
La Hungarlanda historio
de Esperanto

2-a parto
Esperanto trovis do fekundan grundon inter hungaroj, kies

lingvo staras izolita en Eüropo. Ĝia lingva strukturo kaj vorto-
stoko faras al hungaroj apa rte peniga lerni aliajn lingvojn, i.a
pro la fremdaj lingvaj elementoj mankantaj en la hungara (gen-
roj, akordigo, prepozicioj, vortordo, k.a.). Esperanto prezentis
taûgan eblon por relative facile transponti la lingvan fremdecon:
esprimi sin alilingve kaj malfermi fenestron al la mondo. Entu-
ziasmo ekscitis multajn talentulojn sindone oferi al la movado,
precipe al la literaturo, konforme al la hungara kultura tradicio.

La unua mondmilito frakasis la brilan progreson. La publik-
agado ŝrumpiĝis, baldaü ĉesis „La Verda Standardo". La E-ko-
respondado iĝis malebla. Sed ekviglis Esperanto inter la milit-
kaptitoj, precipe en la cara Ruslando: Julio Baghy en famaj ro-
manoj pentris la cirkonstancojn kaj entuziasmon de la Esperan-
ton lernantaj en la Siberiaj urboj, kaj en la militkaptitejoj.

Fine de la milito, dum la Hungarlanda revolucioj la movado
rapide ekviglis. Gravaj esperantistoj, kiel gvidantoj de la Kon-
silia Respubliko, kreis tre favoran situacion por oficialigo, in-
struado kaj eldona ĵoj. Tiutempe aperis la unuaj poemtradukoj
de Kálmán KALOCSAY (kaloĉai) LA INTERNACIO kaj poe-
moj de ADY.

Post subpremo de la revolucio ankaü nia movado refalis. Ta-
men malrapide oni sukcese refortigis ĝin, establis serion da kur-
soj kaj multe da publikaj prelegoj. HESL devis retiriĝi al la ĉef-
urbo, kaj eĉ tie ofte ĝenis la agadon policaj perturboj. Gvidantoj
kaj elstaraj personoj de la laboristaj partioj aktive partoprenis en
HESL, kiu dum jardeko triobligis sian membraron, kreis firmajn
grupojn en industriaj urboj, eĉ inter la mizere vivantaj terlabor-
istoj.

La intelekta forto de la hungara movado, surbaze de la altni-
vela literatura vivo en Hungario, instigis fondi la revuon „LITE-
RATURA MONDO" (1922) ĉirkaü Baghy kaj Kalocsay. Ilin
sekvis talentaj beletristoj; ni menciu inter la vojmontraj verkis-
toj de la BUDAPESTA SKOLO la eminentan tradukiston, Karlo
BODO, la profundscian recenziston Lajos TOTSCHE (poste
TARKONY) kaj la multflankan, elegantstilan Ferenc SZILA-
GYI (siladji) — kiu dum kaj post la dua mondmilito vivis en
Svedio kaj redaktis la faman revuon „NORDA PRISMO". Ili
triumfe forigis el nia literaturo la diletantismon kaj perfektigis
ĝin ĝis tiam ne atingita alteco la poezion. La mirinde vivplena
lingvo de la furora poezio de Baghy, la arte virtuoza traduka
verkado de Kalocsay, altgrade riĉigis Esperanton. AI tiu Verda
Parnaso kunlaboris ĉiuj eminentaj aütoroj de Esperantujo, ja la
aiitoritato de LITERATURA MONDO estis rekonata tutmonde,
ankaû kiel plej aktiva eldonejo, organizita de la lertega Vilmos
BLEIER. En la 30-aj jaroj L.M. eldonis — inter 80 volumoj! —
tra signifajn: Enciklopedio de Esperanto, Plena Gramatiko, Par-
nasa Gvidlibro, antologioj (hungara, svisa, ĉeĥoslovaka), krom la
triumfaj verkoj de la du titanoj.

La 21 a UK okazis en Budapeŝto (1929) kun 1200 aliĝintoj.
Tiutempe jam estis organizitaj rondoj de blinduloj, katolikoj,
skoltoj kaj pedagogoj, kiuj akiris rezultojn ne neglektindajn. Ta-
men la kreskanta faŝismo antaû la dua mondmilito malfortigis la
movadon. La grandnombra laborista societo estis likvidita en
1934,  kaj proksimiĝis malhela pe riodo, dum kiu multaj pereis aü
igis martiroj en koncentrejoj.
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LA KOOPERATIVA ESPERANTO-KOMISIONO,
KOMUNA ORGANIZO DE LA NACIA KONSILIO
DE HUNGARAJ KOOPERATIVOJ (NUHKOOP)

KAJ DE LA HUNGARA ESPERANTO-ASOCIO (HEA)
la 2-an de aügusto1983. ekde la 10{a horo

aranĝas

2-an  KONFERENCON DE LA KOOPERATIYAI EBPFRANYISY0I
en la Rezidejo de Industriaj Kooperativoj

(Budapesto, 14-a distrikto, strato Thököly 58-60)
Post malferma parolo de lstván SZLAMENICKY, prez. de NUHKOOP, prelegos

d-ro József Pal, prez. de Kooperativa E-Komisiono (KEK), kaj Imre SZABO, sek-
retario de KEK.
Al la Konferenco estime invitas kaj bonvenigas Vin la
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IMPONA INAUGURa

LITERATURA SEMINARIO

SALUTVORTOJ DE
SANDOR GASPAR,

ALTA PROTEKTANTO
de la 68a UK

En la nomo de la Prezidia
Konsilio de Hungara Popolres-
publiko, Hungaraj Sindikatoj
kaj en la nomo de logantoj kaj
gvidantoj de Budapeŝto kun
estimo kaj amo mi salutas
ĉiujn partoprenantojn de la
68a UK. Mi deziras al la kong-
reso krean, rezultplenan kaj
bonan laboron.

Oni ne scias tutcerte, ĉu vere
ekde Babelo ekzistas tiu ĉi
lingva konfuzo en la mondo,
sed estas fakto — ni estas di-
vidataj 'ankaü el lingva vid-
punkto. Tio certe havis kaj
havas kialon histo rian. Ni tut-
certe scias la intencon de tiuj,
kiuj — antaü preskatí cent ja-

EL LA PRELEGO DE
E. BOUTLER

En ITU mi rigardas la kornu-
nikadon kiel ilon por evoluigo,
precipe socia kaj ekonomia. Ni
povas, kompreneble, mezuri
ail taksi ekonomian progreson
rilate al la vivnivelo kaj -kon-
diĉoj. kaj tiel ni alvenas al la
komparo inter la „havuloj" kaj
„malhavuloj" all al tio, kio
ofte nomiĝas la „evolu-breĉo".

La ciferoj klare parolas. En
1982 troviĝis proksimume 550
milionoj da telefonoj en la
mondo kaj 600 milionoj da te-
levidiloj. Proksimume 15 pro-
centoj de la nacioj uzas 90
procentojn de ĉi tiuj telefonoj
kaj televidiloj, dum 8.5 procen-
toj de la nacioj de la mondo
devas elturniĝi kun la restantaj
10 procentoj. Ĉi-speca malek-
vilibro kondukis al tio, ke la
Ĝenerala Asembleo de Unuiĝ-
intaj Nacioj proklamis la jaron
1983 Monda Komunika Jaro
kun la temo „Evoluigo de ko-
munikilaj substrukturoj". La
bazaj celoj, deciditaj de la Ĝe-
nerala Asembleo de UN, estas
„doni la eblecon al ĉiuj landoj
entrepreni profundan esploron
kaj analizon de sia politiko pri
la evoluigo de komunikado"
kaj „faciligi akcelatan evolui-
gon de komunikilaj substruk-
turoj".

ITU estis nomita de la Ĝene-
rala Asembleo de Unuiĝintaj
Nacioj kiel la gvida organizafo

roj — kreis la bazon de lingvo
Esperanto. Kun certo ni aser-
tas: ili intencis krei per la ko-
muna lingvo ilon por pli bona
interhoma kompreno kaj es-
timo. Ili intencis fari komuna
posedafo ĉion mensan trezo-
ron amasiĝintan en nia mondo.

Ni konsideras Esperanto-mov-
adon unu el la plej noblaj kaj
puraj movadoj de la lastaj jar-
dekoj. iun honestan, bonin-
tencan homon entuziasmigas
dum laboro, se li/ŝi vidas la re-
zulton de sia laboro. Kulturan-
toj de Esperanto povas vidi la
rezulton de sia laboro.

Ankoraüfoje mi deziras al vi
bonfarton en Hungario, kie ni
klopodis certigi por vi ĉiun
antaükondiĉon. Bonan sanon,
bonan laboron kaj multe da
sukceso!

por la aktivado de Unuiĝintaj
Nacioj kaj ties Specialaj Orga-
nizajoj rilate al la Jaro. La
ĝenerala sekretario de ITU es-
tas la kunordiganto de la Mon-
da Komunika Jaro inter la UN-
organizafaro. Unuiĝintaj Na-
cioj kaj la koncernaj specialaj
organizafoj proksime kunlabo-
ras kun ITU, por efektivigi
vastan gamon da programoj,
projektoj kaj agadoj por plen-
mi la celojn, deklaritajn de la

Generala Asembleo de UN.
Troviĝas apartaj roloj por
Unesko kaj Universala Poŝta
Unio kiel ankaû por koncernaj
uzantoj kiel ekzemple: Monda
Organizafo pri sano, Organiz-
afo Internacia pri Civila Avi-
ado, Monda Organizafo pri
Meteologio kaj Nutrafa kaj Ag-
rokultura Organizafo. Aldone
multaj neregistaraj Organizafoj
proponis sian subtenon. Ci-
loke mi aparte ŝatus varme
borlvenigi la ambician progra-
mon de via Asocio, kiu fondos
fakterminaron por komunika
teknologio. Mi estas ce rta, ke
tiu entrepreno havos sekvojn,
kiuj longe superos la skribadon
en Esperanto kaj esperantigon
de tekstoj pri komunikado.

La Monda Komunika Jaro ta-
men ne estas nur agado, kiu
okazas sur la nivelo de inter-
naciaj organizafoj, sed ĝi in-
time koncernas tion, kio oka-
zas sur la nacia nivelo, ĉar la
celo estas finfine plibonigi la
aliron al komunikado por la
ordinara homo.

Mardon, la 2an de aügusto je
8h30, ĉe la enirejo B.12 ren-
kontiĝos la literature interes
ataj personoj kiuj veturos, sub
la gvido de s-ro Georgi
MIHALKOV, al Biblioteko
„Gorkij" Molnár utca 11
(Metro: Astoria), kie okazos,

9h00-10h30 seminario pri la
aktiveco de Kooperativo de Li-
teratura Foiro, honore al la
datreveno de la unua eldono
de INFERO, per la traduko
de Kolomano KALOCSAY,
represita de LF-koop.

HUNGARAJ
A MAS KOMUNI KI LOJ

PRI LA 68a UK

En la dimanĉa numero de ga-
zeto „Népszava", organo de la
Konsilio de Hungaraj Sindika-
toj aperis interesa artikolo de
Imre SZENES pri la kontaktoj
de Esperanto kaj sindikatoj.
Estas aparte emfazitaj la utilaj
flankoj de la uzado de Interna-
cia Lingvo Esperanto.

La Hungara Televido sabate
vespere raportis pri la grava
kolektafo de Károly FAJSZI.
La intervjuo estis spicita per
fotoj pri la fama libraro, kie
troviĝas p li ol 5 mil libroj kaj
kelkmil kompletaj jarkolektoj
de E-periodajoj.

RADIO POLONIA
pli la 68-a UK

RADIO POLONIA ĉiutage
amplekse raportas pri la 68-a
UK en siaj ses E-elsendoj,
dissendante informojn kaj son-
raportafojn de sia speciala
kongresa raportistino, red.
Barbara PIETRZAK. Ekde la
11-a julio 1983 RADIO
POLONIA enkondukis plian,
jam la sesan ĉiutagan elsendon
en Esperanto. Ĝi estas aüdig-
ita de la 17.30 h, latí la somera
mezeüropa tempo, per mallon-
gaj ondoj en la zonoj de 31 kaj
41 metroj.

PLANETARIO

La Budapeŝta Planetario invi-
tas vin en sian modernan kon-
struajon por spekti du espe-
rantlingvajn programojn: la
2-an kaj 3-an de aügusto an

-taütagmeze, je la 10-a, 11-a
kaj 12-a horoj, La astroplena
ĉielo super Hungarlando; en la
samaj tagoj posttagmeze, je la
16-a kaj 18-a horoj La stelo de
Bet—Leĥem.
La enirbiletoj 10, resp. 20 fo-
rintoj) estas surloke aĉeteblaj.

La Planetario estas facile ating-
ebla: Eliru el la Kongresejo;
iru per trolebuso n-ro 75 ail
per aíitobuso n-ro 55, suden,
ĝis la lasta haltejo, Nêpliget. Ĝi
estas proksima al la Planetario.

(La partoprenantoj en la semi-
nario estos oficiale akceptataj
de la direkcio de la Biblioteko,
kiu aranĝis ekspozicion pri
Esperanto-libroj kaj revuoj.)



KONGRESA 1-
2  numero KURIERO

PROGRAMŜANĜOJ

LUNDO 01 AUG.
• 14.00-16.00 IFEF: La kunveno okazos ne en salono Kalo-
csay, sed en salono Baghy.
• 17.30-19.00 ILEF: La kunveno okazos ne en salono Kabe,
sed en salono Baghy.

MARDO 02 AUG.
• 09.00-10.00 IKU 4 (prelego de Hauger) okazos ne en salono
Kalocsay, sed en salono Privat.
• 16.00-18.00 T, Sekelj : „Esperantistoj el nealiancitaj landoj"
(nova programero) okazos en salono Baghy.

MERKREDO 03 AUG.
• 20.00-23.00 T. Sekelj : „Verkistoj kaj legantoj" (nova prog-
ramero) okazos en salono Grabowski.

JAUDO 04 AUG.
• 09.00-10.30 BEL: La kunveno okazos ne en salono Korach,
sed en salono Kassa.
• 14.00-17.00 Kongresa Temo (latíbezonaj laborkunsidoj):
Ŝanĝo de horo; la kunveno okazos je 09.00-11.00. La salono
estos la sama (Baghy).
• 17.00-19.30 Terminologia sekcio de SEC (nova programero)
okazos en salono Baghy.
• 18.00 oficiala akcepto (nur por invititoj) okazos en la Parla-
men tejo.

VENDREDO 05 AUG.
• 09.00-10.00 IKU 7 (prelego de Eichhorn) okazos ne en sa-
lono Kalocsay, sed en salono Privat.
• 09.00-10.00 TEJA (j"urnalistoj) _( nova programero) okazos
en salono Szatlhmári.
• 1130-1230 IKU 8 (prelego de Mészáros) okazos ne en salo-
no Kalocsay, sed en salono Ifodler.

DU GRAVAJ SERVOJ

Apud la enirejo de la kongresejo funkcios la tradicia „Rendevua
Tabulo". Se vi havas mesagon por via amiko aü amikino, vi iru
al la ĉarmaj dejorantinoj de la rendevua se rvo, kiuj prenos vian
leteron kaj surgluos al la tabulo la kongresnumeron de li an ŝi.
Se viaflanke estos atendata informo, serĉu vian kongresnumeron
sur la Rendevua Tabulo. Krome, ĉar pro teknikaj kialoj nek en
la Kongresa Libro, nek en ĝiaj suplementoj troveblas nomoj de
la anoj de karavanoj el la socialismaj landoj en laülanda kaj alfa-
beta ordigo, tiuj damoj en sia katalogo trovos la nomon de tiu,
kiun vi serĉos.

Alia rimedo, kiu helpos vin. Laü la iniciato de Michela Lipa ri-
Sato naskiĝis nova tabulo, kiu devos se rvi dum la estontaj UK-oj
same. Ĝia titolo: „Kio? Kiam? Kie? „ Sur ĝi ĉiutage vi trovos
la aktualan programon kun ĉiuj ŝanĝoj. Ŝanĝitaj programeroj
(nova loko, nova tempo, ne anoncita evento) estos skribitaj per
niga inko.

ĈU REKORDO ANKAU KULTURKAMPE?
(Daûrigo pri teatraj programoj)

KONGRESA KURIERO
En nia giĉeto (sur la koridoro
de la 1-a etaĝo) staras skatolo
markita „AL LA REDAKCIO
DE LA KONGRESA KURI-
ERO".

Viajn informojn por Kongresa
Kuriero bonvolu meti en tiun
skatolon.

STATISTIKO
Nur cent aliĝoj. mankas por
atingi la ĝis nun plej amasan
Universalan Kongreson! Ĝis la
10-a horo, dimanĉe aligis 4863
kongresanoj. Anticipan dan-
kon kaj saluton al la 5000-a
kongresano!

PRI LA ESPERANTOLOGIA
KONFERENCO

Certe vi jam rimarkis, ke jâtide
(9a---1 1 a, 14a-16a horoj), en
la salono Wüster okazos espe-
rantologia konferenco. Krom
daürigi la kelkjaran tradicion
kaj kontribui al la laboro de la
Kongreso, ĝia celo estas, ĉi-ja-
re, konigi iom el la laboro de
la Esperanto-fako de la Buda-
peŝta Universitato Eótvós
Loránd .

