novembro de 2011

Hungaria Esperanto - Asocio

Novaĵletero de 35a HEK
NOVAĴLETERO DE HEA

UNUA PAĜO

35a Hungaria Esperanto-Kongreso en Szolnok
Spite al kelkaj kontraŭstaruloj
post granda, organiza laboro la
35a Hungaria EsperantoKongreso sukcese okazis en
urbo Szolnok de la 3-a ĝis la
6 - a de no ve mbr o . La
ko ngr ese jo est is e n
kult ur cent ro VOKE de
fervojistoj. Ĝi estis landa,
nacia kongreso, sed ni povis
ĝui ĉeeston de eksterlandanoj.
La eventon vizitis averaĝe 90 partoprenintoj el 4 landoj, Slovakio,
Rumanio, Ukraino kaj Hungario.
Ni klare scias, ke ni devas informi la ekstermovadan mondon pri
Esperantaj okazaĵoj kiel eble plej ofte por montri uzeblecon de nia
lingvo. Por tio LKK informis kaj invitis la lokan televidkompanion,
ĵurnalon kaj radiostacion. La loka televidkanalo faris intervjuon kun
Imre SZABÓ prezidanto de HEA, András GULYÁS ambasadoro, la
reprezentinto de nia alta protektanto Árpád GÖNCZ
eksrespublikestro, István SZABÓ vicprezidanto, la reprezentinto de la
urba registaro.

Enhavo:

35a Hungaria EsperantoKongreso
LKK de 35a HEK
Kongresaj salutvortoj de Ferenc
HARNYOS gvidanto de LKK
Salutovortoj de Sarolta BAGÓ,
estrarano de HEJ
Salutvortoj de István GULYÁS
prezidanto de HFEA

Salutvortoj de Judita REY
HUDEĈEK prezidantino de
KEL
Salutvortoj de Árpád
GÖNCZ
eksrepublikestro de Hungario

La antaŭan tagon de la Kongreso kelkaj organizantoj (János NAGY
kaj Jozefo ESZÉNYI) vizitis la kongresejon, antaŭpreparis la eventon, Gravaj Sciindaĵoj
kaj ili renkontiĝis kun la reprezentantoj de la medioj (televido, radio,
gazetoj) por priparoli ĉion.
La adreso de oficejo de
Dank’ al Jozefo ESZÉNYI kaj Tamás ESZÉNYI la Kongresa Libro
HEA: HU-1088 Budapeŝto,
kaj la ŝildoj pretiĝis.
strato Sándor Bródy, numeJános NAGY kaj Edit LINDWURM okupiĝis pri la antaŭpreparoj de
ro 38.
la Kongreso, pri la invito kaj la la akceptado de la altrangaj gastoj, la
Malfermita ĉiumerkrede
prelegantoj kaj la kongresanoj, kaj okupiĝis pri la kontaktoj kun ili.
Ĵaŭde, la 3-an de novembro LKK jam frumatene alvenis al la
kongresejo por pretigi la kondiĉojn. Posttagmeze ni bonvenigis la
partoprenantojn, registris ilin kaj ĉiu okupis sian tranoktejon en la
proksima studenthejmo. Je la 16-a kaj 30 minutoj jam komenciĝis la
unua prelego, József ESZÉNYI estrarano de HEA prelegis pri nia Ora
Duopo, Julio BAGHY kaj Kolomano KALOCSAY. Libroservo
funkciis dum la tuta kongreso danke al János NAGY kaj Edit
LINDWURM. Ili zorgis pri registriĝo kaj multaj organizaj aferoj. Laboron de ili helpis Sarolta BAGÓ kaj Imre KEMÉNYFI, kiuj estas la
estraranoj de Hungara Esperanto-Junularo.
Vespere ni bone amuziĝis kaj interkonatiĝis kadre de Interkona
Vespero.

