pli interesa kiam Universala Esperanto-Asocio en 
Roterdamo planas vendi la domon kie ĝi havas sian 
sidejon…”

 Hajduković petis pli da materialoj pri la temo. 
Ricevinte la permeson de la Kroata Esperanto-

Ligo ke li parolu en la Parlamento dum “libera 
horo” pri “Multlingva akcelilo” kaj ĝia sukceso en 
Konferenco pri la estonteco de Eŭropo, Hajduković 
parolis en Kroata parlamento la 11an de februaro 
kaj afiŝis sian parlamentan paroladon pri Esperanto 
en sia Vizaĝlibro. Tiel en februaro 2022 kroataj 
esperantistoj atingis ke la temo Esperanto ricevu 
iom da atento en Kroata Parlamento. Tiun sperton 
Esperanto en Kroatio antaŭe ankoraŭ ne havis.

       
           Spomenka Štimec

Prezidantino de Europa Parlamento 
dankis al Kroata Esperanto-Ligo

La prezidantino de Europa Parlamento 
Roberta Metsola dankis al Kroata Esperanto-Ligo 
pro la bondeziroj okaze de shia transpreno de la 
prezidanteco. Shi dankis ankau por la poemo de 
Dobriša Cesarić en la malta traduko, kiu akompanis 
la bondezirojn. La tradukon kreis la malta poeto 
Carmel Mallia.

KEL en sia bondeziro akcentis ke necesas gardi 
la plurlingvecon de Europo pri kio la prezidantino 
konsentas.     

      S.Š.

Europa Parlamento
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Nova retejo de KEL

EVENTA SERVO – menuo por ĉiutaga 
tutmonda esperantumado

Kio estas Eventa Servo?
Ĝi estas reta servo kiu montras liston de 

diversaj esperantaj eventoj tutmonde. Iuj el tiuj 
eventoj estas retaj, aliaj estas ĉeestaj. Pluraj eventoj 
estas hibridaj: ĉeestaj kaj retaj samtempe. Ĉiu povas 
trovi tie ion interesan. Tie estas prelegoj, diservoj, 
ludadoj, kursoj, simplaj babiladoj…. Do, abunda 
menuo por ĉiu gusto! Ĉiu povas ankaŭ aldoni iun 
eventon, sed por tio oni devas registriĝi.

La historio de la servo
La servon kreis brazila esperantisto Fernando 

Ŝajani jam en la jaro 2017 por loka uzo en lia urbo 
San-Paŭlo. Kiam oni eksciis pri ĝi, oni vidis ke ĝi 
estas ĝuste tio kion ni bezonas. En la aprilo 2019 
la aŭtoro donacis ĝin al la UEA. La servo fariĝis 
tre populara post kiam komenciĝis la pandemio de 
la kronviruso. Ĝi ebligas partopreni retajn eventoj 
kiam la ĉeestaj fariĝis malfacile organizeblaj kaj 
partopreneblaj. 

Esperanto fariĝis nia ĉiutaga lingvo
Multaj homoj en la tuta mondo ĉiutage rigardas 

la paĝon de tiu servo. Oni eĉ kreis novan vorton 

Eventa Servo 
„retkolibro“. Temas pri homoj kiuj ĉiutage „flugas“ 
de evento al evento kiel kolibroj flugas de floro al 
floro. Oni trovas multajn konatajn personojn kaj 
konatiĝas kun novaj. Post kiam oni rete renkontas 
iun multfoje, ofte oni amikiĝas kun tiu persono kaj 
poste devas pripensi ĉu oni konas tiun personon 
ĉeeste aŭ rete.

Kion oni bezonas por rete partopreni en la 
eventoj?

Plej bone oni uzu komputilon. Estas konsilinde 
uzi aŭskultilojn, mikrofonon kaj kameraon. 
Tamen, oni povas uzi ankaŭ saĝan poŝtelefonon. 
Por poŝtelefono oni devas instali iujn apojn. Por 
komputilo tio konsilindas, sed ne nepras. Oni povas 
uzi foliumilon, ekz. Chrome. El la uzataj programoj 
la plej oftaj estas Zoom kaj Jitsi.

Kial la Eventa Servo gravas por ni 
esperantistoj?

Ĝi ebligas al ĉiu esperantumi dum la tuta jaro 
kaj plialtigi sian lingvonivelon. Ĝi ankaŭ kunligas 
nin kun aliaj esperantistoj tutmonde. Eĉ se ni ne 
povas vojaĝi, ni povas esperantumi preskaŭ ĉiutage.