Prof. d-ro István SZERDA-
HELYI (iŝtvan serdaheji) pre-
legos pri etimo kaj vorto en
lingviĝinta projekto; li intencas
prezenti kaj pruvi, kiom sig-
nifo de leksemo dependas de
la sistemo, en kiun ĝi estas
transplantita. Balázs WACHA
(balázs vaha) pritraktos prob-
lemojn de la participoj en
funkcio de epiteto kaj en kon-
jugaciaj formoj, tuŝante la de-
mandon: kio kaj kiom estas
ĉi-teme studinda. Ryszard
ROKICKI (ryŝard rokicki)
prezentos sian teorion pri (ne
morfologiaj) kategorioj de la
vortradikoj. A. VALTLAVI-
ĈIUS prelegos pri ortografio de
propraj nomoj. „Per ia angulo
tiu temo koncernas la ĝenera-
lan temon FAKLEKSIKO, ĉar
temas plejparte pri geografiaj
nomoj, ankaû pri la nun tre
komplikiĝinta demando pri
landnomoj" (A. Valtlaviĉius).
„Meze inter teorio kaj prakti-
ko" lokiĝos prezentado de
aûdo vida instrumaterialo de
B. Wacha.  Interalie ĝi celas
demonstri konsideron de kon-
trasta analizo de la lingvoj ge-
patra kaj instruata.

RENKONTIĜO INTER
ESPERANTAJ VERKISTOJ

KAJ LEGANTOJ

La 3-an de aügusto (merkrede)
je la 20-a horo (paralele kun la
junulara vespero) okazos ren-
kontiĝo inter Esperantaj verk-
istoj kaj legantoj. La kunvenon
partoprenos multaj elstaraj
verkistoj interalie Tibor
SEKELJ, Baldur RAG-
NARSSON, István NEMERE
kaj aliaj. Estas petataj ĉiuj
verkistoj kaj legantoj sen apar-
ta invito veni je tiu horo al la
salono Wüster.

ESPERANTA VERKISTA
ASOCIO

La membroj de Esperanta Ver-
kista Asocio havos sian kun-
venon la 2-an de adgusto (mar-
de) je la 9-a horo en la salono
Wüster. Ĉiuj membroj estas
petataj je la nomita horo nepre
iri tien.

Tibor SEKELJ.

En la kongreslibro, sur pagoj
32-34 aperis artikolo de Ervin
FENYVESI sub titolo „Buda-
peŝto — ĉefurbo jam du mil ja-
rojn". Pro teknikaj kaüzoj tie
mankas la nomo de la aütoro.
Oni petas pardonon.

Senĉese tenas sin la rekorda
temperaturo en Budapeŝto,
ĉirkaü tridek gradoj mezureb-
las en ombro. Kaj ni ŝuldas an-
koraû per konatigo de rekord-
nombraj teatraj prezentadoj.
Sekvu do:

Il.
Eksterkongresejaj teatraj

programoj

La Teatrejo estas Kulturcentro
„Pataky István" en urboparto
Kóbánya, sur placo Pataky. Ĝi
estas atingebla per diversaj
amasveturiloj, ni sciigas nur la
„rektan" vojon. t.e. tiun de
Kongresejo al Teatrejo.
Per metroo oni devas veturi
plu ĝis la fina stacio Fehér üt.
Elirante el metro-stacio tuj
dekstren oni serĉu atítobuson
n-ro 32, kaj per ĝi veturu kvin
staciojn ĝis Pataky István ter.

Pliaj dek titoloj
Lunde komenciĝos la unua,
jaíide vespere finiĝos la deka
teatra prezentado — tiu ĉi
denseco de programoj je unua
aüdo montrus troorganizit-
econ, sed konsiderante kvin
milojn da kongresanoj, ties
heterogenan konsiston kaj di-
versan interesigon, la abunda
programo signifas samtempe
riĉan elekteblon; ĉiu trovu laû-
plaĉe al si elinter klasika ko-
medio kaj moderna lirika dra-
mo, el literaturaj programoj,
pup-prezentado respektive Es-
peranto-temaj teatrafoj.
Arta gvidanto de la kulturaj
programoj estas aktoro
Kálmán Szabó, kies eminentan
ludon kaj reĝisoradon jam
plurfoje ĝuis esperantista pub-
liko. Flanke de HEA respond-
ecas pri artaj aranĝafoj s-ino
Éva Farkas-Tatár LKK-ano kaj
d-ro Vilmos Benczik LKK-
serketario.

Beckett kaj Masters samtage
Du teatrafoj sin sekvos lunde,
la 1-an de aügusto . Komenco:
16-a horo. Komuna estas en
ili, ke ambaû devenas el plumo
de famaj aûtoroj, ambaû teat-
rafojn tradukis Jozefo
Horváth, ambaû prezentadojn
reĝisoras Kálmán Szabó, kiu
estas la sola ludanto en la
unua, en: „La lasta magneto-
fonbendo de Krapp", en mo-
nodramo de la Nobel-premita
aütoro .

Krapp estas maljunulo demo-
raliziĝinta, kiu jus festas sian
naskiĝtagon kaj reaüskultas
sian antaütridekjaran surbend-
igitan memkonfeson... Eble lia
vivo estus sukcesinta, lia ver-
kista kariero realiĝinta, se tra-
gikaj eventoj ne intervenus...

Kálmán Szabó la saman mono-
dramon jam prezentis en la
kadro de Internacia Renkont-
iĝo de Esperantaj Teatroj. La
prezentado atingis grandan
sukceson, precipe ĉe intelek-
tularo.

Pro la ions morbida temo (re-
vivigo de mortintoj en tomb-
ejo) ankaû la dua prezentado
kalkulas ĉirkaû pri la sama
publiko. La „poezia vizio",
kiu estas elektafo el „La an-
tologio de Spoon-river" de
Edgar Lee Masters, nun havas
la titolon: „La mortintoj de
Spoon-river".

Elstaraj hungaraj geaktoroj:
Kossuth-premiitoj Kati Berek
kaj Emil Keres, merita aktor-
ino Ildikó Pécsi, Lajos Cs.
Németh, István Wohlmuth
prezentos la teatrafon. Pro
malsano de aktorino Gabi
Jobba, ŝian rolon transprenis
Denise Kárpáti, kiu dum p rin-
tempaj prezentadoj jam suk-
cese solvis tiun taskon.

Sen eliro de J. P. Sartre
La dramon de la Nobel-pre-
mion rifuzinta Sartre prezen-
tos TESPA — Teatro Espe
ranta de Parizo, la l-an de
aügusto, je 20-a horo.

Laü la ĝisnuna repertuaro de
TESPA (ja atítoroj de la far
ili prezentitaj teatrajoj estis:
Camus, Ionesco, Cocteau kaj
Brecht) kaj konante la verk-
aron de Sartre, ankaû tiu ĉi
prezentado celas unuavice
intelektulojn.

El TESPA antaû tri jaroj — oni-
dire pro geografiaj kialoj -- el-
iĝis, memstariĝis „Krizalido"
kies prezentadojn en la jaro
1982 dum IRET ĝuis pli vasta
publiko. Ail ĉu la disiĝo okazis
pro tio, ke ili celis aliajn tavo-
lojn de spektantoj?

La dramon tradukis Georges
Lagrange, prezentos: Michel
Audibert, Sylvie Bonnet,
Sylvanie Bourelly kaj Fran

-cois Lo Jacomo.

„Zamenhof', — monodramo
de Gibczynska

La konata pola aktorino Jad-
wiga Gibczynska estas ankaû
la aütoro de la dramo, ŝi verkis
ĝin ne laü jam publikigitaj, ko-
nataj biografioj., sed lad origi-
nalaj dokumentoj. Per okuloj
de tri virinoj — proksimaj al
Zamenhof —: Rozalia, la patri-
no, Klara, la edzino, kaj Lidia,
la filino — ŝi vidigas luktople-
nan vivon, sukcesojn kaj mal-
sukcesojn de Majstro.

Por muzika akompano ni po-
vos aûdi kantojn el la plej po-
pularaj poemoj de Zamenhof.

La temelekto mem estas feliĉa,
sed la sukceso apartenas nepre
al virtoj de la dramon prezent-
onta aktorino-aktorino.
Titole kaj intertekste ni plur-
foje aludis pri rekordoj. Estus
dezirinde, ke la longdaüran
sinpreparon de entuziasmaj
profesiaj kaj amatoraj geakto-
roj kaj ne facilan laboron de la
organizantoj ankatí la publiko
rekompencu per rekorda
nombro, plenigante la spek-
taklejon. ( Datirigota)
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ĈU REKORDO ANKAÜ
KULTURKAMPE?

(Daiírigo pri teatraj programoj )

nc^refbOYOAPES*A INFORMILO
68-a UK ° BUDflPETO ° KOflGRESfl ELDOflO
TRIA NUMERO

KVIZO  - 75 jara UEA
Dimanĉe posttagmeze en Salono Privat okazis KVIZO. Gvidis la demando-kon
kurson Brian MOON. Konkursis du teamoj: unu hungara, unu internacia — pri la
historio de UEA kaj parencaj aferoj. Oni havis streĉan konkurson kun tre mal
granda marjeno en la fina rezulto. Ĉeestis la konkurson 80 personoj.

La gajnintoj estis Csaba LENDVAY, Erna CSISZÁR kaj J6zsef CSEH, do la
hungara teamo kun 37 poentoj por la internacia teamo konsistanta el Luis SAN-
TOS (Kolombio), Angelos TSIRIMOKOS (Grekio) kaj Leif-Gunnar NORDEN-
STROM (Svedio). Ĉiuj partoprenintoj ricevis ekzemplerojn de la plej nova el
donaĵo de UEA (La lingva esenco de Esperanto de A. Atanasov), dum la gajnin
toj ricevis ankaŭ monpremion. Brian MOON

• • • •

1983-08-02

Preferantoj de klasikaj kome-
dioj kaj de tradicia teatra ludo
elektu la mardan programon,
prezentadon de Epifanio de
Shakespeare. Tempo: 21-a ho-
ro. Sekvonttage en sama tem-
po la prezentado ripetiĝos.

Nek la komed ion — kiun es-
perantigis W. Auld rekte laŭ
peto de la prezentonta BET —
nek Bularan Esperantan Te-
atron ni devas konigi aparte, ja
ambaŭ estas konataj tutmon-
de. Tamen, BET meritas apar-
tan mencion: ĝi fondiĝis ĝuste
antaü 25 jaroj kaj ekde tiam ili
estas perantoj de universala
homa kulturo pere de uni-
versala lingvo Esperanto. La
teatro konsistas el renomaj
bulgaraj geaktoroj, ilia direk-
toro estas: Kiril Drajev. Ni
gratulu la jubileantan teatron
per penplena salono!

Johann la brava

Tiu ĉi muzika pupteatrafo ne
estas antaûanoncita, ĝi venis
kvazaŭ surpriza donaco, do
nepre oni serĉu la Teatran
Giĉeton por akiri la biletojn.
Precipe gepatroj de partopre-
nantoj de Infana Kongreseto
— ja la pupteatra prezentado
estas tre kara por infanoj kaj
geknaboi. Ankaŭ plenkresku-
loj povas ĝui la teatrajon, kies
temo povas esti konata, ja la
fundamenta verko — la versa
popolfabelo de Petófi aperis
plurfoje en Esperanto, last-
foje en „Libero kaj Amo".

Hungara Stata Pupteatro ludas
en Esperanto ekde la 51-a UK,
per la sama prezentado en la
Zagreba Pupteatra Internacia
Festivalo ili gajnis kvar diver-
sajn premiojn.

La verkon por pupteatra pre-
zentado adaptis: Dezsb Szilá-
gyi. Tempo de la prezentado:
jaûdo, 14-a horo.

Malnovmoda Komedio

Ĵaŭde vespere je 18-a horo de-
nove ni povos ĝui prezentadon
de BET, ĉifoje oni ludos Mal-
novan Komedion, kiu nur tito-
lo estas malnovmoda, fakte ĝi
estas moderna lirika dramo el

plumo de soveta aûtoro Ar-
buzov.

La hungara publiko bone ko-
nas tiun dramon, ja en Teatro
Madách la duopo: Klari Tolnai
kaj László Mensáros plurfoje
sukceso prezentis ĝin sub tito-
lo: Kései találkozás.

La tradukon faris mem la pre-
zentotaj geaktoroj: Belka Be-
leva kaj Anani Anev, kunfon-
dintoj de BET.

La lasta sukceso de BET ankaû
apartenas al Budapeŝto, ja
printempe en kadro de IRET
ili prezentis la ,,Rozoj"-n .

La reĝisoro estas: Nikola Pet-
kov, ĉefreĝisoro de Ŝtata Mu-
zika Teatro en Sofio. Kunla-
boranto estas: Angelina Soti-
rova.

Ni vivos

Vendrede je la 15-a horo ni
povos denove renkontiĝi kun
geaktoroj de „Garabonciás
studio", kiam ili prezentos
la dramon „Ni vivos", verki-
tan originale en Esperanto
far Julian Modest. „Ni vivos"
estas dokumenta dramo pri la
vivo de Lidia Zamenhof; la
agado okazas en Varsovio dum
germana okupado, respektive
en la varsovia getoo.

Krom Lidia aperas sur scenejo
aliaj Zamenhofanoj, ankaû
imagitaj personoj. La prezent-
ado ioui diferencos de la jam
li brofonne aperinta dramo,
ĉar la aûtoro konsideris konsis-
ton de la teatra trupo, ties spe-
cifecon, kaj konceptojn de la
reĝîsoro: Janos Beregszászi. La
interkonsente farotaj negravaj
ŝanĝoj tamen korntribuos al pli
granda sceneja efiko. Lidian
rolos: Maria Fekete, Sofian:
Csilla Gudricza, la dekoracio
kaj kostumoj venas de pent-
risto lván Szkok • Marton FEJES• ..

KANTEMULOJ!

Internacia Esperanto-floro de-
nove kolektiĝas ĉiutage (escep-
te merkredon) je la 17-a horo
en Salono ZAMENHOF. Estu
bonvenata! La horestro.

La Hungarlanda historio
de Esperanto

(3-a pa rto)

Apenaŭ ĉesis la bataloj, la movado rapide reviviĝis: HES kaj
HESL ekagis en Budapeŝto jam dum printempo de 1945. Oni
precipe alcelis pedagogojn, sekve 102 parmalentanoj subskribis
peton por la vasta lerneja E-instruado. La Hungara Radio dum
pli ol du jaroj disaûdigis (du-kvar-foje) ĉiusemajne informojn
E-lingve. La movadon firmigis la unuiĝo de ambaŭ societoj
(1947) kaj la reapero de LITERATURA MONDO (1947-49),
kiu reeldonis ankaû de Petófi „Johano la Brava". Ĝin tradukis
KALOCSAY, kiu tiutempe abunde verkis: krom volumoj de
Baudelaire, Heine, Reĝo Lear, Ady, Petöfi, li kolektis la jam la
surprize multajn poemtradukojn por TUTMONDA SONORO —
aperinta post lia morto. Ankaû Baghy multe verkis en diversaj
ĝenroj (Songe sub pomarbo, k.a.), krome li organizis, instruis kaj
prelegis senlace. Dum la jaroj de la tn. „frida milito" la asocio
ĉesigis sian agadon, kvankam Esperanto ne estis malpennesita:
aktivuloj plurloke faris propagandon, kunvenis kaj instruis, eĉ
faris prelegojn.

Post kelkaj jaroj, en 1955 la publika movado revigligis: ĉeka-
pe agadis Julio Baghy, kiel prezidanto de E-Konsilantaro, kiu
baldaŭ prenis la kutiman formon: HUNGARA ESPERANTO-
ASOCIO (HEA). Ĝia agado estis (kaj estas) vaste rekonata: grave
subtenas ĝin la Landa Konsilio de Sindikatoj, kaj aliaj gravaj or-
ganizaĵoj de la lando. Flanke de la gvida politika fo rto, la Hun-
gara Socialisma Laborista Partio, mem la unua sekretario, Janos
KADAR esprimis plurfoje — ankaû per salutletero — sian apo-
gon kaj respekton al Esperanto.

Depost 1961 aperas la literatura kaj socia revuo HUNGARA
VIVO, sekvante la tradiciojn de Literatura Mondo, kun interna-
cia kunlaborantaro. De tiam aperis ankaû HUNGARA ESPE-
RANTISTO kiel movada bulteno — kiun nun daŭrigas BUDA-
PEŜTA INFORMILO, eĉ kiel internacia ligilo. La organizan for-
ton atestas la abundaj „renkontiĝoj", konferencoj kaj aliaj prog-
ramoj — dufoje IFEF-kongresoj — kaj precipe bonvene efikis la
51a UK (1966) kun 4 mil aliĝintoj.

Fiere mencieblas la jardeko de ESPERANTO-FAKO en Buda-
peŝta universitato ELTE (prof. István SZERDAHELYI), la tie
disvolviĝinta Esperantologia kaj metodika agado. Porinstruistaj
altlernejajn fakulojn edukas por la kreskanta lerneja E-instru-
ado. Infanojn helpas la konata revueto „JUNA AMIKO".

