
   EKO 2021-47 sendita el Budapeŝto la 6an de novembro 

Al: Komitato, sekcioj kaj aktivuloj de ILEI, Landaj kaj Fakaj Asocioj de UEA (aliĝintaj kaj ne). Plie al la 
Komitato, Konsilianoj, regionaj komisionoj de UEA, TEJO-estraro, gazetaro, partoprenintoj en iuj 
AMO-seminarioj, aliaj listoj kaj unuopuloj. Pli ol 1500 ricevantoj. Kun plusendoj pli ol 2000. 

Por tuja uzo kaj plia diskonigo inkluzive de la alkroĉaĵoj kun indiko de fonto: EKO de ILEI kaj UEA 

La Tago de Toleremo, la 16an de novembro 
Universala Esperanto-Asocio, okaze de la Internacia Tago por Toleremo, la 16-an 
de novembro 2021, memorigas pri la celo de Unuiĝintaj Nacioj kaj UNESKO 
antaŭenigi interkompreniĝon inter kulturoj kaj popoloj. Tiu celo estas en la kerno de 
la Ĉarto de UN kaj de la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj, ĉar toleremo estas 
bazo por paco, plena observo de homaj rajtoj kaj daŭripova evoluigo por ĉiuj. 

Toleremo estas respekto, akcepto kaj aprezo por la riĉa diverseco de kulturoj de nia 
mondo, de niaj formoj de esprimo kaj niaj manieroj esti homoj. Do, ni devas 
harmonie interagi kaj kunlabori por konstrui malfermajn kaj sekurajn komunumojn 
por ĉiuj. 

Toleremo estas pli kaj pli necesa antaŭ la nuntempaj defioj. Antaŭ klimata krizo, 
sankrizo, perforta migrado, rasismo, ekstremismo kaj aliaj defioj, ni ĉiuj devas lerni 
pri diverseco kaj malfermiteco, kaj malkovri la kulturojn kaj kredojn de aliaj. Ni 
bezonas pli bonajn leĝojn, edukadon, aliron al informoj, kaj konsciigon. 

Por esti toleremaj, ni bezonas kompreni unu la alian. Pro tio, UEA antaŭenigas 
multlingvismon kiel vojon por multobligi la eblecojn de plena interkompreniĝo. 



Speciale, ni utiligas Esperanton kiel ponton inter malsamaj lingvoj kaj kulturoj. Ni ĉiuj 
estas anoj de la sama mondo, tiel ni devas ĉiutage strebi, individue kaj komunume, 
al konstruado de la bezonataj toleremo kaj interkompreno. 

Per vera toleremo, kiel diris la fondinto de Esperanto pri la parolantoj de lia lingvo, 
"... ni, membroj de la plej malsamaj popoloj, staras unu apud alia ne kiel fremduloj, 
ne kiel konkurantoj, sed kiel fratoj." 

Esperanto por UN

En tiu retejo vi trovas valoran arkivon de datrevenoj, eventoj kaj aliŝoj! 

Filmeto pri Zamenhof 
Spektu tiun ĉi filmeton pri la vivo de Ludoviko Zamenhof kaj, se vi volas, dissendu 
ĝin al viaj Esperantlingvaj geamikoj aŭ prezentu ĝin dum viaj klubkunvenoj. 

https://www.facebook.com/100014743428404/posts/1190524351449001/?sfnsn=mo

J. Haazen, Belgio 

La Zamenhofa festo en Togolando 

Tio okazos en Zowla en la 18a de decembro. La kotizo estas almenau 1 000 F ( 
ĉirkau 1,6 euroj). La kotizon oni disponigu al estraranoj de UTE aŭ  al  membroj de la 
organiza grupo aŭ s-ro DOUMEGNON Koffi aŭ f-ino  GBEGLO Aminda ene de 
Instituto Zamenhof. Ĝis la 10a de decembro 2021. La programo enhavos 
futbalmatĉon, diskutorondon kun la temo ‘Aplikado de Esperanto en la ĉiutaga vivo 
de la homo’ kaj grupa fotiĝo. 

Afriko partoprenis en la Virtuala Kongreso de UEA 

https://youtu.be/wtnsfkLJJsE Moses Byamungu prezentas novan stilon en 
Esperantujo! Tiu prezento estis pretigita okaze de la 2-a Virtuala Kongreso de 
Esperanto (VK), kiu okazis en julio 2021. 

