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Komitato elektis
novan estraron
La unua sesio de komitatkunsido en sabato la 23
an de julio reelektis Mark Fettes (Kanado)
kiel prezidanton de UEA, sed la estraro
iomete ŝanĝiĝis. El la antaŭa estraro restis
krom Fettes, Lee JungKee, Stefan MacGill
kaj Martin Schäffer kaj la novaj estraranoj
por la periodo 20162019 estas Emilio Cid
(Brazilo) kaj Maria Rosaria (Sara) Spanò
(Italio/Germanio). Ne estis elektita Bharat
Kumar Ghimire (Nepalo), kiu ankaŭ
kandidatiĝis por la estraro, sed kiu ricevis
nur 12 voĉojn. La plej multajn voĉojn ricevis
Stefan McGill (37), Mark Fettes (35), Maria
Rosaria Spanò (35), Lee JungKee (34), dum
kun la plej malgranda voĉnombro estis
elektitaj Martin Schäffer (32) kaj Emilio Cid
(32). Entute estis 40 validaj voĉdoniloj, do
ĉiu elektita estrarano estas subtenata de
minimume pli ol tri kvaronoj de la ĉeestantaj
komitatanoj.
La komitato decidis, ke estu nur unu
vicprezidanto, kiun la elektita estraro elektos
inter si same kiel ĝeneralan sekretarion. La
divido de taskoj inter komitatanoj estos
decidita nur post kiam la nova estraro
kunvenos inter si kaj diskutos pri la
taskodivido. Plej mankas respondeculo por
kulturo, scienca agado kaj kongresoj, por
kies tasko eventuale estos poste elektita
kroma sepa estrarano.
Krome la komitato jam hastis elekti per
levo de manoj komitatajn reviziantojn, por
kio tamen estis bezonata skriba voĉdonado.

Nro 2

La decido, same kiel elekto de financa komisiono,
estis prokrastita al la sekva kunsido de komisiono
dum la kongresa semajno. Ans Bakkerten Hagen kaj
Flory Witdoeckt kandidatiĝis kiel komitataj
reviziantoj kaj al komisiono pri financoj
kandidatiĝis Francisco Polerani el Italio,
Huang Jingbao el Ĉinio kaj Fernando Maya
el Brazilo.
Komence de la komitata kunsido ĉeestis
26 komitatanoj, do la kunsido havis
kvorumon. Komence estis elektitaj la
komitatanoj C, kiuj estas kvazaŭ kromaj
membroj apud la komitatanoj A, kiuj
reprezentas la landajn asociojn, kaj
komitatanoj B, kiuj reprezentas individuajn
membrojn. Temas fakte pri nova komitato
elektita por nova trijara periodo, kvankam
multaj komitatanoj jam membris en
komitato dum antaŭaj periodoj. La novaj
komitatanoj C fariĝis Ans Bakkerten Hagen
(28 voĉoj el 38 validaj voĉoj), Renato
Corsetti (31), Huang Yinbao (30), Zsófia
Kóródy (35), Lee Jungkee (32) kaj Maria
Rosaria Spanò (33), sed ne elektiĝis Eran
Vodevoz, kiu ricevis nur malpli ol duonon
de la voĉoj, nome 18 voĉojn. Eventuale
efikis tio, ke li aperis sur la voĉdonilo kiel la
lasta laŭ la alfabeta ordo.
Ankaŭ Osmo Buller, eksa ĝenerala
direktoro de UEA, kandidatiĝis por la
komitato kiel komitatano C, sed ĉar lia
kandidatiĝo venis tro malfrue, procedure ne
eblis elekti lin tuj. Tamen la komitato
decidis nun elekti naŭ komitatanojn C, do
post elekto de ses komitatanoj, restas
ankoraŭ tri liberaj lokoj. Krome la komitato