La novajoj de nia movado eb ligas al la amaskomunikiloj abun-
de informi la publikon pri Esperanto, pri ĝiaj interesaj allogajoj.
Ankoraŭ menciinde unika estas la surstrate vendata, plac-aspek-
ta „VILAG ÉS NYELV" (Mondo kaj Lingvo), hungarlingva pro-
paganda revuo, informilo kaj diskutforumo (la redakcion par-
toprenas famaj lingvistoj el universistatoj). Tiu. revuo akiras ofte
intervjuojn de gravaj personoj, eĉ organizis publikan leteron
de plurcent parlamentanoj, kiu plendis por internacia uzo de IL.
La kvaronjara serioza fakrevuo „HUNGARA FERVOJISTA
MONDO" estas eksterlande konata (depost 1957).

(Daürigota) E rv in FENYVESI
• • • ••.

2-a KONFERENCO DE LA KOOPERATIVAJ
ESPERANTISTOJ

En la Rezidejo de Industriaj Kooperativoj
(Budapesto, 14-a distrikto, strato Thbkbly 58-60)

1. Prezidanta malferma parolo de d-ro István Szlamenicky, pre-
zidanto de NUHKOOP

2. Aktualaj demandoj de la kooperativa movado. taskoj por
evoluigi la internaciajn kontaktojn. Preleganto: d-ro József
Pal, prezidanto de KEK. Referajoj, alparoloj

3. Propono formi sisteman kunlaboron inter la Kooperativaj
Esperanto-Komisionoj de la opaj landoj. Preleganto: Imre
Szabó, sekretario de KEK. Diskuto pri la propono.

Al la Konferenco estime invitas kaj bonvenigas Vin la
Organizantoj.

URBORIGARDO EN
BUDAPEŜTO

KUN MAGNETOFONO

Okaze de la 68-a Universala
Kongreso la firman CITY—
TAXI inter multaj lingvoj ek-
uzos ankaû Esperanton por tu-
rismaj celoj.

Cu vi volas interkonatiĝi en
mallonga tempo kun la plej
gravaj turismaj vidindajoj de
Budapeŝto? Telefonu al la nu-
mero 141-793 kaj vi ĝuos ne-
forgeseblan duhoran rondvetu-
ron en la urbo. Dumvoje mag-
netofono rakontos al vi ekz. la
historion de la koncerna vidin-
daĵo kaj estas ebloj por plilon-
gigi la programon aŭ resti iom
pli en loko kiu ege plaĉas al vi.
Tia rondvojaĝo POR KVAR
PERSONOJ kostas 450 forin-
tojn.
La koncerna firmao de taksioj
ankaû en la futuro uzos Espe-
ranton, lingvon internacian
kun universala destino. Jen es-
tas ekzempleto por la univer-
saleco. Per la numero 141-793
vi povas mendi aŭ antaûmendi
taksion, vi povas partopreni en
esperantlingva magnetofona
urborigardo kaj laüdezire
mendi plurajn taksiojn eĉ por
tuta tago.

Bonan vojaĝon!

•••

CSEH - kursoj
Kiuj ankoraŭ intencas aliĝi al
la Cseh- kursoj kaj Cseh-semi-
nario, estas petataj fari tion en
Emba-salono antaŭ laborko-
menco lunde:

•••

POR AUTISTOJ!!
Memgluaj oranĝaj sildoj por
aŭtomobiloj aĉeteblas kontraŭ
15 forintoj en la Libroservo
(Salono Literatura Mondo).
ATENTU! Rajtas parki ĉirkaŭ
la Kongresejo nur aŭtomobiloj
havantaj tiun ĉi ŝildon!

•••

En la kongresa DOKUMENT-
UJO vi trovas 2 tuj uzindajn
foliojn:
LISTO DE RESTORACIOJ kaj

RESTORACIA MAPO
helpas Vin trovi PROKSIME
dum la tagmeza paŭzo RES-
TORACIOJN kaj KAFEJOJN.

KUNPORTU TIUJN
FOLIOJN!



KONGRESA 1983002

3-a numero KURIERO
PROGRAMSANCy0J

KLARIGOJ
• Programŝanĝo, kiun ni jam anoncis en antada numero de la
Kongresa Kuriero.

oe Nova programŝanĝo, ne antaae anoncita en la Kongresa Ku-
nero.

MARDO 02 AtIG.
• 09.00-10.00 IKU 4 (prelego de Hauger) okazos ne en salono
Kalocsay, sed en salon° Privat.

mi 14.00-15.00 J.P. Milagres: „Diapozitivoj pri Brazilio" (nova
programero) okazos en salono Baghy.

•• 15.30-17.00 Kunveno de Guozi Shudian (nova programero)
okazos en salono Lengyel.

• 16.00-18.00 T. Sekelj: „Esperantistoj el nealiancitaj landoj"
(nova programero) okazos en salono Baghy.

MERKREDO 03 AŬG.
• 20.00-23.00 T. Sekelj: „Verkistoj kaj legantoj" (nova prog-
ramero) okazos en salono Grabowski.

.1AŭDO 04 AUG.
• 09.00-10.30 BEL: La kunsido okazos ne en salono Korach,
sed en salono Kossa.

• 09.00-11.00 Kongresa Temo (1a6bezonaj laborkunsidoj) en
salono Baghy: Sale de horo. La kunsido ne okazos je 14.00—
—17.00.

• 17.00-19.30 Terminologia sekcio de SEC (nova progamero)
okazos en salono Baghy.

• 18.00 Oficiala akcepto (nur por invititoj) okazos en la Parla-
mentejo.

VENDREDO 05 AUG.
• 09.00-10.00 IKU 7 (prelego de Eichhom) okazos ne en salo-
no Kalocsay, sed en salono Pri vat.

• 09.00-10.00 Teja (jurnalistoj) (nova programero) okazos en
salono Szathmdri.

• 11.30-12.30 1KU 8 (prelego de Mészáros) okazos ne en
salono Kalocsay, sed en salono Hodler.

se 14.00-15.00 Fondkunveno de Filozofia Asocio Tutmonda
(nova programero) okazos en salono Lengyel. Prizorgas: E. Pauli

NOVAJ ALIĜOJ

4732
	

AMAYA Lyana Maria R, Attdo Ad 14177 Bogota,
Colombia

4733 ljos-m SANTOS-MORALES Luis Jorge, Apartado Aereo 88999
Bogota, Colombia

4734
	

CALVO Leonor J. Feisoo, CRA. 22/34-12-Piso 4
Bogota, Colombia

4735
	

JARVINEN Armi Reetta, Ukonkivenpolku 2.7.73,
01610 Vantaabi, Finnlando

4736
4737
	

GERGELY Andris, Ŝanmartin, 230, jud. Harghita 4133,
MORON Bravo José, Clos Cartera 19-3. 4, Sevilla, Hispanio

Rumanio
OGRAM Rom, 100 Crerar Avenue, Ottawa, Ontario, Kanada4738
GASSNER Kitty, 16/30 Cowper st. Randnick 2031,4739
Ail st ralio
DANAJKA Noémi, 8500 Pipa, Bajcsy-Zs. 22. Hungario4740
VIRAGH Péter, 7633 Pécs, KillaiEva tér 3.11/6., Hungario4741
PAZAVER Petar, Fervoista domo, 54000, Osijek,4742
Karadiiéeva 2. Jugoslavia
MIGLÈTZ Zoltin, 3711, Szirmabesenyô, Kazinczy u. 14.4743
Hungario
SCHWEIZER Christiane, 8010 Dresden, Pillnitzer str. 24,4744 chvs-u
GDR
VIDIĈ Nikola, Osijek, Bosanska 4. Jugoslavio4745
LA TORRE Mauro, Via De Carolis 113.1-00136, Roma4746
Italio
D'ONOFRIO Margherita, Via Degli Ortaggi 42,1-00100,4747
Roma, Ratio
GEORGIEVA Mari Todoŝeva, Varna st. Car. Asen N. 21.4748
Bulgario
ANDERSSON Axel Hilding Greger, Skoogav5gen 14, 670 404749
Aanotfors Svedio

DUD -AS Józsefné, 5630 Békés, Malomkert 10, Hungario
FRANZONI Leo, Via Cavallotti 32-24017 Treviglio,
Italio
LODÔR Arpad, Briiselle, STW 444 9219, Gento Belgio
KLIMT Klaus, Gartenstr. 16. 4300 Quedlinburg, DDR
HEUSCHEN Albert A.F. 155 Rue. DE Hermee, 4400,
Herstal, Belgio
CSOMORNE TILIMPAS Maria, 6900 Mako, Kiilcsey 28
Hungario
SPADONI Lucia, Via Cavallotti 32-21042, Treviglio, Italio
TADAIŜI Ĉizuko, Ootu, ANO 3-13-5, Siga, Japanio
MAR1NON Kirby Clara, Intrarea Cucului 1, 1900
Rumanio
JAGI Mikiko, Kioto-615, Niŝikjogoku-Madinocubo 14.
Japanio,
HALMAGEAN Angela, Corn Sicula nr. 350. 2866, jud. Arad,
Rum anio
NAGY Josif, Politekniko, Bukaresto str. Polilu, Rumanio
DOBRE Elisabeta-Lacrima, 1868 Tomesti ciminul
Tineretului Timis, Rum anio
BOCIORT Florian, Piata N. Bilescu 5. 1900-Timisoara,
Rum anio
BUTE Aurora, Timisoara, str. Brindusei 6. Rumanio
ERDOS Francisko, 4112 Tusnad-sat 33. dep. Harghita,
Rumanio
SZOCS Irena, Oradea str. Birsei 41., Rumanio
SZÁSZ Lenche-Ana, 4150 Odorheiu Secuiesc, str. Picii
Bl. 12, ap. 2. Jud. Harghita, Rumanio
BONART Ignat Florian, Bd. Erdilor 7/D, Rumanio
OSTOIA Helena, Intiarea Castanilor 2. 1900, Timiŝoara,
Rumanio
BILOUS NAGY Kornelia, 4 1 50 Odorheiul Secuiesc str.
Garofitei 1., Rumanio
CHIORFANU Cornelia, 1900 Timisoara, str. Doja 24,
Rumanio
PALU Raja, SU 200016 Tallin, S61me 21. Estonio, USSR
PALU Johannes, SU 200016 Tallin, &Arne 21. Estonio,
USSR
DARGOV-ANODO Reo, ĵ.K. „Mladost-2" blok 213, ap. 86.
1199 Sofio, Bulgario
DARGOVA Sarko Mutoo, ĵ.K. „Madost-2" blokk 213, ap.
86, 1199 Sofio, Bulgario
PIETRZAK Aguienka Barbara, Warszawa 034122, Mietzy-
narodowa 38/40 A m 27, Pollando
POPOVA Nedĵalka, 9000,Varna, st. Dro Dimitrov 22,
Bulgario
STARK José, 46 BI des Guuirets, Belgio
NOJONEN Mirjam, SF-79600 Joroinen, Finnlando

	

4780	 BEDNAkIK Dalibor, 821 06 Bratislava, Lotyŝski 8,
Cehoslovakio

	

4781	 MAVRIN Frédéric, 20, rue de l'Aiquuillerie, 34000
Montpellier, Francio

	

4782	 BELLEBONO Francesco, Via Pascoli 24. 24058
Romano Lombardo, Italio

	

4783	 GREBER Nicolas, Beranges 172. 1814 La Tour-de-Peilz,
Svislando

	

4784	 TOLVANEN Kaija Hillevi, Huhtiniemenkatv 6. B 19,
53810 Lappeenranta 81, Finnlando

	

_ 4785
	

PISANELLO Giorgio, Via Bertolini-3. 31100, Treviso,
Italio

	

4786	 BANDONI Maria Evi, Via DElle Ville 107-1-55013 Lucca
Ratio

	

4787	 LEPESI Agnes, Pécs, Ajtosi Dürer 6/B. 7623, Hungario

	

4789	 EVANS Lyle, Po. Box. 480, Blacksburg, VA. 24060,
Usono

	

4790	 BERTOLINI Dante, L:Amarasca, CH-6604, Locarno,
Svisio

	

4791	 TYTGAT Kristin, Sint-Hathebrandstraat 8. B-2510 Mortsel,
Belgio

	

4792	 BOKLAK Dominik Mgr., Curie Sklodovska strato 14/1.

	

4793	 SHERWOOD Judith N., 507 S. Draper. Champaigri IL 61821
31-025 Krakovo, Postfako 724, Pollando

Usono

	

4788	 SHERWOOD Bruce Arne, 507, S. Draper, Champaign IL
61821, Usono
MORTON Andrew David, 6 Harugy Road, Cambridge,
Britio

	

4795	 KEATES Katie, 11 Albion Road, Ramsgate, Kent CTII
80J, Anglio • • •

PARTOPRENU EN INTERESA LABORO
KAJ TROVU NOVAJN GEAMIKOJN

Partoprenu en facila laboro dum du au tri horobj:

—Vi trovos novajn geamikojn el multaj landoj.
—Vi lernos interesajn detalojn pri diversaj movadaj laboroj.
—Hejme vi povos rakonti pri nekutima sperto.

La Kongresa Kuriero

EKSTERKONGRESEJAJ
EKSPOZICIOJ

Bulgara Kulturcentro
La 16an, sabate, 07.30 okazis
la solena inaüguro de la ekspo-
zicio „75 jarojn Bulgara Espe-
rantista Asocio kaj 10 jarojn
Internacia E-Kursejo". Parto-
prenis pli ol 200 personoj. Al-
parolis D. PAPAZOV, sekreta-
rio de BEA, kaj Sándor JA-
KAR reprezentanto de LKK.
Je la nomo de la Estraro de
UEA salutis kaj inaüguris la
ekspozicion Baldur
RAGNARSSON, vicprezidan-
to.

La ekspozicio funkcias en la
salono de Bulgara Kultura
Centro, str. Ne-pk6ztárság 14.
Oia ampleksas 100 erojn pri la
historio de la Esperantomov-
ado en Bulgario kaj pli ol 60
eromn pri la Intemacia E-Kurs-
ejo en Pisanica, grava inter-
naciskala instru- kaj fericentro.

• • •

Pola Kulturcentro

En la Pola Kulturcentro (Buda-
pest, VI. Nagymez6 u. 15.) eks-
pozicias Etnografia Muzeo de
Torun. Estas ekspoziciataj po-
laj popolaj papereltondajbj. So-
lena malfermo okazos la 2-an
de aŭgusto je la 13.00 horo en
la ekspoziciejo de la Pola Kul-
tura Centro ĉe la supra adreso.
La ekspozicion prezentos s-ino
Teresa NEMERE, muzeologo
el Torun. 711■0.1.-

• • •

Bildekspozicio

Bildekspozicio de Lajos SZABÓ
estas malferniita gis la 14-a de
aOgusto inter 10-19 horoj élu-
tage en la Kulturcentro de la
uzino MOM (Budapest, XII.,
Cs6rsz u. 18.).

• • •

Grupo UJLAKI

La 2-an de aŭgusto en Grupo
UJLAKI (Budapest, .II., Zsig-
mond tèr 8. 1-a etaĝo) okazos
kunveno kun varia programo.
Ni volonte bonvenigas en- kaj
eksterlandajn gastojn. Nia kun-
veno komenciĝos je 17.00 kaj
finiĝos 19.30.

• • •

SES CIFEROJ—
INFORMOJ PRI MIL AFEROJ

La ĉefurba turisma informejo
uzos Esperanton dum la kong-
resa semajno, aldone al la hun-
gara, angla, gennana, franca
kaj rusa lingvoj. Kaptu la oka-
zon bone informiĝi pri la allog-
ajoj de Budapeŝto!
Deforhoroj: labortage 7.00—
21.00, sabate 7.00-20.00, di-
mane...e 8.00-13.00. Stratad-
reso: Petöfi Sándor u. 17-19.
Telefono: 179-800
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•• 15.00-16.00 La Infana Kongreseto sin prezentas (nova prog- 4794

ramero) okazos en salono Hodler.
• • •

Kutime oni laboras dum du horoj. Vi povas elekti inter tre di-
versaj taskoj por la Kongresa Kuriero: transportado de mesaĝoj,
raportado pri kunvenoj, intervjuado por artikoloj, d isdonado de
infonniloj en giĉeto, tajpado kaj kompostado, provlegado, help-
ado en la kunordigo de la laboro, kaj aliaj.

Informiĝu ĉe nia giĉeto (ĉe la ĉefa enirejo). AnkaU se vi nur sci-
volas, kaj ankorafi ne decidis kunlabori, petu nian informilon!

Bonvenon al nia teamo!

Kongresa numero de Budapeita Informilo. Reclaktis: d-ro Arpad MATHE. La rubri
kon „Kongresa Kuriero" redaktis Ingvar SCHOULTZ. Respondeca redaIctoro:
d-ro Vilmos BENCZIK. Respondeca eldonanto: Tibor VASKO. Enpa§igo: Eszter
KISS. Tajpis: Ferencné ZSI DI .
Keszült a SZOT Nyomdtijaban. Eng.sz. 111/TSZU12.11980. Index 25159 HU ISSN
0133-0977.



ĈU REKORDO ANKAÙ
KULTURKAMPE?

