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Esperanto
Oficiala organo de Universala Esperanto-Asocio

 (en oficialaj rilatoj kun UN kaj Unesko)
Fondita en 1905 de Paul Berthelot 

(1881-1910). Establita kiel organo de UEA en 1908 
de Hector Hodler (1887-1920).

Misio:
Kvazaŭ anteno kaptanta la tendencojn, la ardon, 
la aspirojn de la esperantoj ĉiulande, la revuo 

Esperanto prezentu aktualan, interesan, inspiran 
bildon pri la agado kaj strategio de UEA kaj pri la 

evoluo de Esperanto en monda skalo.

Anonctarifo (EUR):
1 p. 1000, 1/2 p. 550, 1/4 p. 300, 

1/8 p. 165, 1/16 p. 90.
Movada rabato 50%.

Anoncoj sur ekstera kovrilo kostas duoble. 
Rabato por tuja ripeto 20%.

Anoncetoj: 1€ por ĉiu vorto. Mendu ĉe la CO.

Transpagaj informoj:
Banko: ING, Postbus 1800, NL-1000 BV Amsterdam

Bankokonto: IBAN: NL72 INGB 0000 3789 64, 
BIC/SWIFT: INGBNL2A

(Universala Esperanto-Asocio en  
Rotterdam, Nederlando)

PayPal: financoj@co.uea.org

Adreso de la Centra Oficejo de UEA:
Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ

Rotterdam, Nederlando.
+31-10-436-1044     +31-10-436-1751
uea@co.uea.org         www.uea.org

Redaktoroj: Dmitrij Ŝevĉenko, Anna Striganova
Korektisto: Rob Moerbeek 

Adreso de la Redakcio:
Revuo Esperanto

Universala Esperanto-Asocio
Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ 

Rotterdam, Nederlando 
tel.: +31 10 436 1044 

faks.: +31 10 436 1751
http://revuoesperanto.org

revuo.esperanto@gmail.com

Aperas: en ĉiu monato krom aŭgusto.

Legata en 120 landoj.
Voĉlegata por vidhandikapitoj.

Abonprezo: varias laŭlande (EUR 41);
informiĝu ĉe via landa asocio aŭ ĉe la CO.

Unuopa ekzemplero kostas EUR 4,00.

Ĝenerala Direktoro: Veronika Poór
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o Prezidanto: D-ro Mark Fettes,
2658 E 21st Av, Vancouver BC, Kanado.
VSM 2W1; +1-778-928-4489
mtfettes@sfu.ca

Vicprezidanto: S-ro Stefan MacGill,
Berlini u. 43
Budapest, HU-1045, Hungario.
stefan.macgill@gmail.com. Nur mesa-
ĝoj al tiu adreso ricevos atenton.

Ĝenerala Sekretario:
S-ro Martin Schäffer,
+52 596 924 5144 +49 30 69 20 48 461
esperantst@gmail.com

Membro: D-ino Sara Spanò,
393 Beacon St
Boston MA 02116, Usono.
mariarosaria.spano@gmail.com

Membro: S-ro Emilio Cid,
R. Julio Prestes 904, 11390-150 São
Vicente – SP, Brazilo +5513-99778-
7367 cid.emilio@gmail.com

Membro: S-ro LEE Jungkee,
401 dong 301 ho Dongpyun-ro 135,
Dongan-ku, 431-907, Anyang-si,
Kyungki-do, Korea Resp. +82 10 3340
5936 leejungkee@khu.ac.kr

Observantoj de TEJO: S-ro Francesco 
Mau relli, S-ino Charlotte Scherping Larsson

Observanto de ILEI:
S-ino Mirejo Grosjean.

La estraranoj respondecas pri la jenaj
difinitaj aspektoj de la asocia politiko:
D-ro Mark Fettes: Strategio, Kunordigo, 

Statuta Reformo, Esploro kaj
Dokumentado, Faka kaj Scienca Agado.

