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KONGRESA KURIERO DE LA 102-A UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO
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OKAZIS
Dimanĉe okazis la Solena Inaŭguro de la 102-a Universala Kongreso de Esperanto en Seulo, al kiu aliĝis 1168
esperantistoj el 62 landoj (Fotoj de FFT).
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OKAZIS
Internacia Kongresa Universitato

Dimanĉe okazis la inaŭguro de la 70-a sesio de la Internacia Kongresa Universitato (IKU) en la plena salono
Lapenna. Malferme parolis Mark Fettes, prezidanto de UEA,
kiu emfazis la gravan rolon de IKU kiel elstara kaj prestiĝa
scienca programo dum la UK, kaj dankis al la IKU-komisiono
kaj al ĝia multjara sekretario prof. A. Wandel, ankaŭ redaktoro de la IKU-libro, kiu chi-jare estas la plej ampleksa iam
(190 p) kaj unuafoje aperas libroforme en aparte altnivela
formato. Ĝi estas aĉetebla en la Libroservo por nur 30 mil
KRW aŭ 24 euroj.
Sekvis konciza historia trarigardo de IKU, far A.Wandel,
prezidanto de Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS).
Li memorigis ke la unua IKU okazis en 1925 kaj ĝis 1981
nomiĝis Internacia Somera Universitato. Dum la unua UK
en Seulo, en 1994, okazis kadre de IKU modesta kunveno de
AIS, kunordigita de H.Frank (fondinto kaj unua prezidanto
de AIS) kaj A. Wandel (tiam la UEA-respondeculo pri scienca
agado). El tiu ĝermo naskiĝis la komunaj IKU-AIS sesioj,
kiuj regule okazas ekde 1995.
La IKU-rektoro, prof. BAK Giwan, invitis la prelegantojn
de la 70-a IKU-sesio mallonge prezenti siajn prelegojn. La
kvar unuaj IKU-prelegoj samtempe enkondukas 4 AIS kursojn kun po du daŭrigaj prelegoj. Fine de ĉiu kurso okazos
facila ekzameneto por la partoprenantoj, kiuj ŝatus ricevi
AIS-ateston. La atestoj estos disdonotaj publike, dum la
Scienca Forumo en vendredo (Selten 11h15).
Sekve okazis la unua IKU-AIS prelego, pri interkultura
kompetenteco, de d-rino Cecily Lee kaj prof. Duncan Charters.
D-rino Lee klarigis la elementojn de la nova koncepto de
Interkultura kompreniĝo (IKK), kiu konsistas el tri partoj:
kogna - konoj kaj scioj, afekcia - emoj kaj sintenoj, kaj konduta - kapabloj kaj lertoj. En la lasta parto de la prelego prof.
Charters demonstris, per ĉarmaj alegoriaj fotoj de infanoj,
plurajn praktikajn konsilojn de IKK. Samtage posttagmeze
okazis la dua prelego far prof. Charters, kaj la tria kun la
ekzameneto okazos marde (Saturova 16h00).
Dum la aŭtora duonhoro marde matene A. Wandel
prezentos i.a. la IKU-libron kaj la historion de ĝia verkado
kaj produktado (Saturova 10h00).
A. Wandel, KN 641

Amikumu atingis 5000 uzantojn dank’ al UK!