(Daürigo pri teatraj programoj )

bonqrefq
YpAPEŜTA INFORMILO

ba-a ups ° BUDflPETO ° KOflGRESP ELDOflO
KVARA NUMERO 1983-08-04

NOVA ESTRARO DE UEA
La Komitato de UEA elektis novan Estraron. Ĝi havas nati membrojn.

Prezidanto: MAERTENS Grégoire
Vicprezidantoj: TONKIN Humphrey kaj UMEDA Yosimi
Ĝenerala sekretario: SZABŬ-FELSO Flora

Alfabeta listo de la estraranoj kaj iliaj taskoj:
CORSETTI Renato:landa agado; planado.
DESPINEY Barbara: junularo; parto de la eksteraj rilatoj.
LIN DBLOM Roland: kongresoj.
MAERTENS Grégoire: financoj kaj administrado.
RAGNARSSON Baldur: kulturo kaj edukado.
TODOROV Petar: faka agado.
TONKIN Humphrey : parto de la eksteraj rilatoj.
UMEDA Yosimi: informado.

La tuton kunordigas SZABÓ-FELSO Flora, kiel ĝenerala sekretario.

SUKCESPLENA
JARKUNVENO DE ILEF

La kastelo de Princo
Blubarbulo

Pluraj literaturaj, muzikaj kaj
teatraj variantoj vivas pri Blu-
barbulo disde en Eûropo, inter
tiuj krom opero de Offenbach
la plej konata estas tiu de
Bartók. Sukceso de tiu ĉi ope-
ro jam preskatí forgesigis la
originalon: la misterecan lu-
don de Béla Balázs, publikig-
itan en la jaro 1910.

La teatra trupo de „Garabon-
ciás Studio" el urbo Kecske-
mét ekde ĝia fondiĝo flegas la
naciajn tradiciojn kaj provas
revivigi tiujn: la puran belet-
ron ili feliĉe alojas kun folklo-
raj elementoj. Ankaü „Blubar-
b ulo"-n ili jam prezentis kaj
hungare kaj en Esperanto.

La dramon tradukis Márton
Fejes, reĝisoras arta gvidanto
de „G" Studio: s-ro János
Beregszászi. Ĉefrolos: Csilla
Gudricza.

Dum la kongreso ni povos ĝui
ankaü alian prezentadon de la
talenta amatora trupo.

LETEROJ
(Literatura-muzika

programo)

Verŝajne ne estas homo, kiu en
sia tuta vivo ne skribis leteron,
leteron al sia patrino, leteron
al sia amikino, al sia kara pa-
renco... La leteroj ligas la es-
perantistojn al la tuta mondo.
„Leteroj" nomiĝas la spektak-
lo de la eminenta hungara ak-
torino Ildikó PLCSI. La spek-
taklo okazos la 5-an de aŭgus-
to je la 19,00 horo, en la kul-
turcentro „Pataky István". La
sepdekminuta literatura-muzi-
ka programo konsistas el po-
pularaj kantoj, belaj poemoj,
interesaj prozeroj. La tradu-
kojn faris la konataj hungaraj
tradukistoj I.Szabó, V.Benczik,
P.A. Rados kaj J.Horváth. La
spektaklo ravas per sia intima
atmosfero, sincereco kaj gaje-
co. La Esperanto-publiko ha-
vos la feliĉon konatiĝi kun unu
el la plej talentaj nuntem-
paj hungaraj aktorinoj. Ildikó
PI✓CSI ne nur rolas esperant-

lingve, sed ŝi estas emocie ligi-
ta al Esperanto. Tion ei pruvas
ŝia aktiva partopreno en pluraj
Esperanto-spektaklo. Sendube
la spektaklo de Ildikó PÉCSI .

estos unu el la plej allogaj prog-
rameroj de la Kongresa kultura
programo.

M. FEJES kaj G. M1HALKOV

STUDIO „P" EL TORUN (PL)

Junulara teatra grupo esprimas
sur scenejo siajn pensojn kaj
opiniojn ligante al teatrajoj an-
kaü spektantojn, invitante ĉi-
ujn al komuna diskuto pri la
problemoj de homa vivo-rajto
kaj devo.

Por la 68-a UK Studio „P"
p reparis la spektaklon

„KIU AJN NOMON
VI HAVAS"

rakontanta pri mezepoka hero-
ino Joanna d'Arc kaj samtem-
pe pri eterna problemo pri li-
bereco de ĉiu ind ivid ua per-
sono-problemo tiom aktuala
en la nuntempa mondo.

STUDIO „P" prezentiĝis per
aliaj esperantlingvaj teatrajoj
dufoje dum Tutlanda Trari-
gardo de Esperantista Artaga-
do de Pollando vekante gran-
dan interesi-ĝon. Iliaj prezent-
iĝoj en la pola lingvo jam kelk-
foje estis premiitaj per la unuaj
premioj en landa skalo. La
grupo estas gvidata de reĝisor-
ino Lucyna SOVINSKA, mult-
foje premiita pro sia laboro.

Te resa NEMERE

ESPERANTAJ
SALUTVORTOJ

Unu el la 20 diplomatoj, kiuj
ĉeestis la lnaüguron de la 68-a
UK salutis la Kongreson sen -

pere en Esperanto. Ni eksciis,
ke tio ne estis nur afabla, ĝen-
tila gesto fare de Fattah EZZ
EL DIN, la unua sekretario de
la Ambasadejo de Egiptio en
Hungario, kiu ellernis la Inter-
nacian Lingvon kaj fariĝis es-
perantisto en Budapeŝto.

EVA—KUNSIDO

Esperanta Verkista Asocio
kunsidis marde matene inter la
9a kaj 12a horoj en la salono
Wüster. La kunvenon ĉeestis
ĉirkaŭ 40 membroj. La ĉees
tantoj elektis provizoran gvi-
dantaron, kies prezidanto far-
iĝis Tibor SEKELJ (Jugosla-
vio), sekretario Rejna de
JONG (Nederlando). Membroj
de la gvidantaro estas: Be rn ard
GOLDEN, Aldo DE GIORGI,
George LAGRANGE,
Miyamoto MASAO, Charles
POWER, Reto ROSSETTI kaj
Eva TOFALVI.

* *
SEMINARIO DE

LITERATURA FOIRO

Marde antaütagmeze en la Bib-
liteko Gorkij okazis seminario
de Literatura Foiro kun la par-
topreno de 50 legantoj de la
populara revuo. Estis anoncite,
ke la premion „VERKO DE
LA JARO 1982" gajnis la nov-
elaro „Lappar, la antikristo"
de Endre TOTH eldonita de
Hungara Esperanto-Asocio. La
libro aĉeteblas en la kongresa
libroservo.
D-ro Giorgio SILFER analizis
la Inferon de Dante (en tradu-
ko de Kálmán Kalocsay). S-ino
Perla MA RTINELLI ĉefred . d e
Literatura Foiro prezentis la
agadon de redakcianoj kaj ilian
laboron.

* *
CEFKONVENO de IPTEA

La l -an de aûgusto je la 16-a
horo en la salono Kabe okazis
la ĉefkunveno de IPTEA, kiun
gvidis COLNEY, Roger (Fran-
cio). Dum la kunsido prezi-
danto Dragusko Petrov (Bulga-
rio) prelegis pri „La kongresa
temo", poste vicprezidantino
Erika Bardócz (Hungario) pre-
legis pri „La Hungara Poŝta
Servo kaj Esperanto-movado
en la Poŝto". En la vico de pre-
legoj sekvis „Malnovaj kaj no-
vaj telekomunikiloj" de
Veikko Maki-Luopa.. Ce la fi-
no la delegitoj de la landaj
asocioj rakontis pri la agado
de siaj sekcioj, kaj unuopuloj
salutis la ĉefkunvenon. La in-
teresan kunvenon partoprenis
40 homoj.

La 1-an de aûgusto,je la 17.30h
en salono „Baghy" la Interna-
cia Ligo de Esperantistaj Foto-
Kino — Magnetofon— Amatoroj
(ILEF) okazigis sian regulan
jarkunvenon.

Laŭ la difinita tagordo la pre-
zidanto de la ligo Donĉo
ĤITROV raportis pri ties ak-
tivado dum la pasinta organiza
jaro. Li substrekis, ke la orga-
niza kaj la krea aktivado de la
organiza. o ĉiam pli kaj pli
stabiliĝas — speciale post la
elekto de la nuna estraro dum
la jarkunveno en Antverpeno
pasintjare. La fakto, ke en ĝi
estas prezentitaj fakuloj el di-
versaj partoj de la mondo,
multe kontribuas al la sukcesa
plimultigo de la anaro kaj de
ties aktivado en la tri sekcioj
de la ligo — Foto, Kino, Mag-
netofono. Nun la ligo nomb-
ran pli ol 200 membrojn el di-
versaj landoj.

Estis vigle pridiskutitaj la du
gravaj projektoj de la Estraro
— la kreo de longmetra kolora
dokumenta 16 mm filmo pri la
100 jariĝo de Esperanto kaj la
organizado de Intemacia Espe-
ranta Filmoteko ĉe la Interna-
cia Muzeo de Esperanto en
Vieno. La du projektoj, aprob-
itaj afable fare de la Estraro de
UEA, postulas multan tem-
pon, fortojn kaj sindonemon
de ĉiuj membroj de ILEF, sed
ili estas pretaj dediĉi sin al
la efektivigo de tiuj noblaj tas-
koj. Ĉar la projektoj estas lig-
itaj kun grandaj monrimedoj,
la ILEF-anoj akre starigis la
demandon pri ties certigo kaj
ili mem donis kelkajn favorajn

PACMOVADO PRI

La asembleo de MEM -- en-
kadre de 68-a UK — okazinta
la 2-an de aŭgusto 1983 en
Budapeŝto kore salutas la 30
jaran jubileon de MEM kaj de-
ziras al tiu nobla movado an-
kaü estonte sukcesplenan aga-
don por la paco.

La partoprenantoj de asem-
bleo emfazis: bedaŭrinde dan-
ĝera mondsituacio ekzistas en
la mondo, estas minacata la
paco, pro tio estas necese
konkrete kunlabori ankaü kun
ĉiuj esperantistoj — sendepen-

kaj utilajn kunsilojn por la sol-
vo de tiu problemo.

La kunvenon ĉeestis ankaü la
vicprezidanto de TEĴA (Tut-
monda Esperantista Ĵurnalista
Asocio) Ivan KEREMIDCIEV-
ESPEROV, kiu parolis pri la
rezultodona aktivado kaj kun-
laborado de ILEF kaj TEĴA,
kiuj okazigis unuiĝon dum ko-
muna kunsido en Antverpeno
pasintjare. Tiu unuiĝo estas
senprecedenca en la vivo de
niaj internaciaj E-organizajoj
kaj estas imitinda ekzemplo
por ceteraj similaj organizajoj.
Des pli, ke TEJA disponigas
gazetaran tribunon al ILEF sur
la paĝoj de sia organo „Inter-
nacia Ĵurnalisto".
Dum la kongresaj tagoj ILEF
aranĝis Internacian Fotoeks-
pozicion-konkurson en unu el
la haloj de la Kongresejo je
temo „Folklora Arto-ponto in-
ter la popoloj". Premioj estis
disdonitaj.

Je la sama temo estis okazig-
itaj ankaü kino- kaj magneto-
fon-konkursoj internaciaj. La
unua premio por filmo estis
alj uĝita al s-ro Kaoru
ASAOKA el Japanio por lia
kolora dokumenta filmo
„Vilaĝa festo" en la nomo de
s-ro Jozé F.ARROYO el Mad-
rida Esperanto-Liceo, Hispa-
nio, estrarano de ILEF pri Ki-
no kaj Foto por Okcidenta
Eûropo kaj por Norda kaj Su-
da Ameriko. La premion por
kolekto de diapozitivoj estis
alj uĝita al s-ro Petko
ARNAUDOV — Bulgario.

Anoncos: Donĉo HITROV
^

LA ESPERANTISTA
de de iliaj politikaj kaj religiaj
opinioj — des pli, ĉar la ko-
munumo donas bonŝancon por
la internacia kunagado, por in-
terfratiĝo kaj pere de ili por
la paco.

La asembleo alte taksante la
pozitivan neûtralecon de UEA
pri porpacaj agadoj rekomen-
das iniciati eĉ fari intensan
kunlaboron inter UEA kaj
MEM kaj ankaü per tiu faro
plilarĝigi la komunajn porpa-
cajn celotajojn.



LA BANKEDO HAVAS LOKON POR VI!

Ankoraû eblas mendi lokon en tiu unika kongresa evento.
Do kaptu la okazon ĝui tre interesan menuon — ankaû ve-
getara ekzistas — kaj ĉarman muzikon, en agrabla etoso.
Pri la interesa prezo, kaj pri ĉiuj aliaj detaloj, informas la
giĉeto „bankedo" (ĉe la ĉefa enirejo). Tie vi ankaû povas
aĉeti vian bileton. Bonan apetiton!
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KURIERO

PROGRAMSAN GOJ
KLARIGOJ
• Programŝanĝo, kiun ni jam anoncis en antaûa numero de la
Kongresa Kuriero.

MERKREDO 03 AŬG.
• 20.00-23.00 T. Sekelj : „Verkistoj kaj legantoj" (nova prog-
ramero) okazos en salono Grabowski.

ĴAŬDO 04 AŬG.
• 09.00-10.30 BEL: La kunsido okazos ne en salono Korach,
sed en salono Kossa.

• 09.00-11.00 Kongresa Temo (laûbezonaj laborkunsidoj) en
salono Baghy: Sango de horo. La kunsido ne okazos je 14.00-
-17.00.
• 17.00-19.30 Terminologia sekcio de SEC (nova programero)
okazos en salono Baghy.

• 18.00 Oficiala akcepto (nur por invititoj) okazos en la Parla-
rnentejo.

VENDREDO 05 AŬG.
• 09.00-10.00 IKU 7 (prelego de Eichhorn) okazos ne en salo-
no Kalocsay, sed en salono Privat.

• 09.00-10.00 Teja gurnalistoj) (nova programero) okazos en
salono Szathmdri.

• 11.30-12.30 IKU 8 (prelego de Mészáros) okazos ne en
salono Kalocsay, sed en salono Hodler.

• 14.00-15.00 Fondkunveno de Filozofia Asocio Tutmonda
(nova programero) okazos en salono Lengyel. Prizorgas: E. Pauli
• 15.00-16.00 La Infana Kongreseto sin prezentas (nova prog-
ramero) okazos en salono Hodler.

^

NE NUR POR
KOMPUTISTOJ

Post la sukcesa lanĉado en la Multaj homoj trarigardas la
IJK de la nove gazeto Interna- provnumeron, kaj petas in-
cia Komputisto, oni konstatas formojn pri abonado, ĉe la
ankaû di tie grandan interes- giĉeto de Scienca Eldoncentro
iĝon, ne nur inter komputistoj. de UEA.

NOVAJ ALIĜOJ
4723	 BAKSZA PAL, Vácrátót, 2163, Szabadság u. 21., Hungario
4724	 FÜLIKI Helene, Surány 9. Tavasz u. 9., Hungario
4725	 KOHARI István. 1 139 Budapest, Thálmann u. 31., Hungario
4726	 OKROS László, 1142 Budapest, Rákospatak park 7., Hungario
4727	 SELYEM Gybngyi, 8000 Székesfehérvár, József A. 21.

Hungario
4728

	

	 BARASEVICH Antal, 8073 Csákberény, Hósák tere 24/2.,
Hungario

4729	 TORZSOK Gyóngyvér, 8100 Várpalota, Tési u. 6., Hungario
4730	 GRUND John, 12 Farrington ave, Bay Shore N.Y. 11706,

Usono
4731	 TORMA Livia, 2225 Ull6, Gybmrói u. 56, Hungario

Daíirigo en la 3-a numero de „Kongresa kuriero""

4796	 KAROLY Róza, 3529 Miskolc. Sályi u. 14, Hungario
4797	 LIĈEVA Radka Todorova, 5350 Trjavna, str. G. Dimitrov 107

Bulgaria
4798

	

	 SNEL Henry B., Vianenstraat 142, 1 106 DE-Amsterdam ZO,
Nederlando

4799	 TRAVASSOS Maria Vitoria Rodrigues, Son-216, Bloco E. ap.
202-Brazilia, Brazilio

4800	 DIMITROVA Steliana Jankova, Sofia 1619, st.Prehlodo 26,
Bulgaria

4801	 BORMANN Thomas, Koppel 94, D -2000 Hamburg 1,
FR Germanio

4802	 MADARAS József, 1 133 Budapest, Rajk L. 102.I1.7.,
Hungario

Kongresa numero de Budapeita Informilo. Redaktis: d-ro Arpr;d MÁTHE. La rubri-
kon „Kongresa Kuriero" redaktis Ingvar SCHOULTZ. Respondeca redaktoro:
d-ro Vilmos BENCZIK. Respondeca eldonanto: Tibor VASKO. Enpagigo: Eszter
KISS.Tajpis: Ferencné ZSIDI.
Készült a SZOT Nyomdgjában. Engsz. III(TSZL112J1980. Index 25159 HU ISSN
0133-0977.