Do, ek tuj al: https://eventaservo.org/

     Damir Malkoč

La 12an de januaro 2022 
Mihaela Cik lanĉis la novan 
retejon de Kroata Esperan-
to-Ligo. La retejo estis kre-
ita  kadre de la projekto pri 
heredaĵo kiun financis Minis-
terio pri kulturo kaj komuni-
kiloj. La adreso de nia retejo 
restis www.esperanto.hr. La 
granda kolekto da informoj kaj 
dokumentaj materialoj kiujn 
kolektis Davor Klobučar, res-
tas je la dispono de esploristoj 
en la arkivaj paĝoj de la retejo. 
Pri la nova retejo krom Mihaela aktivis Robert 
Milijaš, Roberto Maglica kaj Đivo Pulitika. La 
nova retejo estis lanĉita kadre de la unua pro-
gramo de Esperanto-Societo „Tibor Sekelj“ la 
22an de januaro 2022.

www.esperanto.hr
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CENT JAROJ
DE ESPERANTO EN SPLIT KAJ DALMACIO 

Esperanto en Split fariĝis centjara! Ankaŭ mi 
estas malgranda parto de la historio de Esperanto 
en Split.

Mi komencis lerni Esperanton en klubo 
„Frateco kaj unueco“ en 1977. Miaj instruistoj estis 
Olga Brusić kaj Vukašin Dimitrijević. Ni estis 
granda rondo de gejunuloj: Mira, Karla, Jagoda, 
Neira, Edo, Marinko, Ivan… Mia unua granda 
Esperanto-evento estis Internacia Junulara Kongreso 
en Veliko Tarnovo, Bulgario (1978). Ni vojaĝis 
ankaŭ al novjara festo en Hungario kaj ĉeestis en 
Internacia Junulara Kongreso en Nederlando kaj 
Finnlando. Ni akceptis gastojn, niajn esperantajn 
geamikojn, el Katalunio kaj Japano.

En 2022 Esperanto-Societo Split havis la unuan 
programon omaĝe al sia centa jubileo. La programo 
okazis la 3an de marto en la urba biblioteko Marko 
Marulić. Pri historia faktoj kaj kresko de Esperanto-
movado en Split kaj Dalmacio tre interese prelegis 
Josip Pleadin.

Du novaj libroj  estis eldonitaj okaze de la 
centa jubileo. Unua estas la porinfana libreto Magia 
Ludo, verkita de Darija Budiša kaj ilustrita de Luca 
Cetinić. La  dua Poezia triptiko de Luca Cetinić, 
Lidija Leskur kaj Jadranka Tarle Bojović.

La solenan programon gvidis Lidija Leskur 
kaj Darija Budiša. Kantis  la ensemblo „Šuferini“.

La aktuala prezidanto de Esperanto- -Societo 
Split estas Zdravko Budiša.
                                            Grozdana Grubišić-Popović

ESPERANTO-SOCIETO SPLIT 
ELDONIS DU LIBROJN EN 

ESPERANTO

Esperanto-Societo en Split atingis en la jaro 
2022 sian centan jubileon! Malmultaj societoj en la 
mondo povas fieri pri tio.

El Split venas bela vivsigno: en la jaro 2020 
aperis tre bela bildlibro pri ŝako, kiun verkis Darija 
Budiša Magia ludo. La aventurojn de la geknaboj 
Vlatka kaj Draško, kiuj elfosis el la tero malnovan 
ŝaktabulon, ilustris per delikataj desegnoj Luca 
Cetinić. Lingve konsilis Ivo Osibov. 

Poezia triptiko estas la titolo de la poemaro de 
tri membroj de Esperanto-Societo Luca Cetinić, 
Lidija Leskur kaj Jadranka Tarle Bojović. (Lidija 
Leskur estas ankaŭ asembleano kiu reprezentas 
Split en la asembleo de Kroata Esperanto-Ligo.) 
La dulingva poemaro aperis en 2021. La versojn 
esperantigis Josip Pleadin, Darija Budiša kaj 
Marija Jerković kaj lingve konsilis Ivo Osibov. La 
poemaro ankaŭ enhavas la dulingvajn biografiojn 
de la aŭtorinoj.

Ambaŭ libroj estis eldonitaj de Dokumenta 
Esperanto-Centro Đurđevac.

Darija Budiša donis grandan intevrjuon en 
“Slobodna Dalmacija” pri la jubileo de Esperanto 
en Split.

      S. Š.

Fotis Luce Cetinić
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La nova estraro de KEL 73-a IFK en Ĉeĥio 

La 3an de marto 2022 kunvenis KFEA 
- Kroata Fervojista Esperanta Asocio. La 
jarkunveno okazis en la ejoj de Kroata 
Esperanto-Ligo en Vodnikova 9. Pro la 
tertremoj KFEA ne plu povas uzi siajn ejojn en 
Trnjanska strato ĉar tiun ejon uzas la oficistoj de 
Kroataj fervojoj kies oficejoj suferis damaĝon 
dum la tertremoj.