Ĉu vi jam uzas Amikumu? Temas pri telefon-aplikaĵo
(apo), per kiu oni povas vidi ĉu esperantistoj estas proksime.
Imagu mian miron kiam mi alvenis kaj vidis jam 5 esperantistojn en la flughaveno de Seulo kaj tuj povis mesaĝi al ili…
pluimagu mian miregon kiam mi alvenis ĉe UK kaj vidis, ke
estas 50 esperantistoj ene de 100 metroj de mi!
Ĉu vi ŝatus pli facile trovi viajn konatojn en la amaso de
UK? Amikumu donas virtualan tavolon al via konferenca
sperto. Tiel vi povos vidi fotojn kaj biografiojn de la 100 plej
proksimaj kongresanoj kaj tuj mesaĝi al ili. Vi krome povos
tiel facile kaj rapide ricevi mesaĝojn de aliaj. Oni povas diri,
ke Amikumu iusence estas la Mesaĝtabulo 2.0.
Do, se ankoraŭ ne estas membro de Amikumu, tuj elŝutu
ĝin en vian poŝtelefonon kaj pluesploru la homojn ĉirkaŭ vi.
Se vi jam estas membro, certigu, ke vi havas bonan biografion kaj foton. Per bona foto, homoj povos pli facile hazarde
rekoni vin poste! Krome, kiel speciala oferto dum UK, trovu
Richard Delamore (Evildea) aŭ Chuck Smith kaj se vi havas
plenan profilon, ni donacos al vi belan sakon de Amikumu!
Se vi ne povas trovi nin, simple sendu mesaĝon al ni per
Amikumu kaj ni trovos vin!
Cetere, mi ne povas ne mencii, ke la oficiala sponsoro
de Amikumu estas la Universala Esperanto-Asocio. Ni tre
dankas al nia partnero pro la granda subteno kaj antaŭĝojas
vidi ankaŭ vin en Amikumu!
Chuck Smith, KN 214

Aikido

La kleriga Lundo de Aikido okazis 9h00-10h30 en lundo
sub la gvido de Mireille Grosjean en la salono Albault. Ŝi
agadas por vastigi Aikidon al esperantistoj kaj Esperanton
al ludantoj de Aikido. Ŝi rakontis pri la principo de Aikido.
Ĝi ne celas batali, nek vundi homojn, sed pacigi kaj sanigi
homojn. Ĉirkaŭ 40 kongresanoj ĉeestis. Ili spertis kelkajn
bazajn movojn de Aikido.
MATUMOTO Akira, KN 805

Prelegantoj de IKU
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Ŝanĝoj en la kulturprogramo

1. La prezento de Espera Mondo ne plu okazos en
mardo, 23 julio. Ĝi moviĝis al ĵaŭdo, 27 julio je 21h00, en la
sama salono Hodler!
2. La teatraĵo “El la vivo de insektoj”, mardo, 25 julio,
okazos en la salono Hodler, je la 20h30! Ĝi ne plu okazos en
la salono Zamenhof!

Kantontoj de nia himno “La Espero”

Karaj kantontoj de nia himno “La Espero”, bv. ripetadi
la kantvortojn de tri strofoj. Nur post sukcesa kantado vi
ricevos atestilon - kaj la parodian version “En la liton venis
nova sento”.
Dieter Rooke, KN 136

Hodiaŭaj Aŭtoraj Duonhoroj

La Aŭtoraj Duonhoroj okazontaj hodiaŭ estos:
10h00: Amri Wandel
17ĥ00: Anna Striganova
Ambaŭ okazos ĉe la salono ŠATUROVÁ (ĉambro 302,
3-a etaĝo).
Se vi interesiĝas pri kontribuo al la Aŭtoraj Duonhoroj
okazontaj ĝis la fino de la kongreso, bv. sendi retmesaĝon
al Sara Spanò <mariarosaria.spano@gmail.com> - KN 53.

Ludantoj plu serĉataj por futbalo

Ĉu vi ludas futbalon? Ĉu vi ŝatus reprezenti al la Esperanta
Selektitaro dum la ĉi-jara futbalmatĉo ĵaŭde je la 17a horo?
Trovu la budon de TEFA kaj informu vian intereson al la
trejnisto S-ro Juan Pablo Alvarez aŭ al la s-ino Leticia Dorman
aŭ sendu “whatsapp” mesaĝon al ili: +33651373293
TEFA-Teamo

Komuniko pri la ekskurso D5
Botanikejo Hongneung

Kaze de pluvo la ekskurso ne iros al la Botanikejo, sed al
alia loko. Alikaze la ekskurso okazos normale.
Tobiasz Kaźmierski