de la 17-a ĝis la 19-a.
Tel: 36 1 235 - 0930

Retejo de 35a HEK:
http:/hungarakongreso.atw.hu
Retejo de HEA:
http://eszperanto.t-online.hu

novembro de 2011

Hungaria Esperanto - Asocio

Novaĵletero de 35a HEK
NOVAĴLETERO DE HEA

DUA PAĜO

35a Hungaria Esperanto-Kongreso en Szolnok
Vendrede post la abunda
matenmanĝo je la 9-a
komenciĝis la solena
malfermo de la Kongreso.
Dum la inaŭguro Ferenc
HARNYOS gvidanto de LKK
salutis la gekongresanojn, kaj
transdonis la vorton al la
altrangaj gastoj, kaj al la
reprezentantoj de diversaj
asocioj.
Unue parolis András GULYÁS, la reprezentanto de Árpád GÖNCZ,
poste sinsekve István SZABÓ de la Urba Registaro, Enikő ZENGŐ
SEREGHYNÉ en la nomo de ILEI-HU kaj Hungara Fervojista
Esperanto-Asocio, Imre SZABÓ en la nomo de HEA, Anna BARTEK
(Anjo Amika) reprezentantino de Budapeŝta Medicina EsperantoFakgrupo, Sarolta BAGÓ reprezentantino de HEJ, Mihai TRIFOI
nome de Rumania Esperanto-Asocio, Mikelao LINECKIJ el Ukraino

Enhavo:

35a Hungaria EsperantoKongreso
LKK de 35a HEK
Kongresaj salutvortoj de Ferenc
HARNYOS gvidanto de LKK
Salutovortoj de Sarolta BAGÓ,
estrarano de HEJ
Salutvortoj de István GULYÁS
prezidanto de HFEA

Salutvortoj de Judita REY
HUDEĈEK prezidantino de
KEL
Salutvortoj de Árpád
GÖNCZ
eksrepublikestro de Hungario

T u j po st e sekvis la
urborigardado, dum kiu
ĉiĉeronis Győző GAÁL.
Je la 13-a ni tagmanĝis en la
manĝejo de la studenthejmo.
Dum la tagmanĝo ni povis Gravaj Sciindaĵoj
renkontiĝi
kun
la
La adreso de oficejo de
reprezentantoj de Turinform.
HEA: HU-1088 Budapeŝto,
Posttagmeze
abundis la
strato Sándor Bródy, numeprelegoj en pluraj ĉambroj.
ro 38.
Interalie Eŭgeno Macko
(Jenő MATYKO) - Blazio VACHA: „E-D-E - por demokratia
Malfermita ĉiumerkrede
lingvopolitiko”, Tiborné MENDER kaj Anikó NEMES: „Prezento de
la H u ng a r a Fr e md l in g va B ib l io t e k o ” , R e nk o nde la 17-a ĝis la 19-a.
tiĝo kun fama, hungara verkisto István NEMERE.
Tel: 36 1 235 - 0930

De la 20-a komenciĝis la
Kultura Vespero.
Ni povis ĝui la kantojn de
Laborista Koruso de Komló,
Pál GAJDOS,
Laca
GARAMVÖLGYI kun Perlo
Miela, Anjo Amika, Zsófi
TÓTH (klarneto, saksofono),
Marika ÚJVÁRI (kantistino).

Retejo de 35a HEK:
http:/hungarakongreso.atw.hu
Retejo de HEA:
http://eszperanto.t-online.hu