    
                                      Roža Brletić-Višnjić

Fotis Vlatka Škorić

La 73-a IFK (Internacia Fervojista Kongreso) 
en Beroun (Ĉeĥio) en Majo 2022

En urbo Beroun (Ĉeĥio) de dudek mil 
loĝantoj, 35 kilometroj okcidente de Prago, 
inter la 6-a kaj 11-a de Majo 2022 okazis la 73-a 
kongreso de IFEF (Internacia Fervojista Esperanto-
Federacio) kun pli ol cent partoprenantoj el dektri 
ŝtatoj (Belgio, Ĉeĥio, Danio, Francio, Germanio, 
Italio, Japanio, Kroatio, Nederlando, Pollando, 
Rumanio, Slovakio kaj Respubliko Koreio). 

La malfermon de la kongreso gvidis IFEF-
ĉefkomitatano Zlatko Hinšt, la komitatano de 
Kroata Fervojista Esperanta Asocio. Okazis 
pluraj fakaj prelegoj pri la fervojo kaj la trafiko-
problemaro. La ĉefa prelego de lando-dommastro 
estis okazigita pere de Zoom-sistemo, de aŭtoro doc. 
d-ro Roman Štěrba sub titolo „Grandrapidaj kaj 
konvenciaj fervojlinioj por la 21-a jarcento en Ĉeĥa 
Respubliko“. D-ro Z. Hinšt prelegis pri Eŭropa 
unio kaj fervoja trafiko kun speciala konsidero de 
Kroatio. Okazis kunveno de Terminara Sekcio (TS) 
sub gvidado de ĝia sekretario Guido Brandenburg 
kiu prelegis pri fakaj terminoj de Internacia Fervoja 
Unio (UIC), ligitaj kun rajtoj de uzado de fervoja 
infrastrukturo kaj apartenantaj servoj por fervojaj 
transportistoj. 

Dum la tuttaga ekskurso ni vizitis kastelon 
Křivoklát kaj Fervojan muzeon en loko Lužná 
u Rakovníka. La duontagaj ekskursoj gvidis al 
vitrofandejo en Nižbor. Ni vizitis Centron por 
direktado de trafiko en ĉefaj fervojaj linioj en la praga 
kvatralo Praha-Libeň kiel parton de entrepreno de 
fervoja infrastrukturo Správa Železnic kiu kontrolas 
pasaĝerajn trajnojn de Ĉehaj fervojoj (ČD) kaj 
varajn trajnojn de ČD-Cargo. D-ro Petr Chrdle 
prelegis pri historio kaj vidindaĵoj de Beroun kaj 
sub lia gvidado okazis la urbotrarigardo. Estis 
okazigitaj ankaŭ kulturartaj kaj distraj programoj, 
inkluzive folkloron. Aparte estis prezentita popolaj 
kutimoj. 
     Zlatko Hinšt

Jarkunveno de Kroata Fervojista Esperanta Asocio

Kroata Esperanto-Ligo 
havas novan estraron en 2022

La 15an de majo 2022 okazis en Zagrebo 
en Vodnikova 9 la elekta jarkunveno de Kroata 
Esperanto-Ligo.

• Por la nova prezidanto estis elektita Anto 
Mlinar. 

• La sekretarian laboron transprenis 
Spomenka Štimec.

• Tri novaj vicprezidantoj estis elektitaj: 
Đivo Pulitika, Vladimir Dujnić kaj 
Mihaela Cik.

• En la nova estraro de KEL membras: 
Siniša Dvornik, Ankica Jagnjić, Ana 
Alebić-Juretić, Grozdana Grubišić-
Popović, Robert Milijaš kaj Ivan 
Špoljarec.

La ĝisnuna prezidantino Spomenka Štimec 
dankis al la antaŭaj estraranoj por la gvidado de 
la asocio en la lastaj kvar jaroj kaj tute specife en 
la malfacilaj lastaj du jaroj dum la pandemio kaj 
tertremo.

         S.Š.

Fotis
Mihaela Cik

Promeno laŭ la spuroj de niaj pioniroj

Laŭ la Esperanto-vojoj de la unuaj 
kroataj esperantistoj Mavro Špicer kaj 

Danica Bedeković pl. Pobjenička

Kroata Fervojista Esperanto-Asocio (KFEA) 
organizis memorpromenon al mortintaj kroataj es-
perantistoj kiuj en la jaro 2022 havas jubileojn de 
la naskiĝoj aŭ/kaj la mortoj. La pioniroj de la Es-
peranto-movado en Kroatio Mavro Špicer havas 

en la jaro 2022 160 jarojn de la naskiĝo kaj Danica 
Bedeković 150 jarojn de la naskiĝo. Ili ambaŭ estis 
kunfondintoj de unua Esperanto-asocio en Kroatio 
– Unuiĝo de Kroataj Esperantistoj (UKE) en Za-
greb en la jaro 2008.

Zlatko Hinšt
Roža Brletić-Višnjić

Eŭro 

Ĉu vi scias kial eŭro nomiĝas tiel?

Kroatio konsideras en la proksima tempo 
rezigni pri sia nacia mono nomata kunao kaj 
enkonduki la monon de Eŭropo – euro.