4a numero

Titos,

TRNKA Anna, A 1020 Wien, Kürzbauerg 3/8, Aŭstrio
TRNKA Gerhard, A 1020 Wien, Kürzbauerg 3/8, Aïástrio
VANCUROVA Marie, CS -289 03:Mestec Kralove, Palackého►
153, tehoslovakio
FINTA Csaba, str. JNA 2., YU-25000 Sombor, Jugoslavio
OLLOS Beáta, Opatovksy Sokolce 334, 930 28 Okoé,
Ĉeĥoslovakio
SEGURU Valentin, 153040, Ivanovo-40, pk. 123, Sovetio
DUDAS Ildikó, 1122 Budapest, Ráth Gy. 19.fszt.4., Hungario
MRKVICA Zdenek, Sosnová 15, 63700 Brno, Ĉeĥoslovakio
FEHER András, 5440 Kunszentmárton, Wesselényi u. 24,
Hungario
PINTER József, 1026 Budapest, Volkmann 2.fszt.2.,
Hungario
ABAI Agnes, 7754 Bóly. Arany János 12. Hungario
ENDER Ulrich, La Dominitienne B2, 335 Avenue du Triolet,
F 34040 Montpellier, Francio
BOZSO Imre, 1 183 Budapest, Kárpát u. 23, Hungario
PUTTMANN Ursula, Gürresvr. 36 D-8000 München 40, FRG
DE JANG Tibbe, Vevlengde Hereweg 23, 9721 AC Groningen,
Nederlando
BROSCHE Ulrike, DDR-7981 Rückersdorf, GDR
GONCAROVA Irina, SU 143002 Odincovo-2, a.k. 7.,
Sovetunio
NEMETH József, 9738 TSmórcl Ady u. 6., Hungario
ZOMBORI Orsolya, 4024 Debrecen, Becskereki 18.I.8.,
Hungario
KELMENDI Lutfi, Rr. Tavnik 17/11, 38220 Mitrovicé e
Kosovo, Jugoslavio
PUSCH Thomas, AM Schwertberge 23, D-2845 Damme 1,
(Wienerei) F.R.G.
TERUEL Rodriguez Encarna T.L., Jostenallee 45, D-4040
Neuss 1, Germano
MINKO Conkovski„ ul. „Knjaz Boris I" 140, 1000 Sofia,
Bulgaria
SCHIFFER Günter, Hasenweg._2., 801 1 Baldham, FRG
CSURI Piroska, 6723 Szeged, Urhajós 8/b., I.4., Hungario
BERO Szilárd, 1111 Budapest, Hungario
FREEMAN Bryonie J., O Prior Way, Colchester, Essex C04
SDG, Anglin
VOORSPOELS Karin, Geelhandlaan 2., 2540 Hove (Antw.),
Belgio,
MESZAROS Anikó, 1203 Budapest, Pázsitos u. 10. I. 6.
Hungario TEJO SIN PREZENTAS
MESZAROS Balázs„ 1203 Budapest, Pázsitos u. 10.1.6.
Hungario	 La 1 -an de aûgusto je la 10-a
KOVAĈIC Neven, Gorice 67., 41000 Zagreb, Jugoslavio 	 horo en la Salono Zamenhof
COMAL Dandaŝi, Libano 	 okazis interesa kunveno. Dum
TAUTORAT Hermann, Falkstr. 25., Berlin, D-1000 	la gvidado de JACKSON,TAUTORAT Ina, Falkstr. 25., Berlin, D-1000
KRATT Karl, 772 Villingen, FR Germanio	 Ian (prezidanto de TEJO)
KLANER Josef, Friedrich Engels plat,., A 1200 Wien   ,TEJO sin prezentas "por p res-
Adstrio
TURAI Gyula, 1151 Budapest, Benko u. 71, Hungario
DE BLOUDTS Vacques Georges Emile, 173 Rue Washington,
Bruxelles 1050, Belgujo
BAUER Gabriella, 1062 Budapest, Lehel u. 5.fszt.10.,
Hungario
KLEIN Edit, 2400 Dunaujváros, Ostrava tér 1.III.1.
Hungario,
MENYHART Ernó, 8741 Zalaapáti, Petofi 2. Hungario
GIOMBI Carla. Via Vittorio Veneto N.16, Ancona, Italio
DE FILIPPO Viola, Viale Malta 11 Firenze, Italio
KOVACS Lajos, 4200 Hajdíiszoboszló, Tórôk u. 5., Hungario
PAGLIARANI Romeo, Via Anita Garibaldi, 59 Cesena
46023, Italia
FRANCO Grasso, Cireale (CT) Via Piemonte 13., Italia
MAAS Heinz Dieter, Zweibrücker Str. 71., D-668 Neun-
kirchen, (FRG)
RAWLINSON Antony Christopher John, 2AF Chesterton
Road, Camb ridge CBA 3AX, Britio
SCHWARTZ Therese, 7750 Konstanz, Katzgasse 15, FRG
SCHWARTZ Hans-Werner, Konstanz 7750, Katzgasse 15,
FRG
NÉMETH Piroska, 1132 Visegrádi u. 23. IV.1. , Hungario
GARGALLO Manuez Monforte, Str. Fdo el Catolico, 59-1.
Valencia, Hispanio
FONFRIA Concepcion Perez. Auda Perez Galdos N. 107-56
Valencia, Hispania
KEEFE Denis Edward, C. DR. Gomez Ferrer 13., 4.
Valencia, Hispanio
MLADENOV Bojĉo, Komplekso „Ljutibrodski" B1.1., AP.
83., 3000 Vraca, Bulgaria
RESULOVIC Mustafa, Sarajevo, Soc. revolucie 3 /VIII.,
Jugoslavio
DIMITAR Stefanov, Bulgario
NEDELCEV Kiril, Bulgaria
KARAKAŜEVA Sofia, Bulgaria
NAJDEZEOVA Diana, Bulgaria
MILUŜEV Javor, Bulgaria
POPIIRISTOV Damjan, Bulgaria
VUĈKOV Peter, Bulgaria
KISKILOV Georgi, Bulgaria
STEFANOV Nikola, Bulgaria
JURUKOV Teo, Bulgaria
VASILEV Peter, Bulgaria
GANEV Valentin, Bulgaria
DOBRINOVIĈ Svetla, Bulgaria
DRAJEV Kiril, Bulgaria
GAJTANÔIEVA Rumfana, Bulgaria
ANASTASOV Nikola, Bulgaria
GONĈAROV Anatolo, p.k. '7., Odincovo-2., Mask. obl.
143002, USSR
BERCIS Talis, SU-226980 Latvia Riga-80, str. Kosmonauti-
kas gatve I1-50, Sovet-Unio
CASINI Daniele, Via Orzali 18 -A, 1-55100, Itana

Verŝajne jam estas konata por
vi, ke la 69-a Universala Kong-
reso de Esperanto okazos en
Vankuvero (Kanado). Kiel ni
ekscias el la Unua Bulteno de
la 69-a UK de Esperanto (ri-
cevebla ĉe la giĉeto), Vanku-
vero estas la plej granda urbo
de la provinco Brita Kolum-
bio, estas vigla centro de ne-
gocado, industrio, transporto.
La kongresejo por la 69-a UK
apartenas al la Universitato de
Brita Kolumbio. LKK de 69-a
UK planas por la kongresanoj
multajn kaj diversajn ekskur-
sojn: per boato, adtobuso, fu-
nikularo, vaportrajno kaj
piede.

Se vi deziras aligi aû iom ricevi
plian informon, komuniku
kun UK de Esperanto en
Roterdamo aû kun LKK (p)a
53 No rth Boundary Vancou-
ver B.C. Kanado, V5K 3S4.

La antadkongreso okazos de la
14-a ĝis la 20-a de julio 1984
en Montrealo. Aliĝilon, deta-
lajn informojn petu de Espe-
ranto Societo Kebekia (Z)d:
Louise Labelle, 10617 Oscar,
Montrealo, Kebekio, Kanado.
HIH 5J8.

En la kongreso partoprenas
multaj sciencistoj-esperantis-
toj, kiuj ankoraû ne scias pri la
Scienca Rubriko de Budapeŝta
Informilo, kiu pretendas esti
informilo de ĉiulandaj esperan-
tistoj-sciencistoj. Mi alvokas la
estimatajn kolegojn konatiĝi
kun Scienca Rubriko kaj ĉe
apero de intereso aboni „BI".
Cio ĉi estas ebla en la Redakt-
ejo de Kongresa Budapeŝta In-
fonnilo, ĉ. 318. (3a etaĝo per
8a lifto, faûde kaj vendrede de
la 9a ĝis la 12a horo.

A. GONCAROV (4875)

kaû 300 homoj, kiuj scivolis
pri la agado, pri la nova estraro
kaj la agadplano de TEJO. La
prezentado montris, ke TEJO
tre vigle agadas kaj sufiĉe pli-
fortigis dum la lastaj jaroj. Ĝia
multfaceta agado tamen ĝis
nun ne estas sufiĉe konata
por la ne TEJO-anoj.

En mardo, la 2-an de aûgusto,
la Komitato de UEA akceptis
la aligon de landa asocio:
Kuba Esperanto-Asocio nun
estas la 45-a landa asocio, alig-
inta al UEA.

SCIENCISTOJ ATENTU!

KUBA ESPERANTO
ASOCIO

ALIĜAS AL UEA

VANKUVERO
ATENDAS VIN!

^
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Prelegoj kadre de

TAGO DE LA LERNEJO
Ja6de en salono HODLER okazis la sekvaj prelegoj kaj modellecionoj;
Baldur RAGNARSSON (IS): Esperanto-instruado kiel kontribuo al interkultur-a
informado
D-ro Istvan SZERDAHELYI (H): Instruado de landkonoj en Esperanto.Yosimi
UMEDA (J): Instruado de Esperanto al internacia lernantaro en la San Franciska
Statuniversitato en Usono.
Zsuzsa BARCSAY (H): Informoj pri la 1-a Pedagogia Seminario de UEA,
1983 -07 -23/30 Gyula (H).
Modellecionoj de Jozefo HORVATH (H) kaj Francisko SIMONNET  (F). Barbara
POCHANKE (PL): Valoro de familia Esperanto-edukado al infanoj.
La publikan diskuton pri la kadrotemo kaj pri la modellecionoj gvidis Irena
SZANCER (PL).
Resumis la rezultojn kaj spertojn Baldur RAGNARSSON.

INTERNACIA KONGRESA FAKAJ KUN VENOJUNI'VERSITATO

La 31-an de julio komencis si-
an laboron Internacia Kongre-
sa Unviersitato. D-ro Otto
HASZPRA, rektoro de IKU
dum la inaüguro parolis pri la
nuntempaj tendencoj pri la su-
pergrade faka aplikado de Es-
peranto. Kiel legeblas en la
Kongreslibro, la unuan prele-
gon faris d-ro Vilrnos BEN-
CZIK pri la Influoj de la Ori-
ent-Eírropa kultura modelo al
la evoluo de la Esperanta kul-
turo. La prelegon sekvis inte-
resaj demandoj far la aüskul-
tantaro.

La sekvan tagon prelegis Hel-
mar FRANK (FRG) pri intere-
soveka temo: Cu la inteligento
estas mezurebla? Cu heredeb-
la? La 3-a prelego de So
GILSU (KR) ternis pri la eko-
nomia penso de Konfuceo.
Marde prelegis Rudi HAUGER
(CH) pri la kreskigo de krista-
loj kiel kemia kontribuo al gaj-
no de energio el sunlumo. En
la vico de la prelegoj sekvis
Hans Joachim PLEHN (A) pri
biografio de duona vortaro. La
sesa prelego ternis pri ekologia
„futurologio": teorio kaj prak-
tiko de Ilristo MARINOV
(BG). Pri la is nun okazintaj
prelegoj ni povas resume diri,
ke ili estis atentovekaj, inte-
resaj, la nombro de la ĉeestan
toj preska6 ĉiam atingis at.1
superis la 100-on.

KONGRESA TEMO
La 2-an de aügusto je la 9-a
horo okazis interesaj prelegoj
pri la kongresa temo: Sociaj
kaj lingvaj aspektoj de mo-
derna komunikado. En la vico
sekvis la jenaj prelegoj: „La
lingvaj aspektoj de la komuni-
kado" de M. ISAJEV (SU);
„Evoluigo de la tradiciaj kaj
novaj metodoj de scienctekni-
ka informado de Hungario ĉe
Tutlanda Teknika Informada
Centro kaj Biblioteko" de
J. GALAMBOS (H); „Estont-
eco de lingvoj — la lingvo de
estonteco" de L. DEME (H).
„La robo de ILo en la trans-
pontigo de la lingvaj baroj de
internacia komunikado" de
H. FRANK (FRG). Apartan
emfazon meritas tiu lasta, kiu
proponis starigon de internacia
postgrada universitato, kies
antatiŝtupo estos la Internacia
Akademio de Sciencoj de San
Marino inaügurota fine de
1983.

IFEF

István GULYAS gvidis intere-
san kunvenon de IFEF. La
ĉeestantaj 90 homoj povis ĝui
diaporaman projekciadon pri
fervojaj temoj, fakprelegon pri
la evoluo de la hungara fervojo
kaj atiskultis raportojn pri la
35-a kaj 36-a IFEF-kongresoj.
Fine de la kunveno multaj es-
primis siajn kontentojn pri la
prelegoj kaj prezentado.

UMEA

En la ĉeesto de &tall 135 per-
sonoj d-ro Imre FERENCZY
gvidis la kunvenon de UMEA.
6i atiskultis jarraporton kaj ra-
porton pri la 4-a Internacia
Medicina Esperanto-Konferen-
co okazinta en urbo Poprad.
La plej grava decido de la kun-
veno estis pri la preparo de
fondo de veterinara kaj farma-
ciista sekcioj en kadro de
UMEA. Dank' al la organizan-
toj la kunveno dafiriĝis post-
tagmeze: ĉ. 60 medicinistoj ve
turis al la tata Infansanatorio
de SZABADSAGHEGY, kie la
ĉefdirektoro akceptis la gas-
tom.

KE LI
KELI havis sian kunvenon la
1-an de aügusto en la salono
Waster je la 17-a horo. La sa-
lono pleniĝis ĝis la lasta seĝo,
kaj la program° komenciĝis
per fiorkantado. A. BURK-
HARDT raportis pri la KELI-
Kongreso 1983 okazinta en
Esztergom, ili priparolis la eb-
lecon de nova eldono de la
Biblio.

IKUE
La 1-an je la 14-a horo okazis
kunveno de IKUE en la salono
Privat. La kunvenon gvidis
L. KOBOR (Hungario). Ili
priparolis la venontan Ekume-
nan Kongreson okazontan en
Hamburgo 1984, diskutis pri
la karitata laboro por helpi al
blinduloj, lepruloj. En aügusto
de tiu ĉi jaro okazos la IKUE-
Kongreso en Rimini.

EG LI

30 homoj partoprenis la kunsi-
don de Esperantista Go-Ligo
Internacia (1983-08-01; 9.00,
Kabe). Ternis pri la amend° de
la statuo, pri ludoj kaj instruaj
prelegoj al komencantoj, kro-
me pri financaj aferoj.

SEC-KUN'VENO

Scienca Eldona Centro (SEC)
estas dinamike evoluanta or-
ganizo de UEA. Ties unua
kunveno en kadroj de la kong-
reso okazis la 1-an de aligusto
en la salono Wiister je la 11-a
horo. La kunvenon malfermis
profesoro Otto HASZPRA
(H), kiu skizis la priparolen-
dajn demandojn en la spirito
de Bad-Saarova konkludaro
kaj iom revuis la lastatempajn
atingojn uzi Esperanton en la
scienco kaj tekniko. Dudeko
da personoj faris proponojn
plibonigi la laboron de SEC.
Kelkaj el la interesaj alparoloj:
reprezentanto de Kubo anon-
cis fondon de scienc-teknika
sekcio êe Kuba Esperanto-Aso-
cio; oni eksciis pri baldaila
apero de universitata lernolib-
ro pri matematiko en Hispa-
nio. Ciuj alparolantoj emfazis,
ke la eldonado kaj sukcesa
vendado de fakaj libroj en Es-
peranto havas grandan signifon
por la plua disvastigo de Espe-
ranto. Estis senteble, ke du ho-
roj ne sufiĉis por ebligi al ĉiuj
dezirantoj alparoli.

UALE

Universala Artista Ligo de Es-
perantistoj (UALE) aliĝis al
UEA en la pasinta jaro. Di-
mande posttagmeze partopre-
nis la kunsidon 15 anoj de la
Ligo. Apud la Libroservo
— kiel vi ĉiuj spertis — prezen
tas siajn verkojn reprezentatoj
de 8 landoj. La kunsidantoj
konsentis pri kreskigo de faka,
artista aktiveo pere de diversaj
internaciaj porverkigaj tenda-
roj, en kiuj oni celu ankad
praktiki la Internacian Ling-
von. Ili aprobis la planon ĉiu
kongrese aranĝi ekspozicion,
aperigi fakan informilon (la
unuan n-ron aperigos 5-io
Almada en Brazilo).

FI L OZOFIA ASOCIO
TUTMONDA

Vendrede, la 5-an de aügusto
okazos kunveno de nova faka
asocio Filozofia Asocio Tut-
monda (FAT).
Prof. E.P. el Florianopolis
(Brazilio), iniciatinto de FAT
parolos pri la temo „Filozofia
Verkado en Esperanto".

