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AntaΩ cent jaroj en la urbo Ceret estis fondita

de Paul Berthelot la unua kataluna Esperanto-

asocio. Tial okazis ¸uste tie la 32-a Kataluna

Kongreso de Esperanto.

Tiu tri-taga evento allogis centon da partoprenantoj. Çefe
literaturo kaj instruado figuris en la faka programo kaj
ILEI kontribuis al la dua per du enga¸i¸oj de ¸ia vic-

prezidanto Stefan MacGill.
Unue, li gvidis du-tagan tri-horan atelieron; çiuj 15 lokoj

estis okupitaj. La programo inkluzivis paran ekzercon ligi
gramatika√ojn kun komunikaj kapabloj, prezenton kaj
diskuton de skemo instrui la transitivecon de verboj, realigon
de rol-ludo pri la aventuroj de E-spiono 005, rigardon al
paroliga, kunlaboriga tasko kaj diskuton kiel reteni lernantojn
en libervolaj kursoj.

Due, li prelegis kun diskuto pri la temo Çu Esperanto havas

didaktikan gramatikon? La demando estis respondita jese,
sed kun aldono ke evoluo de pliaj kaj pli bonaj gramatikaj
ßtuparoj eblas kaj indas. Krome, la ecoj de situaci-komunika
instruado venis sub la lupeon.  Resumo de tiu prelego, kaj du
apogaj materialoj por la ateliero estas elßuteblaj en PDF-
formato el la kongresa hejmpa¸o: http://www.esperanto-

ct.org/c/novetats/32KKE_Ceret.htm. La literaturan parton
prizorgis çefe Aleksander Kor√enkov, de la eldonejo Sezonoj

ILEI aktiva en Katalunio

kaj revuo La Ondo de Esperanto, kiu interalie prelegis pri la
verkoj de Çe≈ov. Kvar katalun-lingvaj libroj estis lançitaj. Arno
Lagrange prezentis la nunan staton de la Vikipedia projekto.
Kantis ¬ak Le Puil, Kaj Tiel Plu kaj la duo ¬omart kaj Nataßa.
Teatro-Trupo de Tuluzo prezentis la komedion Familia etoso
de Agnès Jaoui kaj Jean-Pierre Bacri en traduko de Rikardo
Cash.               Stefan MacGill

Lastatempe esperantistoj en Israelo rikoltis

plurajn atingojn, sed la plej impona estas

duonhora televida elsendo pri Esperanto.

Esperanto-parlamento en israela televido

Temas pri debato kiu estis elsendita la 9-an (kaj la 12-
an) de decembro kadre de la soci-kultura programo
“Strata parlamento”, en la parlamenta kanalo de la

Israela televido.

Debatis kvin aktivaj esperantistoj kiuj prezentis E-on el la
persona kaj socia vidpunktoj: la iniciatinto de la projekto
Eran Vodevoz, instruistino Nava Cinori, komputilisto kaj
Esperanto-kursgvidanto Gian Piero Savio, kaj UEA-estrarano
Prof. Amri Wandel kaj lia filino Tali. Çiuj partoprenantoj
entuziasme rakontis pri siaj internaciaj amikecoj, kontaktoj
kaj voja¸oj per Esperanto. Oni debatis principajn demandojn
kiel Çu Esperanto sukcesis?  kaj Esperanto kaj paco, sed ankaΩ
prezentis praktikajn uzojn de Esperanto kiel la Delegita Reto,
Esperanto en la Interreto kaj Esperanto en la familio, kaj eç
lingvo-politikajn aspektojn kiel Esperanto kaj la angla kaj La

Akademio de Esperanto.
Anonco pri la televida elsendo kun favora teksto pri

Esperanto aperis en la çefa pa¸o de Tapuz – la plej granda
Israela interreta portalo, kie daΩre ekzistas tre aktiva forumo
pri Esperanto – lingvo kaj kulturo. La sama programo estos
elsendata ankaΩ en du francaj televid-kanaloj.

Alia lastatempa sukceso de la Esperanto-movado en
Israelo estis la kvina Komuna Israela Esperanto-Semajnfino
(KIES), kiu okazis fine de novembro en Jerusalemo.

Ripetante la sukcesan formulon de la antaΩaj KIES-oj (vd.
Esperanto, aprilo 2004) tridek kvin esperantistoj ¸uis
abundan du-tagan programon de ekskursoj, vizito de scienca
muzeo, prelegoj, lingvaj ludoj kaj komputilaj prezenta√oj.

Amri Wandel

La çuvaßa leciono
Iun someran vesperon mi renkontis en la ¸ardeno de „Varsovia Vento“

junan çuvaßinon Aleksandra Fedotova, kiun oni nomas simple Saßa. Nome

de la Çuvaßa Junulara Esperanto-Asocio ßi invitis min partopreni “Lingvan

Festivalon” (21-24 de okt 2004), en Çeboksari, la çefurbo de Çuvaßio.

La kurso sekvis sta¸on en Parizo, kiu permesis al

ni akiri la bazajn konojn. Ni, ok francaj lernantoj

de FFEA kaj du eksterlandanoj (belga kaj çe≈a),

kuni¸is en Dobřichovice, 20 km de Prago.

Ni lo¸is en pensiono de sporta centro, kie ni man¸is,
dormis kaj lernis. Estis du studaj niveloj: paroliga
aΩdo-vida kurso por komencantoj per rekta metodo

kaj kurso por progresantoj. Stano Marçek el Slovakio gvidis
la unuan kaj Petro Chrdle el Çe≈io la duan. Ili ambaΩ estis
tre agrablaj kaj lertaj instruistoj, kaj, interese por ni, tute ne
parolantaj la francan lingvon.