Karlo Barragan el Hispanio antaŭ kelkaj 
jaroj analizis la temon kial eŭro nomiĝas tiel?

Se vi ne legis lian artikolon, jen la resumo por 
vi:

Belga esperantisto Germain Pirlot ne sciis, ke 
li ŝanĝos la historian de Eŭropo kiam li enmetis sian 
leteron en informkeston. La 4an de aŭgusto 1995 
ĉi tiu belga profesoro riproĉis al la prezidanto de 
la Eŭropa Komisiono Jacques Sander ke li nomis 
la estontan komunan monon en la intervjuo en Le 
Monde kiel “Esperanto-monero”. En tiu sama letero 
Pirlot kaptis la okazon peti la eŭropajn insituciojn 
esti pli “imagemaj” serĉante nomon. Fakte li 
proponis unu nomon: Eŭro.Tio estis la tempo kiam 
Eŭropa Komisiono konsideris la nomojn por la nova 
mono kiel Ecu, Florin, Euron.

La Eŭropa Komisiono respondis kaj dankis 
pro la propono. Kvar monatojn poste, la Europa 
Komisiono en Madrido oficiale adopis la nomon 
Eŭro.

La demando estas ĉu iu vere pensis pri la nomo 
“eŭro” antaŭe.

Pirlot mem forgesis pri sia propono. Sed kiam 
en 2002 eŭro estis oficiale lanĉita, li kontaktis 
PROMEŬROn (Asocion de civitanoj por promocio 
de la eŭropa mono), kun la demando ĉu iu sugestis 
tiun nomon antaŭ li, la 4an de aŭgusto 1995. Tion 
Germain Pirlot klarigis al la gazeto “El Confidental 
el Oostende”. La asocio respondis ke ne.

Kio hodiaŭ evidentas estis la genia ideo de la 
Esperanto-instruisto, kiu unue volis plendi pri la 
misuzo de la universala lingvo. Li ankaŭ proponis 
nomi la cendajn “vastojn”, sed la instancoj ignoris 
la proponon.

Ĉi tiu rakonto kontrastas kun la fojaj kritikoj 
al Bruselo ke ĝi estas tro elitisma kaj burokrata. 
Simpla instruisto povis atingi la pinton de la 
registara piramido kaj renomi nian monon.

Dudek kvin jarojn poste Pirlot ankoraŭ opiniis, 
ke la eŭro estas bona ideo. 

Ĝi estas grava elemento por la komuna eŭropa 
identeco, kvankam iuj pensas male. En ĉiuj evoluoj, 
ĉiam estas homoj kiuj estas kontraŭ ŝanĝado de siaj 
kutimoj. Se ni aŭskultos ilin, ni ankoraŭ estus en la 
ŝtona epoko.

  (Fragmento)
             Karlo Barragan

Fotis Ivan Špoljarec - Štef
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Esperanto-Societo “Trixini” en Hrašćina 
fariĝis 10-jara. Dum 26 jaroj Kroata Esperanto-Ligo 
organizas en Hrašćina kulturajn eventojn nomataj 
Renkontiĝoj de meteorito kaj en la lastaj 10 jaroj 
al KEL en la organizado aliĝis Esperanto-Societo 
“Trixini”.

Estas interese ke la Departemento Krapina-
Zagorje post kvaronjarcenta kontinua organizado de 
la programoj memore al la metorito komprenis la 
gravecon de la meteorito de Hrašćina, kiu falis la 26an 
de majo 1751 en la vilaĝon Domovec apud Hrašćina. 
La preskaŭ 40-kilograma meteorito estis donacita al 
Vieno, al la edzo de la imperiestrino Maria Theresia, 
la imperiestro Francisko. La impresiestro Francisko 
ŝatis sciencojn kaj la nekonatajn ĉielajn fenomenojn. 
Per la meteorito de Hrašćina komenciĝas la historio 
de Naturscienca muzeo en Vieno, la meteorito portas 
la inventaran numeron unu. Kelkaj malgrandaj eroj 
de la meteorito troviĝas en la zagreba Naturscienca 
muzeo, kiu forte suferis de la tertremo en 2020 kaj 
en 2022 daŭre estas fermita. La renovigo finighos en 
2023.

La estro de la departemento Krapina-Zagorje 
Željko Kolar taskigis siajn oficejojn esplori eblecojn 
pri la fondo de Astro-centro de la meteorito en 
Hrašćina. La komunumo de Hrašćina nuntempe 
esploras pri la aĉeto de la terenoj por tie konstrui la 
estontan sciencedukan centron.

Tiel la programo de nia esperanta asocio, kiuj 
atentigis pri la meteorito de Hrašćina grave kontribuis 
al la estontaj scienca kaj kultura profilo de Zagorje.

