
Estrara Komuniko EKO 2015-45 sendita el Budapeŝto, la 21an de oktobro. 

Al: Landaj kaj Fakaj Asocioj de UEA (aliĝintaj kaj ne). Plie al la Komitato, Konsilianoj, regionaj komisionoj de 
UEA, ILEI-aktivuloj, TEJO-estraro, gazetaro, listoj kaj unuopuloj.

Ni semas, ni rikoltas
Sub tiu titolo, la oktobra revuo Esperanto anoncis novan programon de UEA: ‘Ni semas’. Tiu
programo celas kuraĝigi al etaj projektoj, farataj de homoj eventuale agantaj ekster la rektaj 
strukturoj de la Asocio. Ĝi regule invitos proponojn pri tiaj etskalaj sed valoraj projektoj, kiuj iel 
plenumas la celojn de nia Strategia Plano kaj kiuj por sukcesi eble bezonos tian ‘sem-monon’.

Kvarfoje jare UEA anoncos konkurson kun limdatoj de la 31-a de marto, la 30-a de junio, la 30-a de
septembro kaj la jarfino.  Prijuĝos la ricevitajn proponojn kvarpersona grupo, konsistanta el 
konsilianoj. Tiuj preparos rekomendojn por la Estraro, kiu faros la finan decidon.

Efektive, la ideon por la programo ni ŝtelis de TEJO. Jen  
la valoro de reciprokaj observantoj en niaj
estrarkunsidoj kaj la proksimaj (kaj proksimiĝantaj) 
rilatojn inter UEA kaj TEJO. La simila programo ĉe TEJO, 
ankoraŭ funkcianta, nomiĝas ‘Trampolino’. Nia Afrika 
Komisiono (AK) ekde 2016 lanĉos similan konkurson por 
landaj kaj lokaj asocioj en la kontinento.

La rekomendan teamon konsistigas Huang Yinbao
(Trezoro) el Ĉinio, Zsófia Kóródy el Germanio, Michela 
Lipari el Italio kaj Francesco Maurelli el Germanio. Kiam
venos proponoj el Afriko aŭ Ameriko, ili povos peti 
konsilojn de la kunordigantoj de la koncernaj regionaj
komisionoj de UEA.

Nun UEA anoncas la unuan konkurson, kun elpaga
valoro de cent eŭroj. Petu informojn kaj la petilon de nisemas<ĉe>co.uea.org. Poste ni konigos
retejon kun la normigita petilo, la programajn regularon kaj klarigaron. La limdato por resendo al tiu
sama adreso estos la 31 de decembro 2015. Petoj akcepteblos el Landaj kaj Fakaj Asocioj, E-centroj,
urbaj kluboj kaj grupiĝoj plene ekster la ombrelo de UEA. El homoj ajnaĝaj, en ajnaj mondpartoj. La 
ĉefa kriterio estos la potenciala utilo kaj realigeblo de la projekto. Sekve, ne restu sen-mona, kiam 
eblas ricevo sem-mona!

Universitata sukceso antipoda
Ĉe Universidad Austral de Chile, Valdivia ( suda parto de Ĉilio) Profesoro Marcos Salas sukcesis jam 
por dua jaro starigi kurson pri Esperanto ĉe la Fakultato pri Sciencoj.  Kontaktadreso: 
msalas<ĉe>uach.cl 

Du aliaj eblecoj pri universitataj grupoj en Valparaíso ankoraŭ provata. 

UEA nun prenas la taskon (post vizito al Lucjk – vidu EKO 44) rilati kun ILEI kaj CED pri starigo de
komuna Universitata Komisiono por fortigi la ligon inter tiaj kursoj kaj agadoj.

CENT
SEMOJ…



6a Afrika Kongreso de
Esperanto (AKE) en Burundo
Jen utilaj kontaktoj pro la 6a Afrika Kongreso de
Esperanto, okazonta en aŭgusto 2016 en 
Rumonge, Burundo de la 13-a ĝis la 20-a de 
aŭgusto 2016, en la Pentekosta centro fronte al 
la lago Tanganjiko, ĉ. 70 km de la ĉefurbo 
Buĵumburo. La 3-a Afrika AMO-seminario 
okazos kun du komunaj tagoj de AKE-6, aranĝo 
preparata de Afrika Komisiono kaj Burunda
asocio de UEA. Pliaj informoj pri la ejo, kostoj
kaj aliĝo kaj la AKE-programo afiŝeblas en 
www.esperanto-afriko.org.

Oficiala retejo: http://www.esperanto-afriko.org/

kaj elektu AKE6 en 2016.