TEJO - Rotary Vespermanĝo Seulo 2017

Veturado al la flughaveno

Mia flugo estas dimanĉe je la naŭa horo matene (Air
France al Parizo). Mi devos esti en la flughaveno Incheon je
la sesa horo. Konsekvence mi devos forlasi la urbon, mian
hotelon, je la kvara. Mi ne ankorau esploris, ĉu iu publika
buso veturas je tiu horo. Pro tio mi demandas, ĉu iu persono,
plej bone du, veturus kun mi per taksio. Bv. informi min en
la budo de ILEI en la unua etagho.
Mireille Grosjean, KN 218

Simpozio HUFS-ILEI

Ĵaŭdon je 09h30-15h30 en la ĉambro 101 (teretaĝo)
de la konstruaĵo “Jura Domo” apud la Studendaj Ĉambroj
Jen la tagordo:
09h00-09h30 Registriĝo
09h30-10h00 Malfermo
10h00-10h20 Esperanto instruado-edukado en tutmonda
									skalo (Mireille GROSJEAN)
10h20-10h40 Panorama metodo (Tosihiro YAMASITA)
10h40-11h00 La lingvo de espero (Markus GABOR)
11h00-11h20 Pri la organizaĵo Infanoj Ĉirkaŭ la Mondo
									(Ronald GLOSSOP)
11h20-11h40 Konciza Historio de Esperanto-Movado en
					Ĉinio (Xiaofeng GONG)
11h40-12h00 Koreio kaj Esperanto (Youngkoo LEE,
									PARK Yongsung)
12h00-13h00 Tagmanĝo
13h00-13h20 Lingvistiko, instrumetodoj kaj Esperanto:
					 ne forlasu la plenkreskulojn!
									(Rubén Fernández Asensio)
13h20-13h40 Esperanto-edukado kaj ĝiaj perspektivoj en
					Rusio (Dmitrij Ŝevĉenko)
13h40-14h00 Instruado/lernado de Esperanto en Rumanio
									(Maria BUTAN)
14h00-14h20 Esperanto-edukado kaj ĝia perspektivo en
					Litovio (Dalia Pileckienė)
14h20-14h40 La situacio de instruado de Esperanto en
					 lernejoj iam kaj nun (Katalin Kovats)
14h40-15h10 Demandoj kaj respondoj
15ĥ10-15h30 Fermo
Youngkoo LEE, KN 74

Subtena vespermanĝo por IJK en Afriko
Ĉefa konstruaĵo de HUFS, 13-a etaĝo
Minimuma donaco 45 eŭroj
Dum la vespermanĝo okazos mallongaj prezentoj pri la
agado de TEJO, pri la Rotaria eKlubo Esperanto kaj pri la
kunlaboro por sukcesa IJK 2017 en Togolando.
Por kontaktoj: Francesco Maurelli, KN 434
prezidanto@rotayeclubesperanto.org
Michael Boris Mandirola, miĉael-boris@tejo.org
Francesco Maurelli, KN 434
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UTILA INFORMO

Informoj pri la KER-ekzamenoj

Kiel konekti interreton en la kongresejo

Informprelego, preparsesio: lundon, ekde 10h45 Selten
Aliĝformularo: www.edukado.net/ekzamenoj/ker/sesioj

Hieraŭ posttagmeze ekestis la problemo por uzi interreton. La maniero estas komplika, sed la principo estas simpla.