En la jaro 2022 Esperanto-Societo Trixini 
denove kontribuas al la loka komunumo per la 
turisma novaĵo: oni en la kultura domo posedata 
de Spomenka Štimec, en kiu troviĝas la sidjeo de 
Esperanto-Societo “Trixini” malfermas la ĉambron 
de la verkistino el Hrašćina Štefanija Bernas-
Belošević. Ĝi estos unu el la punktoj sur la literaturaj 
vojoj de Zagorje, laŭ la libro de Božidar Brezinščak 
Bagola Laŭ la literaturaj vojoj de Zagorje, prezentita 
dum la programo de Esperanto-Societo “Trixini” en 
2021. La fakulino pri la verkoj de Štefanija Bernas 
-Belošević Mateja Hrebak prezentos la aŭtorinon, 
du aktorinoj Vesna Tominac-Matačić kaj Nevena 
Vukes legos el ŝiaj verkoj, muzikos la koruso Kušlec, 
el la apuda komunumo Konjščina. La 26a meteorita 
festo okazos la 28an de majo 2022.

Esperanto-Societo Trixini 10-jara PoezioLa akvo ĉiam trovas vojon

KIU...

Ĉe tablo mia kiu sidos
se la destino min forgvidos?

Penset’ ridinda min konfuzas:
blurandan tason kiu uzos?

Ĉu servos glaso de patrino
ne plu por kuracil’ sed vino?...

Kaj kies, kies paŝo preme
ekpezos sur tapiŝ’ senĝene?

La librojn kiu ekesploros,
ĉu same ridos li kaj ploros?

Kaj mia lit’… Ho mi ekmutas!
plej sankta lok’ mi larmojn glutas.

Fenestrojn kiu ekmalfermos,
se floroj en ĝarden’ ekĝermos?

Kaj kies paŝo ros-aromon
vespere portos en la domon?

Sed kiu mian plumon prenu,
se Li severe diros: Venu! 
       
  Marie Under 
  en “Kun zorgoplena buŝo”
  El la estona Hilda Dresen

Mi malfermis la fridujon, kaj ene estis 
mallumo. “Ooo”, mi surpriziĝis. Mi frapetis per 
mia montrofingro la lampeton. Eble ĝi ekfunkcios. 
Nenio. Mi fermis la pordon kaj denove malfermis 
ĝin. Ne okazis miraklo. Estis ankoraŭ mallume.

Kaj post tio mi sidiĝis kaj ekploris! Pro 
ampolo?!

La ampoleto estis la lasta guto kiu superfluis 
la troplenigan glason. Ĉi tiun semajnon mi havis 
teruran traŭmatan sperton. Kiam ĝi finis, mi sentis 
min fizike kaj psike perfortita. Mi volis plori, sed 
pro la teruro senploriĝis, ne troviĝis en mi larmoj.

Tial kiam ili hodiaŭ alsturmis, mi salutis ilin. 
Ankaŭ mi scias ke mi ne ploras pro la fridujo kaj la 
lumo en ĝi. Disflamas varmaj larmoj pro humiliĝo 
kaj malespero, pro nekomprenado kial radiologo 
estis aŭtomatigita roboto tute nesentema pri tio kiom 
da doloro li trudas al alia homo. Varmigas la larmoj 
malsekajn vangojn, mi plorĝemas kaj ploras, kaj 
forĵetas frustriĝon kaj malĝojon.

Mi elploris la tutan ĉagrenon, ĝis la sepa 
jarcento1, viŝis la vangojn kaj stariĝis. Nun mi povas 
iri antaŭen.

Iam mi englutis la larmojn, iam mi ignoris ilin, 
iam mi rigardis ilin kiel la signon de malforteco, 
kiun mi ne permesis al mi. Nun ili estas la signo de 
la emocia trafluebleco, la emocia sano.

La amikino konstruis domon kun bela teraso. 
Post kelkaj jaroj, la pluvakvo malkonvene kolektiĝis 
kaj penetris en la mezo de la hejmo ĉe ŝtuparo. La 
akvo ĉiam trovas sian vojon, diris al ŝi la akvotubistoj 
kaj komencis disfosadi kaj malmunti la terason.

La akvo ĉiam trovas sian vojon. Same la akvo 
en ni. La neelploritaj larmoj eliros tra tumoroj kaj 
malsanoj. Pro tio mi ploras, mi ne permesas al la 
akvo mem serĉi vojon. Mi priploras grandajn kaj 
malgrandajn traŭmatojn, ĝustigas la kronon kaj iras 
antaŭen. 
    Ljiljana Pranjić
  Por la libro „Pri tio mi vere fieras“      

kompilita de Olga Štajdohar-Pađen
          Esperantigis Branka Sacher
----------
1     La kroatoj  alvenis al sia nuna patrujo en la 7a jarcento. Ĉe ili „la 
sepa jarcento“ indikas tre foran epokon ekde kiu komenciĝas la nova 
tempmezurado.