Ni sufiçe progresis por interparoli kun lokaj esperantistoj,
kiujn ni vizitis en ilia klubo en Prago. Akceptite en agrabla
etoso ni trinkis çe≈an kaj francan vinojn, gustumis kukojn
kaj interßan¸is adresojn por korespondado. Ni ankaΩ ricevis
donacojn de la klubanoj.

Matene ni partoprenis la kursojn kaj posttagmeze ni ¸uis
la belecon de Prago, gvidate de Petro. Tio permesis al ni resti
mergitaj en la lingvo kaj alkutimi¸i al ¸ia belsoneco.

Ni vidis belegajn kastelojn, la Ponton de Karlo, la pre¸ejon
de Sankta Nikolao kaj diversajn historiajn vidinda√ojn,

gustumis speciala√ojn en kelkaj restoracioj, kaj spektis la
faman nigran teatra√on. Kiel memora√on ni ricevis de Stano
kompaktdiskojn kun lia aΩdo-vida kurso, kun fotoj el nia
restado, E-revuoj kaj libroj kaj registritaj Esperantaj
radioelsendoj. La venonta INPASEM okazos en la sama loko
de la 3-a ¸is la 9-a de oktobro 2005.       La partoprenintoj

Paroliga Semajno en Çe≈io

La propono estis tre alloga same
pro la aran¸o kiel pro la loko.
Çeboksari situas sur la bordo de

la grandega rivero Volgo inter Ni√nij
Novgorod kaj Kazan. Çuvaßio estas
aΩtonoma respubliko enkadre de la Rusa
Federacio. Vivas tie proksimume 1,5
milionoj da homoj. Granda plimulto estas
çuvaßoj, kiuj apartenas al la tjurka familio,
tamen ili ne estas muzulmanoj, sed
ortodoksaj kristanoj.

Çiuj parolas ruse, sed ankaΩ la çuvaßa
ankaΩ vaste uzata kiel lingvo de
literaturo, kulturo kaj scienco. Tamen
nuntempaj sociaj procezoj en la mondo
endan¸erigas la çuvaßan samkiel çiujn
malgrandajn lingvojn.

Funkciado de minoritataj lingvoj en

kondiçoj de tutmondi¸o estis la temo de
scienca konferenco okazinta dum la tuta
22-a tago de oktobro. Prelegis dek ok
personoj, çefe titolitaj sciencistoj. La
konferenco estis nur parto de la riça,
festivala programo. Konsistigis ̧ in teatraj
spektakloj, koncertoj, ekspozicioj,
prezentado kaj instruado de diversaj
lingvoj. En çiuj programeroj Esperanto
rolis kiel laborlingvo apud la rusa kaj
çuvaßa.

La Lingvan Festivalon organizas lokaj
esperantistoj. Iniciatis ̧ in antaΩ naΩ jaroj
Aleksandro Blinov, nun universitata

instruisto de la franca lingvo. La
organizan komitaton konsistigas çirkaΩ
tridek junaj esperantistoj. Kial tiom
multaj? Çar la festivalon partoprenas
centoj da personoj. ¯enerale ili ne estas
esperantistoj. Voja¸ante al la mal-
proksima apudvolga urbo mi certis
partopreni rutinan Esperanto-aran¸on,
dum kiu esperantistoj propagandas
Esperanton al esperantistoj. La gejunuloj
en Çeboksari kapablas propagandi
Esperanton al ¸enerala publiko.

En Çeboksari vivas diversaj popoloj,
krom çuvaßoj kaj rusoj ankaΩ tataroj,
armenoj, çukçoj, çeçenoj kaj multaj aliaj.
Alvenis esperantistoj el diversaj anguloj
de la granda Rusia Federacio, interalie el
Kartvelio kaj Dagestano. La Lingva
Festivalo donis al ili oportunon prezenti

siajn lingvojn kaj eç instrui ilin. Çeestis
ankaΩ esperantistoj el Katalunio, Italio,
Germanio kaj Pollando. Ili rajtis pro-
pagandi siajn lingvojn, tamen pere de
Esperanto. Dum kelkaj tagoj estis
eksprese instruataj... 45 lingvoj, interalie
azerbaj¸ana, karaçava, kurda, nepala,
tatara, udmurta, çeçena... Kun granda
miro mi eniris plenplenan salonon, en kiu
juna çuvaßo, esperantisto Loj Timle,
helpate de pol-çuvaßino Tanja, instruis la
polan lingvon.

Samtempe okazis rapidaj kursoj de
Esperanto, gvidataj de spertaj instruistoj
kiel Irina Gonçarova el Moskvo,
Aleksandro Melnikov el Rostovo,
Konstantin ≠lizov el Krasnojarsko kaj
Abdura≈man Junusov el Dagestano. Sur
folioj çe la elirejo povis skribi siajn nomojn
kaj adresojn tiuj, kiuj volis daΩrigi la
lernadon de Esperanto. Tiamaniere la
junaj esperantistoj en Çeboksari baldaΩ
pligrandigos sian nombron. Ili montris
praktike la esencon de la lingva egaleco
kaj la rolon, kiun povas sur tiu kampo ludi
Esperanto. Jen la esenco de la çuvaßa
leciono.           Roman Dobrzyński

Partoprenantoj de la

kvina Komuna Israela

Esperanto-Semajnfino

en Jerusalemo.