Esperanto-movado povas fieri
per sia vasta delegita reto,
ĉar neniu alia internacia mov
ado sukcesis starigi similan
servon. La 2-an de aügusto je
la 14.00 horo en la salono
Kalocsay okazis kunveno de la
delegitoj de UEA. La kunve-
non prezidis s-ino Ursula
GRATTAPAGLIA. En la en-
kondukaj vortoj s-ino Gratta-
paglia substrekis la grandan
signifon de la delegita reto
por nia movado, sed ŝi emfa
zis ankaít, ke la delegita reto
ne estas laU la dinamiko de
nia tempo. En la diskuto par-
toprenis multaj delegitoj, ki-
uj faris gravajn proponojn
kaj donis utilajn ideojn pri la
funkcio de la delegita reto.
Tre interesa es:' la parolo de
prof.STOP-BOWITZ, kiu mem
estis estrarano pri la delegita
reto. Prof. St6p-Bowitz donis
valorajn konsilojn kaj li reme-
morigis la ĉeestantojn pri iuj
malnovaj principoj de UEA,
rilate la elektadon de la dele-
gitoj. Prof StOp-Bowitz sub-
strekis, ke la delegitoj devas

pli bone organizi sian laboron;
la delegitoj ne devas mem ple-
numi ĉiujn petojn, sed ili de-
vas doni la petojn al aliaj espe-
rantistoj, kiuj same bone po-
vas plenumi ilin.

Kelkaj partoprenantoj espri-
mas la opinion, ke revuo
peranto", ail iuj aliaj Esperan-
to-revuoj devas aperigi artiko-
lojn pri la devoj de la esperan-
tistoj kaj la delegitoj, ĉar evi
dentiĝas, ke ne ĉiuj esperantis
toj konas siajn devojn, kiam
ili petas helpon de la delegitoj.

Multaj partoprenantoj starigis
konkretajn demandojn al kiuj
demandoj detale kaj klare res-
pondis S. MacGILL, la nuna
direktoro de la CO.

Post la komuna kunveno oka-
zis kunveno nur kun la ĉefde
legitoj el diversaj landoj. Mal-
grail ke la kunvenon de la de-
legitoj ĉeestis ĉirkall cent per-
sonoj, gi estis sukcesa, kaj es-
pereble post tiu ĉi kongreso la
laboro de la delegitoj estos pli
vasta kaj pli dinamika.

La Hungarlanda historio
de Esperanto

4 - a parto

La turisma propagando forte utiligas Esperanton ankail en el-
donaĵoj. Oni enprog,ramigis en la Budapeŝta Printempa Festivalo
la INTERNACIAN RENKONTI GON DE ESPERANTO-TEAT-
ROJ — jam dufoje kun granda sukceso, kiun gustumos la kong-
resanoj de la 68a. La delonge akirita prestiĝo de E-verkistoj (i.a.
ĉe Asocio de Verkistoj) igis la ministerion kaj la Nacian Biblio-
tekon deklari „Slate protektata" la E-bibliotekon kaj kolektaĵon
de Károly FAJSZI. Ties 5 mil volumojn, 4 mil jarkolektojn ktp.
la eksperto trovis unika kaj plene sistemigita.

En kadro de biblioteko de urbo SZEGED ekzistas la grava
HUNGARLANDA ESPERANTA BIBLIOTEKO kaj MUZEO,
konservanta multajn dokumentojn de nia movado. Esperanto-
stratoj kaj placoj, anka6 memortabuloj multloke troviĝas en
Hungarlando naskiĝlokoj kaj iamaj loĝejoj de elstaraj esperan-
tistoj estas tiel honorataj.

La vasta Hungarlanda movado (HEA havas 6 mil membrojn)
bezonas kompreneble legajojn. Lernolibrojn, vortarojn eldonas
ŝtataj eldonejoj (eĉ legolibrojn), sed HEA mem devas zorgi pri
„klasikaj" verkoj kaj ĝia tasko estas eldoni fakajn verkojn. La
konscie organizata FAKA AGADO interne de la hungara E-mov-
ado esperplene plivastiĝas — kunlabore kun SCIENCA ELDONA
CENTRO (SEC), Budapeŝta rilio de UEA. La ampleksa konfe-
renco INTERKOMPUTO kaj la ripetiĝantaj STUDENTAJ
AOTUNAJ FORUMOJ — krom alispecaj latlfakaj simpozionoj —
pli kaj pli profundigas en diversaj fakaj medioj la nepran bezo-
non kaj solvon de la Internacia Lingvo. Estas tre grava movada
principo, ke tiu agado disradiu kaj HAVU EFIKON ANKAU IN-
TERNACIE! Ervin FENYVESI

1NTERNACIA KUNORD1GA KOMITATO
La Internacia Kunordiga Komitato de la Jubilea Jaro decidis denove kun-
sidi vendredon, inter 16.00 — 18.00 en salono Tárkony. La kunsido estas
nepublika.

DELEGITA RETO



LA BANKEDO HAVAS LOKON POR VI!

Ankoratz eblas mendi lokon en tiu unika kongresa evento.
Do kaptu la okazon ĝui tre interesan menuon - ankaít ve
getara ekzistas - kaj ĉarman muzikon, en agrabla etoso.
Pri la interesa prezo, kaj pri ĉiuj aliaj detaloj, informas la
giĉeto „bankedo" (ĉe la ĉefa enirejo). Tie vi ankatl povas
aĉeti vian bileton. Bonan apetiton!
	•

5anumero KURIERO

PROGRAMŜAN GOJ
KLARIGOJ

• Programŝanĝo, kiun ni jam anoncis en antaüa numero de la
Kongresa Kuriero.

VENDREDO 05 AUG.

• 09.00-10.00 IKU 7 (prelego de Eichhorn) okazos ne en salo-
no Kalocsay, sed en salono Privat.
• 09.00-10.00 Teja Jjurnalistoj) (nova programero) okazos en
salono Szathmári.
• 11.30-12.30 IKU 8 (prelego de Mészáros) okazos ne en
salono Kalocsay, sed en salono Hodler.
• 14.00-15.00 Fondkunveno de Filozofia Asocio Tutmonda
(nova programero) okazos en salono Lengyel. Prizorgas: E. Pauli

• 15.00-16.00 La Infana Kongreseto sin prezentas (nova prog-
ramero) okazos en salono Hodler.

-k *

NOVAJ ALIĜOJ
La plej novajn aliĝojn ni aperigos en nia 6-a n-ro. La nomo de
s-ino DARGOVA Saeko Mutoo (4775) aperis erare en nia 3-a
n-ro. Ni petas pardonon.

Kongresa numero de Budapeita Informilo, Redaktis: d-ro Árpád MATHE. La rubri
kon „Kongresa Kuriero" redaktis Ingvar SCHOULTZ. Resporxleca redaktoro:
d-ro Vilmos BENCZIK. Respondeca eldonanto: Tibor VASKO. Enpagigo: Eszter
KISS.Tajpis: Ferencné ZSIDI kaj Ildikó MESZAROS.
Készüit a SZOT Nyomdájában. Eng.sz. III/TSZL/12/1980. index 25159 HU ISSN
0133-0977.
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KONGRESEJAJ KULTURAJ VESPEROJ
P

LA KOMISIONOJ
FERVORE-LkBORatS-

La 1-an kaj 2-an de atígusto
fervore komencis labori la di-
versaj komisionoj de UEA. La
unua en la vico estis la komisi-
ono pri informado, sub la gvid-
ado de Ursula GRATTA-
PAGLIA. La ĉeestantaj 13 per
sonoj diskutis pri la konsisto
de la komisiono, pri inform
metodo en landaj organizajoj
ktp.
Humphrey TONKIN prezidis
la kunvenon de la komisiono
pri eksteraj rilatoj, la 2-an de
aüg. en la salono Szathmári.
La ĉefa celo de la kunveno es-
tis diskuti pri la programo de
UEA pri eksteraj rilatoj. Ili
traktis diversajn temojn, kiel
ekzemple: Jubilea Jaro, Inter-
nacia Jaro de la Paco 1986 ktp.

Y. UMEDA (Japanio) kaj lia
komitato pri kongresaj rezolu-
cioj jam komencis la laboron
pri kongresaj rezolucioj.

Je la 14-a horo kunsidis la
komisiono pri statutoj sub la
gvidado de SZABO-FELSO
Flóra. Ili traktis gravajn de-
mandojn, kiel ekzemple: Cu la
statutoj de la landaj asocioj
estas en ordo? Ĉu la statuto
de UEA estas ŝanĝinda en cer

^

ta paragrafo? La partoprenan-
toj (ĉirkatí 40- homoj) diskus_
tis eĉ pri la tasko de sia komi
siono.

ĜENERALA KUNSIDO
DE UEA

La 1-an je la 14-a horo okazis
la unua ĝenerala kunsido de
UEA. Gregoire MAERTENS
prezidanto de UEA raportis
pri la laboro de la Estraro. La
komitatanoj voĉdonis pri la ra
porto.

PARLAMENTA AGADO

En la salono Kalocsay la l -an
de aügusto montriĝis granda
intereso pri la parlamenta aga
do en diversaj landoj.

INTERNACIA

JUNULARA JARO

La 2-an de aügusto en la salo-
no Korach la komisiono pri la
junulara jaro informis la ĉeest
antojn pri la planoj de la Inter
nacia Junulara Jaro. Oni kons
tatis ŝanĝiĝon de interesoj in
ter la junularo, tamen kun ĝo
jo oni emfazis, ke Esperanto
junularo pli aktivas ol aliaj.
^

Dimanĉe vespere je la 20-a ho
ro en la salono Zamenhof oka
zis Hungara Vespero. Ĝia unua
ero la poemo „Ce Danubo" de
Attila JOZSEF en la plenumo
de Kármán SZABO. La poemo
efike reliefigis por la spektant
aro la esencon de la hungara
perceptmaniero pri la historio.
En la unua parto de la prog-
ramo alternis kantoj kaj dek-
lamajoj: Kati BEREK (H) kun
granda sukceso prezentis nove-
Ion de Frigyes KARINTHY,
s-ino DEHLER (GDR) ridigis
la publikon per novelo de
R. SCHWARTZ. Grandan suk-
ceson rikoltis la pupa prezent-
ado de Gyóngyi BLASEK. En
la dua parto amuzis la publi-
kon la popoldanca trupo
„Bem".

Lunde vespere okazis rende-
vuo de korusoj el kvar landoj:
Pollando, Bulgario, Sovetio kaj
Hungario. Prezidanto de la
jurio estis la elstara hungara
komponisto András BAGYA.
La publiko kaj la jurio akcep-
tis kun granda plaĉo la prezen
tadon tiom, ke ne estis eble di
fini kiu gajnis la konkurson,
tial ĉiuj teamoj ricevis dona
con de LKK. Ni supozas, ke la
vera gajninto de la konkurso
estis la grandnombra aüskult
antaro.Internacia Arta Vespe
ro - kiel kutime - estis la plej
longa aranĝo de la kongreso:
laíù longeco ĝin superis eble
nur la komitatkunsidoj. Oi
okazis latzprograme inter
20-22 horoj marde vespere,
sed en realeco la lasta artisto
forlasis la podion kvin minu
tojn antati noktomezo. Multaj
esprimis miron pri la publiko
el kiuj ĉirkaü milo eltenis ĝis
la fino. La programo, kiel or
dinare, estis varia - kompre-
neble ankaû laü la nivelo.

Jen specimene kelkaj prezent-
iĝoj, kiuj rikoltis apartan pla
ĉon: Veselin DAMJANOV
(BG), ensemblo el Litovio, fol
klora ensemblo el Pollando,
Alberta CHASEY (USA). La
programon lerte kaj sp ri te gvi
dis Spomenka ŜTIMEC el Ju
goslavio, kiu por tiu ĉi vespero
ricevis iom fantazian perukon.

M.F.

KVIZO PRI HUNGARIO

Facilanime forlasinte la halon,
per la preteksto de Interkona
Vespero dancis la kongresanoj
- preskaù 150 kongresanoj
per kvizo pruvis, ke ili fervore
interkonatiĝis jam antaùe an
kaù pri la aktuala kongreslan
do Hungario.
Jozefo HORVATH, kiu je la
sama, sabata tago instruis la
lernemulojn pri la ĉefaj sciin
dajoj en la kurso nomita „Hun
gara ekskrese", sanĝiĝis je ru
tina ludmajstro kaj donis sen
nombrajn demandojn al la lu
demaj homoj. Montriĝis, ke pri
la deveno de la hungara popo-
lo, pri ĝiaj historiaj epokoj, pri

la populara somerumejo Bala-
tono, pri la hungara kuirarto
eĉ pri la Esperanto-movado de
la lando ĉiam troviĝas kompe
tentaj kaj premiendaj kunlu
dantoj.
Plej sukcese konkursis en la
amuziga kaj samtempe informa
kvizo Mau rice SUJET, emerita
direktoro de duagrada lernejo
en Francio. Erzsebet JENOVARI

TEATRA RAPORTO

Kelkaj titoloj jam estas for-

strekeblaj el kultura progra-
mo, ja lunde kaj marde okazis
entute ses prezentadoj en
Teatrejo - Kulturcentro Pa-
taky.

Cu la tro frua posttagmeza ko-
menco, ĉu la tro varma vete
ro, ĉu ceteraj kialoj, atí simple
indiferenteco de pli vastaj am
asoj kaüzis, ke la unuajn du
prezentadojn - tiujn de Hun
gara Esperanto Teatro - ape
naü spektis cent personoj?
Kvankam ambaü teatrajoj jam
estis prezentitaj pli frue, sed
tiam la spektantoj estis ĉefe
hungaraj esperantistoj...

Kálmán SZABO en rolo de
Krapp ludis eminente, same
geaktoroj de la teatrajo
„Spoon-river". Sed ĉu ni rajtas
atendi, ke geaktoroj Kati
BEREK, Emil KERES, Iidikó
PÉCSI kaj aliaj renomaj kun
laborantoj venu al ni denove
por amuzi okdekon da espe
rantistoj?
Tamen, je vespero la salono
preskatx pleniĝis: p li ol kvar
cent spektantoj scivolis pri
prezentado de TESPA, kiu
kontentigis la pretendojn.
S-ro Michel AUDIBERT, f-inoj
Sylvie BONNET kaj Sylviane
BOURRELLY ludis eminente.
S-ino Francois LO JACOMO
pro sia kurta rolo ne povis
disvolvi sian talenton.

La ĝisnuna pli granda teatra
sukceso nepre apartenas al
s-ino Jadwiga GIBCZYNSKA,
kiu denove prezentis sian mo
nodramon „Zamenhof" - en
la lastaj du jaroj pluĉizitan,
plupoluritan. Mirinde ŝi ludis
kaj en la rolo de maljuna Ro
zalia, en tiu de juna kaj rave
bela Klara kaj en tiu de Lidia.
Sia transformiĝo kaj por oku
loj, kaj por animoj estis suges
te impona. La ĉirkaü 200
nombra publiko ekstaranta,
per longdatíra aplaüdo dankis
la grandan travivajon, revokan
te la aktorinon eĉ trifoje antaü
la kurtenon.
Vicordo de la prezentadoj ne
estis favora por „Garabonciá-
sok" Studio, ĉar ili devis roli
post la sukceso de Gibczyrtska.
Eble ilia prezentado ne tute
kontentigis la publikon. „Blu
barbulo" -- pro kies hungar
lingva prezentado „Garabonci
ások" gajnis eĉ du premiojn

festivalajn, kaj pro pli fruaj Es-
perantlingvaj ili jam ĝuis ankati
nian fidon.
Du febroturmentitaj knabinoj
inter rolantoj, laciĝo pro atíto
stopa veturo el province ankaü
kaüzis, ke en tiu ĉi prezentado
ili restis sub la kutima nivelo.

Tamen ni fidas je ili, ja per
vendreda preezentado de
vivos" ili havas proveblon.

- Pri „Epifanio" vidu en sek-
vonta n-ro.

* Márton FEJES

KOREKTOJ PRI TESPA

Pri la prezentado de TESPA
aperis kelkaj malĝustaj infor
moj en la Kongresa Kuriero 2:

1. Kvankam Georges Lagrange
tradukis la plejparton de nia
repertuaro, la teatraj-on Sen
Eliro de Jean-Paul Sartre tra-
dukis antatí pluraj jaroj akade-
miano Roger Bernard.
Georges Lagrange reĝisoris kaj
estris la teknikon.

2. La repertuaro de TESPA
estas ege varia kaj jam ni pre-
zentis malpli gravajn verkojn
(de Tristan Bernard, John
Maddison Morton, Roméo
Carlès, ktp...) kaj eĉ klatín
ajojn, kun ĉefa celo amuzi
ĉiutavolan publikon en pli lo
kaj renkontiĝoj. Sed ni havas
sufiĉan respekton al la partop
renantoj de Universalaj Kong
resoj por proponi al ili valo
rajn verkojn el la franca kul
turo.