Solena Inaŭguro
La salono Zamenhof (Inaŭguro) troviĝas en la Urba Sporta Halo (Mestska Hala, Dolnočermanska 105).
Estos senpaga busa transporto de antaŭ la kongresejo ĝis la salono Zamenhof inter la 8h45 ĝis la 9h45 hodiaŭ.
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rajtas elekti en sia nuna konsisto eĉ 14 komitatanojn
C, do la komitato povas kompletigi sin eĉ poste.
Inter la unuaj aferoj en la komitatkunsido aperis
diskuto pri la kialoj de la demisio de estrarano
Stefano Keller en aprilo ĉijare. La demisio
surprizigis ĉiujn, sed surbaze de respondoj de aliaj
estraranoj kaj de la prezidanto, ne temis almenaŭ
unuavice pri la problemoj en la interna laboro de la
estraro.
Kiam temis pri la elektoj, membro de la elekta
komisiono Ulrich Lins konstatis, ke estis malfacile
trovi kandidatojn por estraraj postenoj. La emo fari
burokratajn laborojn en la Esperantomovado estas
subevoluinta, li opiniis. Taŭgaj kandidatoj, kiuj estis
kontaktitaj, ofte rifuzis, ĉar ili timis la laborŝarĝon,
kiun estraraneco povos kunporti. Iom malkutime
surbaze de la praktiko dum la pasintaj jardekoj, la
elekta komisiono ne volis subteni iun el la estraraj
kandidatoj antaŭ aliaj, krom la prezidanto, sed
opiniis, ke el sep kandidatoj la komitato elektu ses
estraranojn.
Parte la kunsido fariĝis relative kaosa, ĉar la
diskuto iris al flankaj demandoj rilate la evoluon de
UEA kaj Esperanto ĝenerale. Ekzemple aperis
diskuto, ĉu elekti nur kvin aŭ ses komitatanojn C.
Konfliktis la volo voĉdoni pri komitatanoj kaj tiel
gardi la kvaliton unuavice, kaj aliflanke la volo elekti
maksimuman nombron de komitatanoj C, kio iom
ekvilibrigus la plimulton, kiun nuntempe reprezentas
la komitatanoj A. La komitato unue voĉdonis pri
propono elekti naŭ komitatanojn C kontraŭ aliaj
proponoj, do la komitato akceptis la proponon kun
kvar malkonsentoj kaj tri sindetenoj.
En la prezento de sia kandidatiĝo por prezidanteco
Mark Fettes diris, ke li ne povis realigi ĉion, kion li
volis dum sia unua trijara periodo, sed ke li kontentas
pri la funkciado de la estraro kiel teamo. Li ankaŭ
laŭdis la laboron de la nova ĝenerala direktoro
Veronika Poór, pri kiu, komencita nur antaŭ kelkaj
monatoj, li estas tute kontenta. Post trijara laboro
Mark havas senton, ke nia ŝipo komencas turniĝi kaj
nun la tasko estas daŭrigi tiun turnadon. Li volus pli
kapabligi la oficejon kaj la estraron, por ke la
estontaj generacioj havu pli facilan taskon. Mark
laŭdis la laboron de la ĝisnunaj estraranoj kaj diris
sian opinion ankaŭ pri la novaj kandidatoj por la
estraro. Li volis, ke nun estu elektita minimuma
estraro de ses homoj kaj ke ni serĉu por poste elekti
sepan homon, kiu okupiĝu pri kulturo, scienca kaj
faka agado kaj kongresoj.
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Inter sinprezentoj de estraranoj rimarkeblis atento,
kiun multaj el ili volas doni al informado kaj eksteraj
rilatoj. Krome interesa estas la ideo de Stefan McGill
organizi Universalan Kongreson en Afriko en 2020
aŭ 2021.
La kunsido ne sukcesis finiĝi en planita tempo, sed
estis plilongigita per duona horo. La komitatkunsido
daŭros en lundo je la 14a, kiam estos traktota inter
alie la jarraporto pri la jaro 2015.
Jukka Pietiläinen

Kio okazas hodiaŭ?
La ĉefa kongresa ero hodiaŭ dimanĉe estas la
solena inaŭguro, kiu okazos en la salono Zamenhof,
kiu estas en sporta halo iom malproksime de la ĉefa
kongresejo. Okazas busa transporto tien.
Post la inaŭguro la kongresa programo fokusiĝas al
fakaj kunsidoj kaj prelegoj, inter ili la plej interesaj
estas prelegoj pri Slovakio kaj la inaŭguro de la
Internacia Kongresa Universitato (IKU), kiu okazos
komence de la unua IKUprelego. Tie ankaŭ la postaj
prelegantoj de la universitato prezentas mallonge
sian prelegon. Krome inter aliaj interesaj
programeroj estas la Nova estraro sin prezentas, kiu
okazos je la 15a horo. Je 16h30 okazos la unua
programero, la enkonduka rondotablo, pri la
kongresa temo Socia justeco – lingva justeco. Lokoj
aperas en la kongresa kuriero. Krome indas viziti la
libroservon, kie okazos ankaŭ prezentoj de libroj
(vidu la programon en la sabata numero de tiu ĉi
gazeto).
Vespere okazos la nacia vespero, kiu prezentos la
slovakan kulturon. La loko por vespera programo
estas la ĉefa urba placo.