Vino kaj ĉokolado

En komplikaj tempoj kiel ĉi tiuj, ni ĉiuj bezonas 
iomete da komforto. Iuj el ni preferas ĝin en formo 
de vino, iuj en formo de ĉokolado, kaj la plej multaj 
el ni preferas ambaŭ kune.

PRI VINO
Vino estas poezio en boteloj.

Robert Louis Stevenson
Vino estas la sunlumo, kuntenita de akvo.

Galilejo
Vino... la intelekta parto de la manĝo.

Alexander Dumas
Vino estas la plej civilizita afero en la mondo.

Ernest Hemingway

Vino estas la plej utila el trinkaĵoj, la plej 
bongusta el medikamentoj kaj la plej agrabla el 
manĝaĵoj.            Plutarko
Biero estas verko de homo, sed vino estas de Dio.

Marteno Lutero
Victor Hugo ne konsentas:

Dio nur faris akvon, sed homo faris vinon.
Mi eĉ iomete konsentas kun maljuna Lutero, ke 
viro, kiu ne ŝatas vinon, neniam estos bona por io 
ajn.          Karl Marx
Penicilino kuracas, sed vino ĝojigas homojn.

Alexander Fleming
La vino kreas el talpo aglon.

Charles Baudelaire
Vino ĝojigas la koron de homo kaj ĝojo estas la 
patrino de ĉiuj virtoj.

Johann Wolfgang von Goethe
Vino faciligas la ĉiutagan vivon, igas ĝin malpli 
rapida, kun malpli da streĉoj kaj pli da toleremo.

Benjamin Franklin
Vino pliboniĝas kun aĝo. Ju pli mi maljuniĝas, 
des pli mi ŝatas ĝin.             Anonima

PRI ĈOKOLADO
Ĉokolado estas perfekta manĝaĵo, same saniga 
kiel bongusta, trankviliga toniko por laculoj. 
Ĝi estas la plej bona amiko de tiuj, kiuj ŝatas 
literaturajn aferojn.

Justus von Liebig
Aferoj devas esti klaraj, kaj ĉokolado (devas esti) 
dika.          hispana proverbo
Ekvilibra dieto estas ĉokolado en ambaŭ manoj.

Anonima
Rigardu, ne ekzistas pli da metafiziko en la 
mondo ol ĉokolado.        Fernando Pessoa
  
           Kompilis kaj esperantigis Branka Sacher

La sidejo de Esperanto-Societo Trixini, Hrašćina. 
Fotis Ivan Špoljarec -Štef
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NekrologojNovaĵoj

Tibor Sekelj kun zagrebaj esperantistoj sur Sljeme

Diplomiĝi pri Tibor Sekelj en 2022
Rita Novak estas hungarino el Subotica (Serbio) 

kiu studas la hispanan lingvon en la universitato en 
Szeged en Hungario. Ŝi venis per  marta studenta 
interŝanĝprogramo al Zagrebo. La temo de ŝia  maja 
diplomlaboraĵo estas „Tibor Sekelj en la hispana 
literaturo“. Ŝi vizitis  la bibliotekon de Kroata Esperanto-
Ligo por informiĝi pri la libroj kiujn Tibor aŭtoris. Kun 
intereso ŝi informiĝis ke ni flegas la memoron pri Tibor 
Sekelj en la samnoma zagreba Societo Esperanto„Tibor 
Sekelj“. Rita ŝatus lerni Esperanton. „Iusnece tion mi 
ŝuldas al Tibor Sekelj, kvaronjarcento post lia morto“.

La unua esperantista sanktulo
Geesperantistoj - katolikoj havas kaŭzon por festi. 

La papo Francisko dum la regula konsilio la 4an de 
marto 2022 proklamis Tituson Bransman sankta. 

Titus Brandsma naskiĝis la 23an de februaro 1881 en 
Friesland (Nederlando). Pro lia kontraŭnacista aktivado 
li estis mortigita la 26an de julio 1942 en Dachau.

Tiu ĉi pastro, karmelano, filozofo, verkisto, tra-
dukisto estis ankaŭ aktiva esperantisto.

Dum la 4a Nederlanda Esperantista Unuiĝo la 20an 
de aprilo 1913 en Hertogenboschau li diservis por vivaj 
kaj forpasintaj esperantistoj. Li kunorganizadis ankaŭ 
naciajn nederlandajn kongresojn kaj la 19an Kongreson 
de Katolika Unuiĝo Esperantista. 

La Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista estis 
fondita la 1an de aprilo 1910. La Papa Konsilio agnoskis 
ĝin februare 1992 kiel privata laika unuiĝo. 

Okaze de la 80-jara datreveno de morto de Titus 
Brandsma esperantistoj la 27 tagon de ĉiu monato ĉi 
jare proklamis „ Titus Brandsman Tago“.

Pri kolektado de necesaj dokumentoj por 
proklamado Brandsman sanktulon, grandajn meritojn 
havas kroata esperantistino Marija Belošević.

