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Loke – fake – persone

La naŭa

 VENEZUELO: En februaro 2011 
eldoniĝis en la Lernejo de Modernaj 

Lingvoj (EIM, Escuela de Idiomas Modernos) ĉe la Centra 
Venezuela Universitato (UCV, Universidad Central de 
Venezuela) en Karakaso la 10-a numero de la studenta revuo 
El Archifonema, kun dupaĝa hispanlingva raporto kun fotoj 
pri la jubilea 20-a konferenco de la germanlingva Gesellschaft 
für Interlinguistik (Societo por interlingvistiko; estrata de 
d-ro Detlev Blanke), origine aperinta en la revuo Esperanto 
(jan 2011), kiun verkis Marek Blahuš kaj tradukis la venezuela 
studento Ramón Morales Castel. La numero legeblas ankaŭ 
rete: http://elarchifonema.blogspot.com/ (p. 16 kaj 17).  
La aŭtoro de la artikolo dankas al Ramón Morales Castel pro 
la entuziasma propono de la traduko kaj ties brila realigo, kaj 
al UEA pro la afabla permeso de republikigo.                 

Marek Blahuš

 HISPANIO: En marto kaj aprilo kulminis bona rikolto en 
la pritraktado de Esperanto en amaskomunikiloj de Hispanio. 
Ĝin inaŭguris en februaro la dua plej legata enlanda ĵurnalo El 
Mundo kun tutpaĝa intervjuo al José Antonio del Barrio, kiel 
direktoro de la Fondumo Esperanto. La ŝtata radio intervjuis 
s-ron Del Barrio pri la eksterlanda servo kaj la prezidanton 
de HEF, Pedro Hernández, pri la vespera programo de la 
ĉefa radioĉeno Radio1. La ĉefan eĥon ricevis aperigo (28 mar) 
de la raporto en grupo de regionaj ĵurnaloj, inter ili El Correo de 
Bilbao kaj Vitorio, Diario Vasco de Donostio (San Sebastián), 
Las Provincias de Valencio, Sur de Malago, El Norte de Castilla 
de Valadolido. La kvarpaĝa informo sub la titolo “Ĉu vi parolas 
Esperanton?” (tiel en la originala lingvo), enhavis du ĉefajn 
artikolojn, plus bildojn kaj fotojn. La unua aludis al la historio 
de la lingvo, kaj montris la eblojn de la novaj rimedoj, kun 
mencio pri la uzo en sociaj retoj kaj en blogoj, per deklaroj de 
José Antonio del Barrio. La dua enfokusigas Pasporta Servo, 
kaj enhavis intervjuon al Manuel Pancorbo, gastiganto de tiu 
servo. La artikoloj havis grandan eĥon en diversaj medioj. Iliaj 
retaj versioj estis ligitaj al pluraj retejoj, i.a. la socia rekomendilo 
Meneame.net, la plej vizitata en Hispanio kaj aliaj hispanlingvaj 
landoj, kie la kvanto da pozitivaj voĉdonoj montrigis ĝin 
en la ĉefpaĝo, kio estas unu el la ĉefaj signaloj de sukceso 
inter junaj retumantoj. Alia menciinda ligo estas kopio de la 
unua artikolo en la plej grava retejo de la islama komunumo 
en Hispanio, webislam.com. La artikolo pri Pasporta Servo 
spronis novan radian intervjuon en la plej aŭskultata vespera 
programo en la hispania radio La ventana (La fenestro). Krom 
nova apero de Manuel Pancorbo, la programo konektis kun 
Enrike Ellemberg en Kalifornio. Komence de aprilo aperis 
novaj programoj en radioj, i.a. en la publika stacio de la eŭska 
registaro kaj en universitata radio de Madrido. Tio montras ke 
nia lingvo ne estas vidata kiel strangaĵo, sed kiel interesa temo, 
kiu povas altiri la atenton de konsumantoj.   Toño del Barrio

 KNÍCHAL: Okaze de la hungara nacia festo (15 mar) la 
ministro Miklós Réthenyi transdonis al Oldřich Kníchal 
la ŝtatan Premion Mihály Táncsics kiel rekonon por lia 
publicista kaj tradukista agadoj. Perletere gratulis lin ankaŭ la 
estro de la parlamenta kultura komitato L. László Simon. Dum 
la lastaj jardekoj Oldřich Kníchal (E-verkisto, tradukisto kaj 
eksredaktoro i.a. de Starto, Juna amiko) laboris en Budapeŝto 
kiel redaktoro de kelkaj slovakaj minoritataj periodaĵoj, 
eldonis slovaklingve kelkdek titolojn de prozaĵoj, esearoj, 
priliteraturaj studoj kaj tradukoj, plejparte el la hungara 
poezio. Multaj liaj tekstoj, inkluzive de la Esperantaj, aperis 
en pli ol dudek antologioj. Lia plej nova, jam prespreta verko, 
estas dulingva antologio de la hungara religia poezio de la 20-a 
jarcento. Li estas membro de la slovaka kaj hungara verkistaj 
asocioj kaj lektoro de la Fremdlingva Plueduka Centro ĉe la 
universitato ELTE en Budapeŝto.

 UMBERTO ECO : 20-25 feb 2011 okazis la 25-a  Internacia 
Libro-Foiro de Jerusalemo, prestiĝa aranĝo, kiu okazas ĉiun 
duan jaron en la plej granda kongresa centro de Jerusalemo, 
Binjane Hauma. Jam la trian fojon ELI havis tie budon kun 
Esperanto-libroj kaj revuoj. Pli ol 40  personoj enskribiĝis por 
la Esperanto-kurso, malfermita en Jerusalemo post la foiro, 
kaj centoj interesiĝis kaj ricevis flugfoliojn pri Esperanto. 
En la solena malfermo salutis la prezidento Shimon Peres, 
la ministrino pri edukado Limor Livnat kaj la urbestro de 
Jerusalemo Nir Barkat. Partoprenis ankaŭ la famaj israelaj 
verkistoj Meir Shalev kaj David Grosman. Dum la Foiro Amri 
Wandel renkontiĝis kun la fama itala verkisto Umberto Eco 
(kiu verkis i.a. pri Esperanto) kaj donacis al li la kompaktdiskon 
lastatempe eldonitan de ELI Kanti Gefratoj Kune kaj la lastan 
n-ron de la bulteno Israela Esperantisto. La Esperanto-
budon vizitis eminentaj gastoj kiel la fama israela verkisto 
A.B. Jehoshua, Salaj Meridor, eksa ĉefo de la Juda Sohhnut 
kaj ambasadoro en Usono. Dum la tuta semajno deĵoris en 
la budo 13 aktivuloj de ELI. Pliaj fotoj videblas ĉe https://
picasaweb.google.com/Amri.nivut/JerusalemaLibroFoiro.

Amri Wandel