3. La Krizalido elektis ne ali-
ajn tavolojn de spektantoj
(kvankam ili ludas anka6
franclingve kaj do ne celas
precize la saman publikon),
sed alian labormanieron: in-
teralie, ties aktoroj ne volas
havi alian profesion, kaj povas
akcepti tutmonatajn turneojn.
Tion TESPA ne povus plenu-
mi, sed ni regule akceptas di-
versajn invitojn, proksimume
ĉiumonate, kun varia reper
tuaro.

Francois Lo JACOMO

EKSPOZICIO PRI
AGADO EDE ODO BUJWID

Vladimir OPOKA farmaciisto,
asistanto de la Medicina Aka-
demio en Krakovo aranĝis kaj
prezentis tre valoran ekspozi
cion per serio de dokumentko
piajoj, kies originalajoj troviĝas
en la krakovia Muzeo „Odo
Bujvid". Li estis eminenta sci
encisto kaj bonega esperantis
to, kiu studis kun Zamenhof
kaj agadis dum longaj jaroj ku
ne. La kolektajo restos donace
ĉe la hungara medicina sekcio.

La 1-an de aügusto je la 1 4 a
horo okazis la jara ĉefkunveno
de INOE sub la gvidado de
Welger, H. (FRG). La diskuton
pri la estinta kaj estonta labo
ro sekvis elekto de nova est
raro.

^



SUPER 5000!
NOVAJ ALIGOJ

5000	 Gabriele CORSETTI, Via Collazia 21,1-00183 Roma, Italujo
5001	 Ludmila VOJÁCKOVÁ, 625 00 BRNO. Ukrajinská 11. Cetioslovakio
5002	 SZILVÁSINÉ VIRÁG Zsuzsanna, 1183 Bpcst, l'clsócsatári ût 27. Hungario
5003	 SZILVÁSI Lászlô, 1183 Bpest, Felsíícsatári tit 27. Hungario

SQQ4	 JÁR6 Attila. Nyiregyháza, !Ozer) tit 35. 4400. Hungario
SQOS	 DANG Dinh Darn ,Vjetnamio
5006	 NGUYFN Dinh Hien. Vjetnamio
5007	 KOUTNY Ilona, 1 144 Budapest, Füredi u. 52. IX.110. Hungario
5008	 SZEMOK Gyula, 2737 Ceglédbercel, Pozsonyi u. 72. Hungario
5009	 E^SRY Szabolcs, 9023 Gy6r, Munkásbr u. 36. fsz.3. Hungario
5010	 EORY Bence, 9023 Györ. Munkásíír u. 36. fsz. 3. Hungario
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AKCEPTO en la PARLAMENTEJO 2-A KOOPERATIVA ESPERANTO- KONFERENCO

István SARLÓS :
„... por ni estas tre grave, ke laíheble multaj

hungaraj civitanoj parolu Esperanton..."

En la nomo de la Registaro de
la Hungara Popoirespubliko mi
salutas vin, reprezentantojn de
la 68a UK de Esperanto. Ni
nun estas en la Parlamentejo
de la Hungara Popola Respub-
liko. Tre grava ĝi estas por ni
tiuj ĉi konstruajo; parte pro
tio, ĉar ĝi estas unu el la plej
belaj historiaj konstruafoj de
Hungario kaj eĉ de Eûropo.
Ankaû pro tio, ke krom la hun
gara Parlamento en tiu ĉi kon
struajo funkcias la Prezidio de
la Hungara Popola Respubliko,
kiu plenumas la ŝtatestrajn tas
kojn, kaj en tiu ĉi konstruajo
funkcias ankaû la Registaro.
Tri gravaj instancoj rezidas en
la Parlamentejo, sed tio ne
nepre si nifas, ke ni estas mal-
riĉaj, kaj ne povus alie solvi
tion. Tio signifas plie, ke an
kaû fizike ni plifaciligas la
kunlaboradon de la tri instan
coj, kaj tiamaniere ni povas eb
ligi, ke la reprezentantoj de ti
uj tri instancoj ofte kaj facile
interŝanĝu opiniojn pri la labo
ro. Multajn aferojn simbolas
tiu ĉi konstruajo, sed tian ĝi
tamen ne povas solvi, ke gasto,
kiu venas ĉi tien por unu ad
du horoj, per tiu ĉi simbolo
ekkonu la laboron de la tuta
lando. Nia lando estas mal-
granda, sed ĝi havas grandan
historian pasintecon, nia popo-
lo havas gravajn virtojn, kaj ĝi
havas ankaû grandajn perspek-
tivajn planon kaj programon.
Unu el niaj celoj estas varti
bonan amikecon kun la popo-
loj de la mondo. En la signo de
tiu ĉi amikeco ni volus laûeble
kun la plej multaj homoj de-
trans de niaj limoj komunikiĝi,
interŝanĝi pensojn kaj renkont
iĝi. La hungara lingvo ne estas
vicigebla inter la grandajn ling-
vojn de la mondo, sed ne ek-
zistas angulo en la mondo . kie

PUBLIKA DANKO AL
NIAJ PRESISTINOJ

Ci-loke la redakcio de Kongre-
sa Budapeŝta Informilo dankas
la senlacan kaj eminentan la-
boron de niaj presisto-kunla-
boristoj, Lászlóné MULLER,
Károlyné DOMSODI kaj Juli-
anna DOBOS, kiuj helpis nin
liveri al vi freŝan kaj abundan
materialon.

ne vivas hungaroj. La tempestoj
de la historio en la 20a jarcen-
to kelkfoje ŝiris tiun ĉi popo
lon, kaj tiuj ventegoj portis
iom da homoj de ĉi tie al mul
taj anguloj de la mondo. Tial
por povi kontaktiĝi kun homoj
de aliaj popoloj, por ni estas
tre grave, ke laíleble plej mul-
taj hungaraj civitanoj parolu
Esperanton. Kaj ni tre ĝojas,
se la civitanoj de aliaj landoj
kiel eble plej ofte nin vizitas
por konatiĝi kun nia popolo,
kun ĝiaj historio kaj nuntem
pe. Internacia konferenco
ĉiam prezentas eblojn por tio,
ke komenciĝu io nova. De tiu
eble certe doniĝas, ke la gvid
anto] de la hungara movado
post tiu ĉi kongreso instigu
ankaû aliajn ellerni Esperan-
ton. Ofte mi aûdis pri tio, ke
inter la membroj de la inter-
nacia Esperanto -movado la
kontaktoj estas multe pli strik-
taj ol ordinare inter homoj en
la mondo. Tio manifestiĝas en
reciproka helpo kaj kompreni -

ĝo, kaj mi supozas, ke en la
nuna momento la mondo be-
zonas tre multajn reciprokajn
helpon kaj kompreniĝon. Kaj
mi deziras por ni mem kaj por
ĉiuj popoloj de la mondo, ke
ankaû per la helpo de la Espe-
ranto-movado ĝi ricevu kiel eb
le plej multe el tiu interkomp
reniĝo. Kaj mi deziras, ke en
ĉiuj anguloj de la mondo sent
iĝu tiu humanismo, kiun an
kaû vi reprezentas.
Fine mi petas vin je la ĝoja
okazo de la hodiada renkont-
iĝo trinki kun mi glason da vi
no. Mi diris iom hezite tion,
ĉar mi scias, ke inter esperan
tistoj troviĝas pluraj kontraü
alkóholistoj. Ju pli multe trin
kas la kontraûalkoholistoj, des
pli malmulte restos por la al-
koholistoj. Je via sano!

LOGIGA STATISTIKO

Pere de la Loĝiga Se rvo de la
68a UK alvenis Budapeŝton
karavanoj el 7 landoj (BG ,C S,
SF,F,DDR,SU,USA) sume
2904 personoj. Individue petis
loĝigon 785 esperantistoj. Do,
en 23 loĝlokoj, ĉ. 50 kunlabor
antoj zorgis sume pri 3689
personoj.

Grégoire MAERTENS:
Estimata Sinjoro Vicprezidan-
to de la Ministro-Prezidio!

Ni alte aprezas vian inviton al
ĉi tiu Parlamentejo. La ĉees
tantoj estas tamen nur delegit
aro de la partoprenantoj ĉi tie,
ĉar entute 5000 esperantistoj
partoprenadas en ĉi tiu Buda
peŝta kongreso. Gi do verŝajne
estos la plej granda Universala
Kongreso iam organizita de
Universala Esperanto-Asocio.
(i estas sukcesa kongreso, in-
teralie pro la disponigitaj rime-
doj de ĉiuj oficialaj instancoj
en Hungario. Fo rte impresis
nin la reprezentiĝo de la ofici
alaj instancoj ĉe nia inaüguro,
kaj en la sama momento dum
tiu inaüguro rigardis al ni mul-
taj ŝtatoj, multaj ĉeestantaj
diplomatoj, inWr ili sep. amba-
sadoroj. Mi povas raporti al vi,
ke la progreso de niaj laboroj
ĉirkaû la ĉeftemo „komunik
ado" estas kontentiga. Multaj
kongresanoj ĝuas ei tiun belan
urbon. Por ni restas la tempo
verŝajne por admiri ĉi tiun
neogotikan Parlamentejon, kiu
estas konstruita en la fino de
la antaûa jarcento. Vi parolis
pri la amikeco inter la popoloj.
Ĝuste pri tiu temo mi volas
transdoni al vi libron, kiu ple
das per bildoj por tiu amikeco.

EKSPOZICIO

Konkurso pri afiŝoj kaj simbo
loj por la jubilea jaro 1987.
El pludekoj da ensendafoj la
juĝantaro pli la jubileaj kon
kursoj elektis la plej laûdin
dajn afiŝojn kaj simbolojn. La
konkursafoj de 1 ĝis 29 estas
simploj. La numeroj de 30
ĝis 55 nomas la afiŝojn.
La estraro de UEA decidis
oferti al la kongresanoj la eb-
lecon esprimi iliajn vidpunk-
tojn kaj rimarkojn.

Ĉiu el la kongresanoj rajtas
elekti maksimume 5 afiŝojn
kaj 5 simbolojn, kiujn li aû ŝi
opinias plej taûgaj por repre
zenti la jubilean jaron de
Esperanto.
Bonvolu sciigi vian elekton per
simpla notado de la numeroj,
kiuj indikas la konkursafojn,
akompane de via surskribo
sur la aldonajn foliojn. Ankaû
viaj rimarkoj estas bonvenaj.

André STASS
administranto por JJ

Nova branĉo de Esperanto
movado aperis kaj fortigis en
la lastaj jaroj: la kooperativa
Esperanto-movado. La koope
rativanoj la 2-an de aûgusto,
en la rezidejo de la hungaraj
industriaj kooperativoj, aranĝis
jam la 2-an konferencon. La
eventon partoprenis 188 repre-
zentantoj el 20 landoj. Brile
montras la rekonitecon de la
movado, ke mem la prezidanto
de la Nacia Konsilio de Hunga-
raj Kooperativoj d-ro István
SZLAMENICKY malfermis la
kunsidon. D-ro József PAL
prezentis la aktualajn deman-
dojn de la kooperativa mov-
ado kaj la taskojn por evolu-
igi la internaciajn kontaktojn.
Imre SZABO prezentis propo-
non por formi sisteman kunla-
boron inter la Kooperativaj
Esperanto-Komisionoj de la
opaj landoj. La diskuto post la
prelegnj pnav..is, ke la konfe-
rencanoj esence konsentas pri
la kielo de la pluaj paŝoj. La
plimulto de la alparolintoj do-
nis gravajn informojn pri siaj
kooperativa kaj Esperanto-
movadoj. Estis emfazite, ke

ESPERANTISTOJ EL
NEALIANCAJ LANDOJ

La 2-an de aügusto en la salo-
no Baghy, Tibor SEKELJ
gvidis interesan -kunvenon de
esperantistoj el nealiancaj lan-
doj. La ĉefa temo de la kun-
sido estis la ellaboro de agad-
programo por disvastigi Espe-
ranton en la nealiancitaj lan-
doj. Tiucele la c-eestantoj de-
cidis organizi komisionon de
Esperantistoj en nealiancaj
landoj. Oni priparolis la nece-
son de kursoj por fremdaj stu-
dentoj en universitataj urboj
kaj de neceso de lernolibro
uzebla en ĉiuj landoj de la t ria
mondo. En 1985 oni pianos
seminarion de delegitoj de ne-
aliancitaj landoj en Jugoslavio.

ELF/AREK

ELF/AREK prezentis sian aga-
don por ĉ. 53 ĉeestantoj la
4-an je la 9-a horo en la salono
Kabe. La partoprenantoj ekko-
nis la eldonagadon de
ELF/AREK (stampokatalo-
gojn, tutajn katalogojn, poŝt
markajn katalogojn). Bedaû
rinde, ekspozicio ne ebligis la
montradon de tiuj en la re-
alafo.

Esperanto estas taûga rimedo
por la vastigo de la internaciaj
kontaktoj kaj la kooperativan-
oj devas helpi ties aplikadon
kaj disvastigon.
La konferenco unuanime kon-
sentis, ke estu organizita Pre-
parkomisiono el la reprezen-
tantoj de landoj Britio, Bulga-
rio, Ceĥoslovakio, Hungario,
Italio, Islando kaj Pollando.
Tiu komisiono petu la kompe
tentulojn organizi Kooperati
van Esperanto-Konferencon
kadre de la 69-a UK en Kana
do kaj kadre de la 70-a en
F.R.G. En 1984 okazu
— krom tiu en Kanado — kon
ferenco en Bulgario. La kon
ferenco urĝigis la aplikadon de
Esperanto en la kooperativaj
instancoj.
La konferencon vizitis kaj sa-
lutis s-ro Gregoire MAER-
TENS, prezidanto de UEA
kaj d-ro Endre BARÁTH prY-
zidanto de LKK.
Post la kunsido la partopren-
antoj vizitis kooperativojn en
departemento Pest. La konfe-
renco daûros la 5-an de aûgus-
to en la Kongresejo.

JUNULARA VESPERO

Inter skeĉoj de Stefan MacGill
kaj de estraranoj de TEJO
popmuzikis Ensemblo Pola ris,
kaj dancis trupo da junaj polaj
skoltinoj. Improvizita prezent-
afo de la fama junularmovada
katido Pusztavacs populariĝis
inter ĉiuj, krom la gardistoj
— sed kiam ili forportis la ar-
tiston, la publiko revokis ĝin
sur la scenejon.

Nia unika dano Kim kontri-
buis al ankoraíi pli gaja etoso
de kantado kaj dancado, kiu
poste daûris ĝis la unua nokte,
kun akompano de Ensemblo
Polaris. Estis ĝojige, ke homoj
el ĉiuj generacioj partoprenis
en la longedaílra, ludema danc
ado.

JARFINA KONGRESO
EN HINDA UNIO

Inter 1983-12-30/1984-01-01
okazos la dua tutlanda E-kong-
reso en I-linda Unio. La fremd-
landaj aliĝontoj havos speci
alajn dulitajn ĉambrojn kun
bonaj aranĝoj. Informojn petu
de D-ro P.V. RANGANA
YAKULU. Post. Box. 566,
Vijajawada 520 003, Hindio.
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NOVA] ALIĜOJ 4908
4909
4910
4911

A BONYI Kata, Kecskemét, Katona J . u. 4., Hungario
TO Arpád , Kecskemét, Katona J. u. 4., Hungario
NAGY János, Kecskemét, Katona J. u. 4., Hungario
MOLNAR Marianna, Kecskemét, Katona J. u. 4., Hungario

4530 FAGGYAS Katalin, 1027 Budapest, Frankel Leó 24., Hungario 4912 SIKOK Ivin. Kecskemét, Katona J. u. 4., Hungario
4913 LAZAR István, Kecskemét, Katona J. u. 4., Hungario
4914 KARPATI Denise, 1368 Budapest, Pf. 193., Hungario

4661 NAGY Péter, 1121 Budapest, Arnyas u. 40., Hungario 4915 FEKETE Edit. Tapolca, Kossuth u. 14., Hungario
4662 VALTER Ferenc, 1122 Budapest, Kristina krt. 618., Hungario 4916 SINKA Teodora, Budapest XIII., Uteg u. 53/a., Hungario
4663 SZECSKO Tamis, 1373 Budapest, Pf. 587., Hungario 4917 KATAI Andrea, 1203 Budapest, Prieszol J. u. 10., H ungario
4664 BALINT Robert, 1061 Budapest, Anker k Oz 1-3., Hungario 4918 PARKY Maria, Budapest XIX., Deák F. u. 25., Hungario
4665 BROCZKO Péter, 1045 Budapest, Nyár u. 97.IV.24., Hungario 4919 SZÉKELY Lajos, 1065 Budapest, Nagymez6 u. 23., Hungario
4666 BUDAI Gabor, 1426 Budapest, Pf. 3., Hungario 4920 TOTH Sándor, 2094 Nagykovácsi, Rákóczi u. 8., Hungario
4667 BUDINSZKY József, 1374 Budapest, Pf. 565., Hungario 4921 KERES Emil, 1368 Budapest, Pf. 193., Hungario
4668 DEME László, 1119 Budapest, Fehérvári u. 125.VIII .25., Hungario 4922 KISS Anna, 1368 Budapest, Pf. 193., Hungario
4669 DUZS János, 1088 Budapest, Mtizeum	 u. 17., Hungario 4923 GYARMATI István, 1368 Budapest, Pf. 193., Hungario
4670 FERENCZI Pál, 1111 Budapest, Müegyetem u. 3-9., Hungario 4924 NEMETH Gabor, 1368 Budapest, Pf. 193., Hungario
4671 FRANK Tibor, 1061 Budapest. Anker kOz 1-3a Hungario 4925 MADARASSY Albert, 1368 Budapest, Pf. 193., flungario
4672 GERGELY Mihály, 1029 Budapest, OrdOgárok u. 86., Hungario 4926 Cs. NEMETH Lajos, 1087 Budapest, Kerepesi u. 5., Hungario
4673 GOMBOS Ervin, 1525 Budapest, Pf. 51., flungario 4927 BEREK Kati, 1023 Budapest, Harcsa u. 2., Hungario
4674 GYARMAT1 András, 1372 Budapest, Pf. 451., Hungario 4928 HACSER Józsa, 1368 Budapest, Pf. 193., Hungario
4675 KANDIKO József, 1081 Budapest, Rákóczi u. 57., Hungario 4929 BLASEK Gyöngyi, 1368 Budapest, PL 193., Hungario
4676 KATONA-KISS Lász16. 1122 Budapest, Kristina krt. 6/8., Hungario 4930 BANKY Robert, 1368 Budapest, Pf. 193., Hungario
4677 LUKACS András, 1368 Budapest, Pf. 193., Hungario 4931 TANDOR Lajos, 1368 Budapest, Pf. 193., Hungario