          Judita Rey Hudeček

Kroata TV pri la datreveno de la morto 
de Zamenhof

La 14an de aprilo 2022 la Kroata televido en sia 
programo“ TV –kalendaro“ dediĉis la elsendon al la 
datreveno de la morto de Lazaro Ludoviko Zamenhof 
kun fokuso al la Internacia Lingvo Esperanto. Kroata 
Esperanto-Ligo skribe dankis al la redaktoro Leo 
Rizmaul kaj proponis venontjare meti la fokuson al la 
zagreba Zamenhof-Strato, la Zamenhof-monumento 
„La Futuro“, la fakto ke Esperanto fariĝis en Kroatio 
protektita nemateria kultura heredaĵo...

Bela informo pri la internacia lingvo!
      S. Š.

BORIS DI COSTANZO
(1944 - 2021)

Boris Di Costanzo, 
vic prezidanto de Kroata 
Esperanto-Ligo kaj prezi-
danto de la plej aĝa Esperanto-
societo en Kroatio, Esperanto-
societo Rijeka, mortis la 
19an de novembro 2021. Li 
naskiĝis en Rijeka, la 28an de 
januaro 1944. Kiel knabeto li estis trovita en la urbaj 
ruinoj post la bombardado de la urbo. Kun danko li 
dumvive portis la nomon de siaj adoptaj gepatroj  Di 
Costanzo el Rukavac. 

Li lernis Esperanton en 1984. Ekde la jaro 
1988 ĝis 2021 li agis en diversaj societaj postenoj 
en Rijeka, ĉu kiel prezidanto, membro de la 
prezidantaro, instruisto. Lia hobio estis filatelio, 
li posedis belan kolekton de Esperanto-filatelaĵoj. 
Kun sia samklubano Vjekoslav Morankić li aparte 
zorgis pri Esperanto-Domo, respektive Hostelo 
Esperanto en Kostrena. Dum plena jardeko li 
prizorgis tie la esperantan deklamkonkurson por 
lernantoj en Kostrena kaj al multaj lernantoj de 
Esperanto li beligis la lernotagojn. Li signife helpis 
en la kunlaboro inter esperantistoj de Kroatio kaj 
Italio. Li zorgis ke Rijeka ofte gastigu grandajn  
Esperanto-aranĝojn:

TEJO-kongreson en 1998, Alp-Adrian 
konferencon en 2012 kaj 2015. La epidemio 
malhelpis okazigon en 2020. La Eŭropa 
Esperanto-Kongreso 2014 estis aparte sukcesa, 
samkiel la jubilea festo de la societo en 2007 
kaj 2017.

Boris Di Costanzo partoprenis en 12 Universalaj 
Kongresoj de Esperanto kaj dum multaj jaroj estis la 
ĉefdelegito de UEA en Kroatio.

Dank’ al la garantiaĵoj de Esperanto-societo 
Rijeka (Esperanto-domo en Kostrena) pri kiuj 
Boris Di Costanzo respondecis,  Kroata Esperanto-
Ligo povis aĉeti sian nunan ejon en Vodnikova 9 
en Zagrebo en la jaro 2003. Sindona, diligenta kaj 
modesta, li estis la modelo de esperantisto. Lia 
tombo estas en Volosko.

      S.Š.

LJILJANA PRANJIĆ
(1967- 2021)

La 19an de novembro 
2021 mortis en Zagrebo 
Ljiljana Pranjić. Ŝi naskiĝis 
en Zagrebo la 19an de 
oktobro 1967 kaj studis la 
jugoslaviajn lingvojn kaj 
literaturojn en Filozofia 
fakultato. Eklernis Esperan -
ton en Studenta Esperanto 
-Klubo ĉe Ankica Jagnjić kaj aktivis kiel redaktoro 
de la ties bulteno Aŭtentika Sentitolo en 1988 kaj 
1989. Ŝi kunlaboris pri entajpado de esperantlingvaj 
artikoloj por la esploroj de maŝintradukado de Ton 
Witkamp el Nederlando. En la jaro 1992 ŝi aktivis 
por refondiĝo de KEJA, Kroatia Esperanto-Junulara 
Asocio.

Dum la milito en Kroatio ŝi ekpostenis 
ĉe UNHCR, Agentejo de unuiĝintaj nacioj por 
rifuĝintoj, por kiu ŝi laboris dum sia tuta laborvivo.

Malsaniĝinte, ŝi metis sian tutan energion 
al la lukto kontraŭ sia malsano sed ankaŭ dum la 
tuta tempo ŝi zorgis pri pliboniĝo de la stato de 
onkologiaj pacientoj kadre de la kroata sansistemo 
per du asocio “Ĉio por ŝi” kaj “Vi ne estas sola”. 
Dum dudek jaroj ŝi fariĝis unu el la plej popularaj 
virinoj kiuj luktas kontraŭ malsano en Kroatio.

       S.Š.