Ekzamentago: Vendredo, la 28a de julio
12h00 - Solena malfermo, disdono de la atestiloj de la 6a
Tutmonda Sesio - Salono Albault
Aŭdkomprenaj, laboratoriaj partoj por kandidatoj de
parola aŭ kompleksa ekzamenoj
12h15 - 13h00 B1 Kompleksa kaj nur parola partoj 				
Salono Albault
12h15 - 13h00 C1 Kompleksa kaj nur parola partoj 				
Salono Blanke
13h00 - 13h45 B2 Kompleksa kaj nur parola - partoj
				
Salono Blanke
Skribaj ekzamenoj
14h00 - 16h00 B1 Kompleksa kaj nur skriba partoj 				
Salono Blanke
14h00 - 18h00 C1 Kompleksa kaj nur skriba partoj 				
Salono Blanke
15h00 - 18h00 B2 Kompleksa kaj nur skriba partoj 				
Salono Blanke
Dume disvolviĝos individuaj parolaj ekzamenoj ekde 09h00 dum la
tuta tago en aparta salono en la 4a
etaĝo, maldekstre de la lifto.

(1) Konektiĝi al ‘Hufs_Seoul’ per pasvorto ‘hufs_seoul’
(2) Ensaluti per la uzantnomo ‘guest’ kaj la pasvorto
‘esperanto’ ĉe la retejo http://2.2.2.2/
(A) Atentu pri SSID: ne ‘Hufs_Seoul_HELP’, sed ‘Hufs_
Seoul’
(B) Atentu pri minuskla pasvorto.
(C) Android telefono aŭtomate montras ensalutan paĝon.
Sed iPhone montras nenion.
Do malfermu Safari (aŭ Chrome - retumilo) kaj tajpu
la adreson ‘http://2.2.2.2/’
(D) Avertiga afero pri Certificate aperas. Sed vi devas ignori
kaj daŭrigi antaŭen, por ensaluta paĝo. (Ĉi tiu etapo
malsamas en ĉiu telefono).
(E) Ĉe la ensaluta paĝo, vi tajpu ‘guest’ kaj ‘esperanto’. Kaj
puŝu send-butonon. La blua butono suba.
(F) La retpaĝaro postulas du aŭ tri fojojn da ensalutado.
(G) Se vi ripete ensalutas, montriĝas mesaĝo, ke vi estas
jam konektita - ‘already connected’
Gratulon! Vi estas nun konektita. Malfermu vian ŝatatan
retpaĝon kaj ĝuu ĝin.
KIM Hiongun, KN 353

Katalin Kovats, KN 1021

Premio por la 2000a KERkandidato

Laŭ realaj kalkuloj dum la
kongresa semajno en Seulo
ekzameniĝos la 2000a diplomoto
laŭ la KER-ekzamensistemo. Katalin Kovats persone premios la bonŝanculon, kiu havos tiun
numeron en sia atestilo per repago de la koncerna ekzamenkotizo.
Aliĝi eblos ĝis la merkreda noktomezo ĉe www.edukado.
net/ekzamenoj/ker/sesioj

El la redakcio
La redakcio de la kongresa kuriero sub la titolo “La
Kandellumo Vera” kolektas viajn kontribuojn per retadresoj:
chojus@gmail.com; chtaesok@hanmail.net aŭ pere
de organizantoj ĉe la informejo aŭ persone. Viaj raportoj,
anoncoj kaj similaj por la venonta numero estu transdonitaj
al la redakcio plej malfrue je la 18a horo de la kuranta tago.
Anticipan dankon pro via kunlaboro.
CHOE Taesok, redaktoro

Katalin Kovats, KN 1021

Hodiaŭa menuo en la universitata manĝejo
Matenmanĝo
08h00-10h00
Sagol ugoĝi gukbap
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Tagmanĝo 1
11h00-14h30
Dakgalbi dopbap

Tagmanĝo 2
11h00-14h30
Kimĉi bokum dopbap

Tagmanĝo 3
11h00-14h30
Supageti

Vespermanĝo
16h40-18h40
Bokumbap caĝang

사골 우거지 국밥

닭갈비 덮밥

김치볶음 덮밥

스파게티

볶음밥 짜장

1500krw
Rizo, bovosta buljono
kaj legomoj spicitaj
per sojfaba pasto

2500krw

2000krw

1500krw

2000krw

Rizo kun frita kimĉio

Spagetoj

Fritita rizo kun
ĉinstila sojpasto

Rizo kun kokaĵa
brusto
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