Plia bona retejo: amariliocarvalhonoel@gmail.com

Diskuta grupo:: ake-2016@yahoogroupes.fr.
Por aliĝi: ake-2016-subscribe@yahoogroupes.fr

Detala programo rigardebla en la oficiala retejo.

Komuniko de UEA pri la Kongreso:

http://www.uea.org/aktuale/komunikoj/2015/6-a-
Afrika-Kongreso-de-Esperanto-okazos-en-Burundo-
en-2016

Progreso ĉe Konsilio de Eŭropo 
Raporto de Katalin Kovats: “La Eŭropa Centro de Modernaj Lingvoj (filio de la Konsilio de Eŭropo) 
akceptis plian dokumenton de ni, kaj ĵus sendis al ni la Esperanto-version de la ĉi-jara kampanjo-
broŝuro, kies tekston antaŭ kelkaj semajnoj ili ricevis. Ĝi aperos inter la aliaj lingvoj, dekstre, sube, 
sur ilia ĉefpaĝo http://edl.ecml.at/. Ni esperas, ke baldaŭ ni povos paŝi pli antaŭen, ĉar ankaŭ aliaj 
tradukoj estis senditaj por ke ilia paĝaro pli kaj pli ofertu erojn en Esperanto. La nuna suckeso estas 
rezulto de plurjara laboro kaj lingvopolitika agado. Sed certe multe helpis, ke pli ol 30 Esperanto-

aranĝoj estis registritaj en la pasintaj tagoj en la evento-kalendaro de la paĝaro, kaj dekoj da personoj 
plenigis la memtaksilon pri siaj Esperanto-konoj.”

Esperanto ruliĝos tra Pollando 
La pola ŝtata fervoj-entrepreno akceptis la trajno-
nomon ESPERANTO. En la fino de la voĉdonado, 
anoncita semajnon antaŭe, la nomo Esperanto 
havis 3940 voĉojn, la nomo Narew 2509 voĉojn, 
Bojary 200 voĉojn. La interurba rapidtrajno IC 
Esperanto funkcios ekde decembro, kaj denove
aŭdeblos la nomo ‘Esperanto’ en polaj stacidomoj.
Pli frue jam funkciis trajno kun la sama nomo inter
Białystok kaj Warszawa, sed ĝi estis nuligita en 
junio 2013.

(laŭ RET-INFO) Ni dankas kore al la verdaj brigadoj, kiuj tiom rapide kaj efike mobilizis sin!



LINGVO.INFO inter la plej bonaj germanlingvaj retejoj

Lingvo.info, lanĉita pasintjare, estas multlingva retejo celanta al informado pri eŭropaj lingvoj. Ĝi 
estas disponebla en 21 lingvoj, interalie en Esperanto. La projekto estis subvenciata de la Eŭropa 
Komisiono ekde decembro 2012. La retejon kreis teamo konsistanta el naŭ partneroj kaj gvidata de 
Eŭropa Esperanto-Unio. En Germanio ĝi estas nomumita por iĝi ‘retejo de la jaro 2015’ en la 
kategorio edukado kaj kariero. Vi povas helpi al la projekto kaj EEU voĉdonante ĉe: 
http://websitedesjahres.de/lingvoinfo/

Verdaj brigadoj – ek al la nova defio!

Eŭropa Tago de Lingvoj en Kroatio 

Denaska esperantistino Maja Tišljar havis intervjuon por matena programo en Kroata TV, kaj parolis
pri Esperanto, ŝia traduko de kroata infanlibro kaj la senpaga lernado de lingvoj per la programo de 
lingvo@info, inspirita per la Esperanto-portalo lernu.net (vidu supre).

Spomenka Štimec la 29an de septembro surbendigas radioelsendon por la programo ‘Lingvo kaj
antaŭjuĝoj. Radio ĵurnalistino Sonja Šarunić preparas prilingvan intervjuon kun esperantisto D-ro 
Domagoj Vidović. Judita Rey Hudeček iniciatis partoprenon de gejunuloj el Studenta Esperanto-Klubo 
en la Eŭropa tago de lingvoj festita per starigo de tendo sur la Eŭropa placo, kie multaj lingvoj estis 
instriuitaj, interalie ankaŭ Esperanto. Kun Judita Rey Hudeček helpinstruis Andrea Horvat kaj Filip 
Mikuličić.  

Ĉerpita el raporto de S. Štimec 

Vortoj: 910

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

Por vidi pli malnovajn komunikojn iru al: http://uea.org/vikio/index.php/Komunikado_kun_LA,_FA...

PDF kreita de Nuance Power PDF.