Stefan MacGill: Instruado, Jaro de
la Lernanto, Meza Oriento kaj Norda
Afriko, Rilatoj kun Membro-Organizoj ,
revuo Esperanto

Martin Schäffer: Financoj, Administrado,
Retejoj kaj Retlistoj, Ameriko. 

D-ino Sara Spanò: Eksteraj Rilatoj, 
Aktivula Maturigo, Eŭropo,
Termi nologio, Kulturo kaj Kongresoj, 
Ĝemelaj Urboj.

Emilio Cid: Informado, Amikoj de
Esperanto kaj Zamenhof-Jaro.

LEE Jungkee: Azio, Afriko kaj
Esperanto-Centroj.

Pli detale ĉe:
http://www.uea.org/asocio/estraro

Enhavo
Strategia Forumo pri Orient-
azia Movado kaj filmfestivalo 
Teo kaj Amo
En Ĉinio okazis du gravaj Esperanto-
eventoj: Strategia Forumo pri Orient-
azia Movado kaj la filmfestivalo Teo kaj 
Amo. La redakcio de la revuo Esperanto 
pa rolis pri tio kun Mark Fettes kaj Lee 
Jungkee. Ni faris kelkajn demandojn al 
ili.
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Bona etoso, kultura bunto kaj 
laboremo
Sukcese okazis de la 13-a ĝis la 15-a 
de oktobro la 4-a Sud-Azia Seminario 
(SAS 4) en la suda parto de Barato 
(Hinda Unio), en la urbego Bengaluro. 
Raportas Stefan MacGill.
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Velado al la Itala Kongreso 
2017
Naŭ bravaj partoprenantoj el sep lan-
doj atingis la kongresejon per vel bo-
ato! Tio estas bonega ekzemplo de la 
apliko de Esperanto en la faka aga-
do kaj uzado de faka terminologio. 
Alessandro Mazzetti, la ŝipestro, ra-
kon tas pri la evento.
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ILEI kaj Edukado.net 
man en mane
Mireille Grosjean rakontas pri la nova 
vento en la kunlaboro inter ILEI kaj 
Edu kado.net, pri la nova projekto Es-
pe ranto Instruista Trejnado (EIT), la 
51-a Kongreso de ILEI, kiu okazos en 
Madrido somere de 2018 kaj aliaj gra-
vaj aferoj.
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Sukcese okazis de la 13-a ĝis la 15-a 
de oktobro la 4-a SudAzia Seminario 
(SAS 4) en la suda parto de Barato 
(Hinda Unio), en la urbego Bengaluro. 
La seminario logis 54 partoprenantojn, 
el kiuj 3 estis infanoj kaj 37 el Nepalo, 
venintaj grupe post 4-taga vojaĝo per 
busoj kaj trajnoj. La ceteraj venis el 
Barato, Francio (devene el Pollando), 
Hungario (Nov-Zelando), Japanio, Ru-
sio kaj Svislando. 

La malferma ceremonio estis mas-
trumata de d-ro Giridhar Rao. Salutis 
nome de UEA ĝia vic-prezidanto, 
Stefan MacGill. Temis ne nur pri saluto, 
sed ankaŭ agad-proponoj – tiu teksto 
disiris vaste per EKO-komuniko tuj 
post la malfermo. Salutis nome de ILEI 
ĝia prezidanto, s-ino Mirejo Grosjean, 
kiu skizis novajn evoluojn en la laboro 
de la instruista ligo. Sekvis seso da 
landaj salutoj, post kiuj bonvenigis nin 
Patro Francis, gvidanto de la Indian 
Social Institute, kie okazis la seminario.

Post la malfermo sekvis grava 
prezentaĵo de d-ro P.V. Ranganayakulu 
pri la historio kaj evoluo de la movado 

en Barato, kune kun planoj por ĝia an-
taŭenigo.  Posta prelego venis de Mi-
rejo Grosjean, pri la seminaria temo: 
Loka kulturo – monda civitano. Paralele 
tra la tagoj okazis paroligaj kursoj por 
komencantoj kaj progresantoj. Post-
tag meze prelegis Bharat Ghimire pri 
daŭripova turismo en Nepalo, sekvata 
de analiza sesio, skizita sube. 