Malfermhoroj de giĉetoj de Ekskursoj
kaj Kasisto de UEA
La giĉetoj de Ekskursoj kaj Kasisto de UEA
estos malfermitaj de 9h00 ĝis 12:45 kaj de la
13:45 ĝis la 17h30 de dimanĉo ĝis mardo kaj de
ĵaŭdo ĝis vendredo. Sabate la giĉetoj estos
malfermitaj inter la 9:00 kaj 12:45.
La deĵorantoj foje devos foriri kaze de
problemoj solvendaj nepre aliloke, kaj certe dum
la programero Centra Oficejo respondas.

Inaŭguro de ekspozicioj

ATENTIGOJ
Aŭtomata Kinejo
Hodiaŭ la aŭtomata kinejo ekfunkcios de la 14:16
pro la Solena Malfermo de la Kongreso.
Paroligaj lecionoj
La paroligaj lecionoj por
mezniveluloj kun Sylvain
Lelarge
(edukado.net)
NE okazos en la salono
Zvara, sed ekstere apud la barata restoracieto. Tio
validas por ĉiuj tagoj.

Vendrede 22.7., en la urba sinagogo de Nitro, je la
17a horo okazis la inaŭguro de la 2 ekspozicioj:
Vivo de Zamenhof kaj Historio de Esperanto en
Nitra. Okazaĵon malfermis ĉefa organizanto de 101a
UK, Peter Baláž (Slovakio). Sekvas paroladoj de
Prezidanto de UEA, Mark Fettes (Kanado), urbestro
de Nitra, Jozef Dvonč (Slovakio), reprezentantino de
la Centro de Ludvig Zamenhof, Anna Danilewicz
(Polando) kaj vicprezidanto de LKK de 101a UK,
Ján Vajs (Slovakio). Gastoj kaj partoprenantoj sekve
povis trarigardi interesajn ekspozicioj kaj gustumi la
esperantan vinon kaj akvon.
Peter Rybín (kongresa numero 614),
Liptova Esperanto Klubo

Horarŝanĝo ĉe festlibro honore al Renato Corsetti
La 29an de marto 2016 Renato Corsetti jariĝis 75
kaj pro la okazo geamikoj kaj kolegoj volis lin omaĝi
per festlibro, kiu enhavas 29 ĉapitrojn pri
lingvopolitiko, esperantologio, lingvolernado kaj
aliaj lingvistikaj kaj humanismaj temoj. La volumo
titoliĝas en la latina, ĉar la kontribuaĵoj venis en la tri
lingvoj, kiujn li uzis en 40 jaroj por konigi sian
penson: Esperanto (19 ĉapitrojn), la itala (8) kaj la
angla (2). Ĉiu ĉapitro prezentas tri resumojn en la tri
lingvoj de la volumo mem. La prezento de la volumo
okazos dimanĉon je la 16h00 (anstataŭ je la 14h00)
en la Libroservo (salono Bociort) kadre de Aŭtoraj
Duonhoroj.

KERekzamenoj
Eblas ankoraŭ aliĝi al la ekzamenoj ĝis noktomezo, la 27an de julio. Uzu la retan aliĝilon ĉe
http://edukado.net/ekzamenoj/ker/sesioj aŭ vizitu la KERoficejon Tvarožek.
Atentu, la lokoj por la kompleksaj kaj parolaj partoj estas tre limigitaj.
Pagi por la ekzamenoj necesas ĉe la kongresa kaso.
Por pliaj informoj serĉu la KERoficejon aŭ skribu al kerekzamenoj@edukado.net.
Restis ankoraŭ kelkaj liberaj lokoj por la merkreda tuttaga busa ekskurso al la budapeŝta ekzamencentro.
Por aliĝi kontaktu la ekskursogiĉeton.
Katalin Kovats, kn 902

Urbaj busoj senpagaj
dum la tuta semajno
Bonega novaĵo por ĉiuj kongresanoj! Ĉiuj busoj
de la urba trafiko funkcios por vi speciale senpage!
Kun via nomŝildo, kiun vi montru al la ŝoforo de la
buso – vi povas veturi dum la tuta kongresa
semajno sen elspezi monon. La servon ebligis
bonega kunlaboro kun la urbo Nitro kaj la firmao
Arriva, al kiuj ni elkore dankas por tia ĉi agrablaĵo.