Plia kanto el la Belartaj Konkursoj 

Kajto kantis “Bela rev’" en la Ceremonio de Disdono de Premioj de la Belartaj 
Konkursoj de UEA 2021. La teksto de Ewa Grochowska ricevis Honoran Mencion en 
la branĉo ‘Kantoteksto’. Nanne Kalma komponis la muzikon.

https://youtu.be/WQ0scawW_SQ

Nederlanda trezono de la Libroservo de UEA 

La 20-an de oktrobro 2021 Hans Warren 100-jariĝus: Hans Warren (1921-2001) 
estis nederlanda aŭtoro. En 1989 aperis en Esperanto lia "Ŝtono de Helpo", ĉe 
Esperanto-Kultura Servo, Hago, laŭ traduko de unu el niaj majstroj, Gerrit Berveling. 



Ĝi disponeblas en la Libroservo de UEA: https://katalogo.uea.org. Malkovru 
trezorojn! Bonvenu viziti kaj aĉeti en nia Libroservo. 
Ŝtono de Helpo: https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=3632
Hans Warren (Vikipedio): https://eo.wikipedia.org/wiki/Hans_Warren 

Fernando Maia Jr., Vicprezidanto de UEA 

-

Afriko kaj ĝia tutkontinenta bulteno 
Jen la prelego pri Esperanto en Afriko de Adje Adjevi, kun emfazo pri la agado de la 
Afrika Komisiono de UEA. 

https://www.youtube.com/watch?v=8nRtv7tY6ss 

La Hispana kongreso – trezorejo de prezentaĵoj 
Marisol Soriano González parolas pri "Lingvaj rajtoj kaj Esperanto" en la virtuala 
okazigo de la 79a Hispana Esperanto-Kongreso.

https://youtu.be/-wpsf12yR30

Franca informilo kaj dulingva revuo 
Finfine ni sukcesis eldoni novan version de Le Monde de l’espéranto.
Jen ĝi ĉe la retejo de Espéranto-France : https://esperanto-france.org/LME-608-609



Uzbekio vaste informas pro esperantista reagemo 
La Internaciaj Letertagoj “Vorto pri Samarkando - 2021", dediĉitaj al la Tago de la Urbo, 
plene sukcesis. Interalie, ĉi-jare la Tago de Samarkando jubileas; ĝi estis establita precize 
antaŭ 25 jaroj, en oktobro 1996. Alvenis multnombraj gratul-leteroj kaj aliaj materialoj el plej 

diversaj partoj de la terglobo. Same kiel 
antaŭe, la letertaga projekto estis 
adresita ne nur al la  
Eo-komunumo, sed ankaŭ 
ekstermovaden. Ankaŭ ĉi-foje pli ol 
duono de la kontribu-intoj estis 
diverslandaj neesperantistoj. Inter ili 
estas konataj verkistoj, poetoj, 
sciencistoj, honoraj civitanoj de 
Samarkando. Pluraj leteroj aperis en 
nialandaj paperaj kaj retaj periodaĵoj. 

Temas pri grandampleksaj materialoj 
(formato A3 kaj eĉ pli) Vidu la ĉi-subajn 
retligilojn: 

https://www.facebook.com/sam.vestnik/photos/
a.150744985271502/1542519239427396

(Facebook-paĝo de la regiona ĵurnalo "Samarkandskij Vestnik" ("Heroldo de Samarkando") 
- https://sv.zarnews.uz/post/slovo-o-samarkande-2021
(retejo de la regiona ĵurnalo "Samarkandskij Vestnik") 
- https://kultura.uz/view_2_r_17067.html- https://kultura.uz/view_2_r_17094.html

GRAVA KAJ VALORA KONFERENCO de la AKADEMIO de 
ESPERANTO – vidu la alkroĉaĵon – 14-15 novembro 

========= vortoj:  760 ========= 

Ĉi tiu komuniko estas disponebla laŭ la permesilo Krea Komunaĵo Atribuite Samkondiĉe 4.0 Tutmonde. 
Por pli da informoj vidu ĉe: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>. 

Aperintaj komunikoj legeblaj kaj elŝuteblaj ĉe: http://aktivulo.net/eo/content/komunikoj-pri-agado. La prezento estas ĝisdata ĝis 

la 17a aŭgusto 2021 (per EKO 2021-34). Vidu ilin laŭjare, kun klaraj enhavaj indikoj por ĉiu jaro depost 2014.

ALDONU VIN: Skribu al <stefan.macgill<ĉe>gmail.com>. Neniu alira kondiĉo aldone al valida retadreso. Malferma al Aligitaj 
Membroj, eksmembroj, neniam-membroj, klingonuloj, volapukistoj, atistoj, itistoj, ujistoj, iemuloj, Duolingintoj, ktp. 

SUBTRAHU VIN: Skribu al la supra adreso. Donu vian nomon, retadreson, landon kaj (se eble) la grupon aŭ kialon por via 
ĉeesto en la ekspedolistoj. 

ENHAVO

• Tago de Toleremo 

• Multaj etaj temoj 

• Libro de Hans Warren 

• Samarkandaj linioj 

• Akademia prezentaĵo 