Serio de sesioj de SAS konsistigis 
la 39an AMO-seminarion – unuafoje tiu 
programo de Aktivula Maturigo venis 
en la sub-kontinenton. Tiu sudazia re-
giono kovras ok landojn, el kiuj kvar 
ĝis nun gastigis seminarion: Barato, 
Nepalo, Pakistano kaj Srilanko. Ili oka-
zas laŭ dujara ritmo.

Du laborsesioj koncentriĝis pri la 
antaŭenigo de la movado en Barato, 
evidente la plej granda de la regiono. 
En la unua tago 38 partoprenantoj ple-
numis FLAM-analizon pri la stato de 
Esperanto en Barato kaj la Suda Azio. 
En kvar grupoj oni diskutis kaj katalogis 
la movadajn fortojn kaj la lamaĵojn de 
la regiono; poste la avantaĝojn kaj mi-
nacojn de la socio kaj la rezultojn re-
raportis al la pleno.  La tuton reĝisoris la 
vicprezidanto de UEA. La rezulto de tiu 
analizo disiris al milo da retadresoj per 
EKO-komuniko du horojn post la fino 
de la sesio.

Post la analizo, sekvu ago-pro-
ponoj. La laborsesio de la lasta tago 
havis du ĉefcelojn: formi kaj akcepti 
laborgrupon de Federacio Esperanto de 

Barato (FEB), kaj akcepti laborplanon. 
Post montro de la proponata plano, 
pretigita de ĉefe tri aktivuloj, la 
kunsidantoj (ĉ. 25 personoj) traktis la 
15 punktojn, amendis kelkajn, sugestis 

aldoni tri pliajn kaj fine akceptis ĉiun 
punkton, unu post unu. Do, la akceptita 
plano havas 18 punktojn. La laborgrupo 
fine konsistos el 6 aŭ 7 aktivuloj – la 
kunsido mem nomumis tri: d-ron P.V. 
Ranganayakulu el Tirupati, d-ron Giri-
dhar Rao el Bengaluro kaj s-ron Naga 
Siva Kumar Kotha el Puneo. Ili ricevis 
la taskon kompletigi la laborgrupon kaj 
realigi la erojn de la laborplano. 

Aldone al tiu laborkunsido, pre-
legis duafoje Mirejo Grosjean (Loka kultu-
ro – monda civitano), kaj Bharat Ghimire 
(Kiel varbi esperantistojn), Naga Siva 
Kotha kaj Hori Jasuo, ambaŭ pri la kon-
gresa temo. La formalaj partoj de du 
vesperaj programoj estis prizorgitaj de 
Hori Jasuo, la tria kultura vespero estis  
prizorgita de la nepala grupo. Al tiu 
beletosa vespero aliĝis kaj kundancis 
junuloj el alia aranĝo, okazanta en la ISI-
ejo paralele kun nia SAS . 

Kunsidis dum tiu 4-a SAS la gvida 
komitato de la aranĝo, kiu decidis, ke la 
5-a SAS okazos en Katmanduo, Nepalo, 
post du jaroj, do en la septembra/ok tobra 
periodo de 2019.  Diskutata es tas propono 
doni al tiu seminario alian karak teron ol 
havis la ĝisnunaj semi narioj. 

Kun sento-mikso – ĝojo kaj be da  ŭ  -
ro – la partoprenintoj forlasis la semi-
narion, aranĝon samtempe bon eto san, 
kulturriĉan kaj ege produktivan.

Eventoj

Bona etoso, kultura
bunto kaj laboremo

Stefan MacGill 

La okulfrapa kaj pensiga emblemo de la 4-a SAS; 

ĝin konceptis kaj realigis Juny Wilfred

Pritakso laŭ FLAM-sistemo; en etaj rondoj oni 
diskutis; ĉiu povis sentime kontribui
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