4678 MEREY Imréné, 1372 Budapest, Pf. 451., Hungario 4932 KELEMEN László, 1025 Budapest, Csejtei u. 5., Hungario

4679 OLAH Liszló, 1122 Budapest, Krisztina krt. 6/8., Hungario 4933 PALOCZ László, 1089 Budapest, Bláthy O. u. 27., Hungario

4680 PINTER Zsuzsa, 1372 Budapest, Pf. 451., Hungario 4934 ALMASSI Ferencné, 1145 Budapest, Erz.sébet Királyné u. 14/b.,
4681 REICH György, 1051 Budapest, Arany J. u. 24., Hungario Hungario
4682 SZENES Imre, 1021 Budapest, Labanc u. 14/a., Hungano 4935 BONE József, 1061 Budapest, Vasvári Pál u. 6.fszt.3., H ungario
4683 TERESTYENI Tamis, 1373 Budapest, Pf. 587., Hungario 4936 PATA1U Agnes, 1136 Budapest, Rajk L. u. 24.111.3., Hungario
4684 TROM András, 1426 Budapest, Pf. 3., Hungario 4937 SZAB6 Kálrnán, 1136 Budapest Rajk L. u. 24.111.3.. H ungario
4685 ZOLTAN Imre, 1118 Budapest, Minerva u. 5., Hungario 4938 HERCEGH Csilla, 1065 Budapest, Hajós u. 23., Hungano
4686 NAGYSZEGHI Ferenc, 1192 Budapest, Bercsényi u. 72., Hungario 4939 WOHLMUTH István, 1054 Budapest, Vécsey u. 5., Hungario
4687 GALAMBOS Lajos, 1144 Budapest, Kerepesi u. 140.V11.95., Hungario 4940 PEÇSI Ildikó, 1146 Budapest, Abonyi u. 27., Hungario
4688 KUNA Katalin, 1054 Budapest, Báthori u. 5., Hungario 4941 SZUCS Csaba, 1146 Budapest, Abonyi u. 27., Hungario
4689 NELHOBEL Tamis, 1123 Budapest, Táltos u. 7-9., Hungario 4942 ROMHÁNYI József, 1368 Budapest, Pf. 193., Hungario
4690 KARIKO Balázs, 2900 Komárom, Madách u. 4/b, 2/1., Hungario 4943 KIKINGER Gabor, 1368 Budapest, Pf. 193., Hungario
4691 VASVARI Julia, 7700 Mohács, Radnóti llat. 15.1I1111.,Hungario 4944 SZILAGYI Zsuzsa, 1368 Budapest, Pf. 193., Hungario
4692 ZSOLDOS László, 1118 Budapest, Soml6i u. 501a., Hungario 4945 HALASZ László, 1368 Budapest, Pf. 193., Hungario
4693 BERHIDI Jolán, 1172 Budapest, VIII. u. 6., Hungario 4946 SO Sanguon, Sodernun, pogtkesto 59 Sefilo, Koreujo
4694 SANDOR Elizabeta, 7300 Korn16, Berek u.  lic. IH19., Hungario 4947 SO Sanguk, Sodemun poŝtkesto 59 Setilo, Koreujo
4695 SZOLNOKI Gizella, 1221 Budapest. Peta u. 15, Hungario 4948 JEONG Juna, C.p.o. Box 3049 Koreujo
4696 PELI Ludoviko, 1221 Budapest, Gerinc u. 116., Hungario 4949 JEONG Hojun, C.p.o. Box 3049 Koreujo
4697 TOVISHATI Ferenc, 5630 Békés, Szélmalom u. 35, Hungario 4950 BROCZKO Maté, 1051 Budapest, Széchenyi u. 1., Hungario
4698 TOVISHATI Ferencné, 5630 Békés, Szélmalom u. 35., Hungario 4951 STRUMTNSKA Marie, Radcická 2000, Praha 5-Smtcsov, 15000.,
4699 MAKAI Szuzana, 7700 Mohács, Sallai u. 20., H ungario CeTioslovakio
4700 VARGA Maria, 7754 My, Dózsa Gy. u. 3., Hungario 4952 BAYNAN D Odile, 5 rue Thomas Coutore. 95400. Vinieizs Le B11,
4701 MIHALYI Bernadette, 7754 Bóly, Ady E. u. 13., Hungario Francujo
4702 MIHALYI Maria, 7754 Bóly, Ady E. u. 13., Hungario 4953 GYARMATHY Réka, 5700 Gyula, Arpád u. 9., Hungario
4703 HORVATH József, 1135 Budapest, Lehel u. 391c., Hungario 4954 GYARMATHY Zsolt, 5700, Arpád u. 9., Hungario
4704 Székely Sándor, 1115 Budapest, Bartók B. u. 93., Hungario 4955 WACHA Borbála, 1225 Budapest, Csut u. 8/c., Hungario
4705 BEBESI József, 2441 Szazhalombatta,Beke u. 31. fsz. 2., Hung 4956 WACHA Márta, 1225 Budapest, Csut u. 81c., Hungario
4706 MEDGYES Miné, Péchy Maria, 1051 Budapest, Arany J. u. 9., 4957 VUKOV Eva, 7400 Kaposvár, 48-as Itjüság u. 36., Hungario

Hungario 4958 CSEH Fruzsina, 5008 Szolnok, TOrnOrkény u. 13., Hungario
4707 KORSOS Lajos, 6800 Hód mez6vásárhely, Szánt6	 u. 1	 Hungario 4959 KOVESDI Henriett, 2120 Dunakeszi. Barátság u. 35.7/46., Hungario
4708 HORVATH Szilveszter, 1165 Budapest, Farkassz616 u. 48.. Hungario 4960 KOVESDI László, 2120 Dunakeszi, Barátság u. 35. 7146., Hungano

4709 CSOMORNE Tilimpás Maria, 6900 Makó, Kiilcsey u. 28., Hungario 4961 B. PETHES Andrea, 1144 Budapest , Füredi ut 11/a 626., Hungario

4710 ENGL1 Katalin Klára, 9700 Szombathely, Hunyadi J. u. 49., Hungario 4962 VUKOV Gabriella, 7400 Kaposvár, 48-as Ifjtiság u. 36., Hungario

4711 AN DRASSY Tamis, 5100 Jászberény, Tigris u. 3. Pf. 5., Hungario 4963 CSONTOS David, 1025 Budapest, TorOkvész u. 95197 c.. Hungario

4712 BORSI Arpád, 1161 Budapest, Palotai u. 29., Hungario 4964 LORINCZ László, 1119 Budapest, Boglárka u. 23.fsz.4., Hungario

4713 NAGY Gibor, 1067 Budapest, Lenin krt. 85.,111.27., Hungario 4965 HORVATH Katinka, 9224 Gy6r, Vajesuk u. 20., Hungario

4714 BAKOS Nagy Marta, 1071 Budapest, Dembinszki u. 43.11.10— 4966 PHERSY Katalin,

H ungario 4967 HORVATH Roland, 9024 Györ, Vajcsuk u. 20., Hungario

4715 SIPOS Nándor, 1134 Budapest, Gidófalvi u. 27. 7/3., Hungario 4968 PHERSY Krisztina

4716 STADLER Tibor, 1182 Budapest. VOrtishadsereg iitja 249/a, Hungario 4969 SZWARC András Zbigniew , 2400 Dunaûjváros, Szórád M. 44.VII1.4.,

4717 'USE Gabriella, 2400 Dunadjváros, Rudas L. u. 2. IV. 1., Hungario Hungario
4718 M1GLESZ Zoltán, 3711 Szirmabeseny6, Kazinczy u. 14., Hungario 4970 BEDNAkIKOVA Laura, 82106 Bratislava, Lotygská 8., eetoslovakio

4719 NEMETH József, 9738 TOmOrd, Ady u. 6., Hungario 4971 ZEEVI Yael, Natanjá K. Nordan 220., lzraelo,
4720 MI HALLFY	 Lajos, 6760 Kistelek, Rákóczi u. 10., Hungario 4972 ZEEVI Michael, NatanjaK. Nordan 220., I zraelo
4721 TISZA János, 6760 Kistelek, Petófi u. 31., Hungario 4973 RADOS Marcella, Budapest, HEA, Hungario
4722 TRATNYEK Magdolna. 7627 Pécs, Csákány u. 18., Hungario 4974 RADOS Daniel, Budapest, HEA, Hungario

4878 FOTH Hans-J iirgen , 2000 Neubrandenburg Albert-Schweitzer Str. 7..
GDR

4975
4976

RADOS Maria, Budapest HEA, Hungario
ZVARA Marko, 058 01 Poprad, Leninova 33., teĥoslovakio

4879 SZA BO Timea, 2011 Budakalisz, ()Casa Gy. 64., Hungario 4977 Georgi MIHALKOV, 1056 Budapest, Havas u. 2.

4880 WARGHA Enaysati, FRIT2-Schubert-Ring 69., 6 Frankfurt 60., FRG 4973 Ilia MIHALKOV. 1056 Budapest. Havas u. 2.

4881 KUJAN Josep, çefioslovakio 4882 4979 Ferenc MIHALKOV, 1056 Budapest, Havas u. 2.

4882 ŜIPKOV J uraj, Celloslovakio 4980 LENDVAI Balázs, Sellye, József A. u. 1. Hungario
4883 POPORNA Pana, CeFloslovakio 4981 PRINCZ Ágoston, Budapest, XIII., Sallai u. 4. Hungario
4884 PANAYOTIS MicHalatos. 1389 Budapest,Hungario 4982 PRINCZ Benedek, Budapest, XIII., Sallai u. 4. Hungario
4885 GRIESSIG Herbert , Budapest Ady E. u. Hungario 4983 PRINCZ Adorján, Budapest, XIII., Sallai u. 4. Hungario
4886 SKOPAS Laurynas-Algimantas, Str. Krantines 12-27. Vilnius 4984 JAKAB Katalin. Budapest, Hungario

Litovio SU-232055, Sovetio 4985 JAKAB Gabor, Budapest, Hungario
4887 M.ELNIKOV Aleksandr Sergejevic, p.k. 393., Rostov-na-Donu, 4986 CZARNECKI Czeslav. ul. Kripicka 47/2. 54-018 Wroclavo

SU-344007, Sovetio 4987 ANTAL Zoltán, Kecskemét Petófi S. u. 6. IV. 1 1 	 Hungario
4888 BAROSSNE KORODI Zsófia. 1037 Budapest, Laborc kbz 44.. 4988 ANTAL László, Kecskemét, Pet6fi S. u. 6. IV. 11. Ilungario

Hungario 4989 RATKAI Zoltán, 6721 Szeged, Lengyel u. Hungario
4889 BAROSS Veronika, 1037 Budapest, Laborc kOz 44,, Hungario 4990 RATKAI Katalin. 6721 Szeged, Lengyel u. Hungario
4890 BENCZIK Mónika, 1149 Budapest, Egressy laiz 6., Hungasio 4991 Martin WEICHERT 8000 München 83, Struwelpetcrstr.18 a
4891 MOLNÁR Fanni, 1118 Budapest, Kelenhegyi u. 81.. Hungario 4992 Aleksandro HAMANN. DDR-7030 Leipzig, Alfred-Kastner-Str.72.
4892 MOLNAR Anikó, 1118, Budapest , Kelenhegyi u. 81., Hungario 4993 SZILVASI Tamara, 1183 Budapest, Fels6csatári fit 27. Hungario
4893 BROCZKO Viktor, 1045 Budapest, Nyár u. 97., IV. 24., flungario 4994 CZIRJAK László, 1146 Budapest. Thököly fit 35.1.21. Ilungario
4894 BUJ DOS() Linda, 1063 Budapest, VI. Sziv u. 37. f. 2., Hungario 4995 Mateo ROKICKI, Kolorova 2. Michalowice, 05-215 Opacz Pollando
4895 LUKACS Aron. 4026 Debrecen, Hatvan u. 11c.. Hungario 4996 Natalia ROKICKA, Kolorova 9. Michalowice, 05-215 Opacz, Pollando
4896 HORVÁTH Fvelina, 1135 Budapest, Lehel u. 39/c. I. 7., H ungario 4997 HORVÁTH Katalin, 1045,Budapest, Tél u. 66. Hungario
4897 RIETH lstván, 1173 Budapest, Ferihegyi u. 110.11. 17.. Hungario 1998 HORVÁTH Zoltin, 1045, Budapest, Tél u. 66. Hungario
4898 CZIBOLY Adam, 1132 Budapest, Visegrádi u. 53., Hungario 4999 Hana VOJACKOVÁ. 625 00 BRNO. Cehoslovakio
4899 HORVÁTH Rikardo, 1135 Budapeŝto, Lehel u. 391c.. 1.7. Ilungario
4900 JANCSAR Katalin, 3104 Salgótarján, Kiilcsey u. 12. Hungario
4901 JANCSAR Péter. 3104 Salgótarján, KOlcsey u. 12., Hungario
4902 BALOGH Boglárka, 1062 Budapest, Lehel u. 11b., Hungario Kongresa numero de Budapegta InformiIo. Redaktis: d-ro Arpád MATH t, La rubrikon
4903 FEKETE Maria, Kecskemét, Katona,'J . u. 4., H ungario „Kongresa Kuriero" redaktis Ingvar SCHOULTZ. 	 Respondeca redaktoro: d-ro Vilmos
4904 GUDRICZA Csilla, Kecskemét, Katona J. u. 4., H ungario BENCZI K. 	 Respondeca eldonato: Tibor VASKO. 	 Enpaligo: Eszter KISS 	 Tajpis:

4905 BEREGSZASZ1 Janos, Kecskemét, Katona J. u. 4., Hungario Ferencné ZSIDI, Ildikó MÉSZAROS kaj Maria BENCZIK

4906 PASZTOR Marianna, Kecskemét, Katona J. u. 4., Hungario Készült a SZOT NyomdájSban.	 Eng.sz.: IHITSZL112/1980.	 Index: 	 25159 HU ISSN
4907 SAMU Ferenc , Kecskemét, Katona J. u. 4., Hungario 0133 - 0977.

BELARTAJ KONKURSOJ
1983

POEZIO
1-a premio:

Ne, aljugita
2-a premio:

L.G. NORDENSTROM
(Svedio)

3-a premio:
Masayuki KURODA
(Japanio)

Honoraj mencioj:
Wolfgang GUNTHER
(FRG)
T.A. GOLDMAN
(Usmo)

PROZO
1-a premio:

Ne aljugita
2-a premio:

J.S. VEEN
(Nederlando)

3-a premio:
J.S. VEEN
(Nederlando)

Honoraj mencioj:
Martin HAASE
(FRG)
Spornenka
(Jugoslavio)

TEATRAĴO
Neniuj k_onkursaĵoj

ESEO
Bernard GOLDEN
(Hungario)

INFANLIBRO
DA LA JARO

Nudpieda GEN
eldonita de Rondo GEN
(Tokio)

FOTOGRAFI0
1-a premio:

Karel STRONKA
(Cehoslovakio)

2-a premio:
Zoltzin FEJËR
(Hungario)

3-a premio:
Song KE-YEP
(Korea Respubliko)

Honoraj mencioj:
Lajos KAPITANY
(Hungario)
Miyosi TANAKO
(Japanio)

PRI LA EKSPOZICIO EN LA
POLA KU LTURCENTRO

DE BUDAPESTO

La inaüguron de la ekspozicio
ĉeestis Teresa BAKULA el la
regiono Kurpie (nordorienta
parto de Mazowsze) kiu pre-
zentis la regionan veston kaj
demonstris la teknikon de pa-
pertondado.
La malfermon riĉigis ankatl
la koruso „KONSONANCO"
prezentante polajn popolajn
kantojn kaj infana folkloren-
semblo „JUNA KONIAKOW"
montrante kelkajn montarajn
dancojn.
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