ZDRAVKO GAZDEK
(1932- 2021)

Esperantisto el Kopriv-
nica Zdravko Gazdek naskiĝis 
la 10an de oktobro 1932. 
Profesia arbarteknikisto kaj 
inĝ. pri labororganizo li ŝatis 
arbarojn, montgrimpadojn, 
malnovaspecajn aŭtojn  kaj 
fiŝkpatadon kaj fidelis al 
Esperanto dum la tuta vivo. Mortis en Koprivnica la 
2-an de januaro 2021.

ANTUN KOVAČ 
(1946 - 2022) 

Profunde nin kortuŝis 
informo, ke la 2-an de aprilo 
forpasis Antun Kovač, nia 
amiko, bona kunlaboranto 
kaj senlaca aktivulo de 
Esperanto-movado inter 
la nevidantoj kaj en la 
Movado ĝenerale. Li dum 
jardekoj estis prezidanto de 
Kroata Unuiĝo de Nevidantaj Esperantistoj (KUNE) 
kaj dum tiu tempo, li faris multon por antaŭenigi 
aktivecojn de la Unuiĝo kaj vigligi internaciajn 
kontaktojn inter la esperantistoj. 

Eldonado de Esperanto-libroj en Brajlo kaj sona 
versio, redaktado de sonversio de  la revuo “Tempo”, 
organizado de tri Internaciaj kongresoj de blindaj 
Esperantistoj en Kroatio kaj lia aktiva partopreno 
en pluraj kongresoj de blindaj esperantistoj kaj aliaj 
esperanto-renkontiĝoj, estas nur parto de lia agado en 
Esperantujo. Lia lasta, sed ne malpli grava, aktiveco, 
estis organizado de regiona Esperanto-renkontiĝo 
okaze de 50-jariĝo de KUNE en Premantura en 
aŭgusto pasintjare.

Li havis gravan rolon ankaŭ en la blindula 
movado, estinte ĉiam bona ekzemplo pri povoj kaj 
eblecoj pri sendependa vivo de nevidpovaj homoj. 
Antun estis prezidanto de ŝakklubo “Polet” kaj 
organizanto de pluraj ŝakturniroj. Li estis ankaŭ 
sekretario de Kroata Unuiĝo de Blinduloj (1994-
1998). Ĵurnalismo estis lia plurjara okupo. Post 
fino de elementa lernejo, medicina mezlernejo 
por fizioterapistoj, alta politika lernejo, li studis 
politikajn sciencojn en universitato. Li laboris kiel 
ĵurnalisto en Radio Našice, poste eldonis propran 
gazeton “Našička nedjelja”. Li laboris en Ministerio 
pri Protekto de la ĉirkaŭaĵo, spackultivado kaj 
konstruado kiel faka konsilanto, sed tie li ankaŭ 
membris en la redakcio de revuo “Okoliš” 
(“Ĉirkaŭaĵo”) kiun eldonis la Ministerio. 

Li blindiĝis estinte trijara, sed li estis sufiĉe 
memstara en sia laboro kaj ĉiutaga funkciado. Li 
klopodis memstare moviĝi, uzi novajn teknologiojn, 
sed ankaŭ helpis aliajn esti memstaraj, trovi laboron 
kaj vivi bonkvalite.

Kara amiko, dankon al vi pro via agemo, 
kunlaboremo, toleremo kaj komprenemo!

           Dragan Štoković
     Nedeljka Ložajić



 

Dum Ukrainio en morta batal’ 
La rajton de l’ viv’ kontraŭ bestoj defendis, 
Nur volis kompaton pro sia fatal’, 
Eŭropo silentis. 

Dum Ukrainio, lasita de Di’, 
La tuta plu sangis kaj plore lamentis, 
Atendis ĝi helpon amikan por si, 
Eŭropo silentis. 

Dum Ukrainio en jugo el fer’ 
Servutis kaj plugis, ĝin vundoj turmentis, 
Eĉ rokoj sin movis pro tiu sufer’, 
Eŭropo silentis.

Dum Ukrainio en sangrikoltad’ 
Por la torturant’ sian morton jam sentis, 
Eĉ vortoj mutiĝis pro nigra malsat’,
Eŭropo silentis. 

Dum Ukrainio la vivon sen bon’ 
Malbenis kaj tombon prezentis, 
Eklarmis eĉ fia malica demon’, 
Eŭropo silentis.

  Esperantigis Petro Palivoda

Oleksandr Olesj

Memoru 

La poemo verkita  la 22an de aŭgusto 1931

Oleksandr Olesj (1878-1944) – granda ukraina poeto naskiĝis en norda Ukrainio. Li  studis bestkuracadon 
en Ĥarkivo, laboris en Ĥarkivo kaj Kijivo. Li mortis kiel elmigrinto en Prago. En la 21a jarcento liaj 
restaĵoj estis honore enterigiitaj en Kijivo. Sur la urbon de lia dua tombejo en printempo 2022 faladas 
bomboj.