Taksiservo kun
speciala rabatita prezo
Se vi bezonos uzi taksiservon dum la semajno,
LKK rekomendas uzi la firmaon One Taxi Nitra,
kiu iĝis la veturiga partnero de la kongreso. Por la
tuta UK, kun via nomŝildo (kaj pasvorto
„Esperanto“ :) vi ĝuos la prezon de nur 2 EUR por
veturi tra la tuta urbo. Do notu la numerojn de la
firmao: 00421 944 977 499 aŭ 00421 944 997 477.
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Gastronomiaj partneroj
de la UK
Pluraj firmaoj iĝis niaj partneroj dum UK, ankaŭ
kelkaj pri gastronomiaj aferoj. Jen listo de tiuj
firmaoj kun adresoj, kiujn ni certe rekomendas viziti
– en kelkaj vi trovos EOmenuon, en kelkaj vi ĝuos
rabaton (kun via rabatkupono, kiu troviĝis en via
kongresa sako):
Čajovňa dobrých ľudí
Pri synagoge 3
(fronte al la Sinagogo) “Teejo de bonaj homoj”, por
kiu vi havas rabatkuponon.
Unicafe
Nabrežie mladeže 85 (apud la rivero, proksime al la
kongresejo, malantaŭ la libroserva konstruaĵo) –
tagmanĝa menuo en Esperanto
Tomka
Farská 28 (proksime al la sinagogo kaj la ĉefplaco)
Familia entrepreno, kiu produktas tre kvalitan
medon. Havas ankaŭ budon en nia manĝoangulo.
Mikado
Hollého 11 (apud la tombejo). Tre kvalita restoracio,
ankaŭ hotelo. La menuo haveblas en Esperanto.

rezervejon de la subtera trinkebla akvo). Unu el tiuj
mineralaj akvofontoj vi havos eblon gustumi ankaŭ
dum ĉikongreso! La akvo „Korytnica“ ekhavis
specialan Esperantoetikedon nur por tiu ĉi kongreso.
Jen do, por refreŝiĝi dum la varmaj tagoj kaj por
estingi la soifon, aĉetu kaj trinku la Esperantoakvon!
La duonlitraj boteloj estas haveblaj en la informejo
kaj ankaŭ en la manĝoangulo ĉe la vendistoj.
Ne nur akvon, sed ankaŭ vinon havas Slovakion tre
kvalitan! Kaj ankaŭ ĉikaze estas unika okazo aĉeti
Esperantovinon, speciale eldonita por tiu ĉi UK. Du
el la specoj – blankan „Chardonnay“ kaj ruĝan
„Cabernet Sauvignon“ de la fama slovaka firmao
„Chateau Topoľčianky“ vi havas eblon gustumi ĉi
semajne. La boteloj aĉeteblas kontraŭ prezo de 6
EUR en la informejo kaj ankaŭ en la manĝoangulo.

Esperanta poŝtarto
Kadre de la filatelia ekspozicio en Teatro de Andrej
Bagar (centra placo / Divadlo / 25a  29a de julio)
estas videblaj kvar paneloj kun bildoj kaj informoj de
Rita RösslerBuckel kaj FranzGeorg Rössler. La
aŭtoroj eksplikas al la vizitantoj per tekstoj kaj
specimenoj, kio estas "Esperanta poŝtarto". Ili invitas
kaj instigas mem fariĝi esperantista poŝtartisto.
KN 625

Kongresi en Skotlando?

Swagatam
Štefanikova tr. 53/16 (piedira strato, proksime al la
ĉefplaco)
Barata restoracio kun vegetara kaj vianda tagmanĝaj
menuoj. La ejo havas sian budon en nia manĝo
angulo kun pluraj veganaj kaj vegetaraj manĝoj.

Venontjare la brita kaj skota kongreso okazos de la
19a ĝis la 21a de majo 2017 en Edinburgo. Ne estos
kongresa kotizo por alilandanoj.
Kongresano 492 Hilary Chapman

Vendejaro “Centro”
Akademická 1/A (malantaŭ la studenthejmo
Bernolák)
Troviĝas manĝangulo kun 3 diversaj rapidmanĝejoj
kaj picejo. Vi havas rabatkuponon kun 10% rabato
por ili.

Post la granda centra festo
Kun la eta nombr’ ĉe Nitro
Sur l’ Atlanta ten’ sen vesto
Komenciĝu l’ novĉapitro!

Esperantoakvo
kaj Esperantovino
dum la 101a UK
Slovakio estas lando riĉa je akvofontoj (ene de
Eŭropo ĝi havas post Aŭstrio duan plej grandan
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Kongresurba versaĵeto

faris Sin Kiro

Elŝutu la ciferecan
version de Pribina!
Fotu la jenan kodon per
via poŝtelefono por elŝuti
tiun ĉi kaj la aliajn
numerojn de la Kongresa
Kuriero.

