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Jarfina Indekso

Kurso kaj ekzamensesio en Burundo 
Inter la 13-a kaj la 28-a de 
aprilo 2011 Mirejo Grosjean 
el Svislando, prezidanto 
de Internacia Ekzamena 
Komisiono (IEK), restadis en 
Burundo. 

La unuajn kvar tagojn Mirejo 
pasigis en la ĉefurbo Buĵumburo, 
kie ŝi faris serion da televidaj kaj 

radiaj intervjuoj, vizitis porjunularan 
ministerion kaj renkontiĝis kun la 
prezidanto de la nacia parlamento.

Mirejo instruis en Rumonge dum 
5 tagoj 43 gejunulojn. Gramatiko, 
didaktiko, ĝeneralaj scioj pri la lingvo 
kaj la movado, prelegoj kaj debatoj 
plenigis ĉiutage ok horojn. Venis multaj 
demandoj, rimarkoj, komentoj, diskutoj 
el la vicoj de la gestudentoj. 

Sekvis la ekzamensesio kun 41 
kandidatoj. Kvarhora skriba parto lacigis 
la junulojn, tamen por obteni internacian 
diplomon, ili travivis tion kuraĝe. La 
Loka Ekzamena Komisiono konsistis 
el tri membroj de Internacia Rajtigita 
Ekzamenantaro (IRE): Japhet Bayori 

Ntunswenimana, Jérémie Sabiyumva kaj 
Mirejo Grosjean. Longaj korektlaboroj 
okupis ilin dum plena tago. Sekvis la 
parola parto, en kiu ĉiu kandidato devas 
paroli dum 20 minutoj. Sume tio daŭris 
13 horojn, dum kiuj la kandidatoj montris 
elstarajn kapablojn. Fine 13 kandidatoj 
obtenis la elementnivelan diplomon 
kaj 12 la meznivelan diplomon. Fiere 
ili ricevis la verdan atestilon de ILEI / 
UEA.

Florbukedoj memore al la Holokaŭsto

Lunde la 2-an de majo, en la holokaŭsta tago, okazis 
memorceremonio en Jad Vashem, Jerusalemo. Kiel 
en la lastaj kvin jaroj, inter la cent bukedoj (i.a. de 

la prezidento Peres, ĉefministro Netanjahu, vicestro de la 
Kneset, ĉefo de la Sohhnut Natan Sharanski kaj urbestro de 
Jerusalemo Nir Barkat) estis la bukedo de Esperanto-Ligo en 
Israelo kaj de Universala Esperanto-Asocio. Ĝi estis metita de 
Malka Zemeli kaj Amri Wandel. Estis interesa koincido ke la 
sekva en la buked-vico estis la bukedo de judoj el Bjalistoko, 
kaj la antaŭa estis prezentita de Cvi Sefet, de la urbo Slonim, 
kies parenco estis Josef Kohen Cedek, unu el la pioniroj de 
Esperanto en Jerusalemo. Post la anoncado de la bukedo de 
ELI, alparolis nin profesoro de la universitato Ben Gurion, kiu 
metis la bukedon nome de la libiaj judoj, kaj rakontis ke de la 
infanaĝo li interesiĝas pri Esperanto, sed ne sciis ke troviĝas 
esperantistoj en Israelo. Siavice en la ceremonio en la palaco 
de nomoj Malka legis la nomojn de la familianoj de Zamenhof 
murditaj en la Holokaŭsto.                 Amri Wandel

Prezidanto de ELI

La kurso kaj ekzamenoj povis okazi 
pro forta subteno de Fondaĵo Hans 
el Nederlando. Asocioj kaj privatuloj 
donacis materialon, Mirejo atingis 
Burundon kun du plenaj kaj pezaj valizoj. 
Mirinda estas la nivelo de la burundaj 
esperantistoj, kiuj ofte lernas en tre 
malfacilaj kondiĉoj, sen libroj, retaliro, 
sen vojaĝebloj. Por sendi lernmaterialon: 
ANEB, pf 170, Rumonge, Burundo.

Mirejo Grosjean
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