novembro de 2011

Hungaria Esperanto - Asocio

Novaĵletero de 35a HEK
NOVAĴLETERO DE HEA

TRIA PAĜO

35a Hungaria Esperanto-Kongreso en Szolnok
Sabato estis la vera labortago,
multaj prelegontoj alvenis al la
ko ngr ese jo , dens iĝ is l a
programeroj. Mi provas vicigi
ilin iom resume:
Post matenmanĝo komenciĝis
p releg o d e Dr. I mr e
FERENCZY: „Esperanto kaj
medicino. Historia rerigardo.”
Je la 10-a la kongresanoj povis
elekti inter prelego de Katalin
FARAGÓ: „La uzado de Esperanto, kaj ĝiaj problemoj en la porsana
fako”, aŭ en la ĉambro Kalocsay prezentis sian libron Dr. Gábor
MÁRKUS: „Ruĝa suno kaj verda stelo”.
Je la 11-a: Ottó HASZPRA: "Nigraj diamantoj" - libro-prezentado,
kie la ĉeestantoj, kiel donaco, ricevis la librojn, paralele parolis Perlo
Miela pri muzikterapio.
Je la 12-a oni povis ĝui prelegon de Dr. Endre DUDICH, kies titolo
estis „Geologiaj riĉaĵoj de la Karpat-baseno”.
Tagmanĝo kaj denove amaso
de programeroj.
Pr e ska ŭ du m la t ut a
posttagmezo la aktivuloj de
ILEI-HU laborkunvenis.
Kiuj ne partoprenis tiun
konferencon, povis diskuti kun
János PETIK pri koncepto de
alternativa strategio aŭ povis
lerni dancon „merengue” kun
Boris ARRATE VERANES.
Tuj post la vespermanĝo sekvis la Kongresa Balo, kie ni atendis la
gastojn per bonventrinkaĵo. La
Balon malfermis Ferenc
HARNYOS kun sia edzino
Judit per angla valso. Dum la
balo estis ventrodancado,
popoldanco de „Cuháré”,
skeĉo de Stefan MACGILL
kun Perlo Miela, granda
kongresa torto, tombolo kaj
dancado ĝis aŭroro.

Enhavo:

35a Hungaria EsperantoKongreso
LKK de 35a HEK
Kongresaj salutvortoj de Ferenc
HARNYOS gvidanto de LKK
Salutovortoj de Sarolta BAGÓ,
estrarano de HEJ
Salutvortoj de István GULYÁS
prezidanto de HFEA

Salutvortoj de Judita REY
HUDEĈEK prezidantino de
KEL
Salutvortoj de Árpád
GÖNCZ
eksrepublikestro de Hungario

Gravaj Sciindaĵoj
 La adreso de oficejo de
HEA: HU-1088 Budapeŝto,
strato Sándor Bródy, numero 38.
 Malfermita ĉiumerkrede
de la 17-a ĝis la 19-a.
Tel: 36 1 235 - 0930

 Retejo de 35a HEK:
http://hungarakongreso.atw.hu
 Retejo de HEA:
http://eszperanto.t-online.hu
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Hungaria Esperanto - Asocio

Novaĵletero de 35a HEK
NOVAĴLETERO DE HEA

KVARA PAĜO

35a Hungaria Esperanto-Kongreso en Szolnok
Dimancxe, iom lace pro la balo,
ni aŭskultis kelkajn prelegojn :
Perlo Miela pri Ferenc LISZT,
József ESZÉNYI pri Esperanta
lit er at uro ka j Mik ae lo
LINECKIJ pri uzo de ludoj en
E-kurso.
Je la 11-a okazis la oficiala
fermo de la kongreso. Dum la
ferma evento Ferenc
HARNYOS gvidanto de LKK resumis mallonge la okazaĵojn de
Kongreso kaj dankis al la organizantoj kaj al la helpantoj iliajn
sindonemajn laborojn kaj al la prelegintoj la interesajn kaj
multvalorajn prelegojn.
Post la tagmanĝo ni ĉiuj
forlasis la kongresejon, kaj
adiŭxis unu la alian. Ni
renkontiĝos ie dum ZamenhofFesto, dum IJL, aŭ dum la
sekva Landa Kongreso.
Por la organizantoj ankoraŭ ne
finiĝis la Kongreso, atendas nin
la finkalkuloj.
.

Enhavo:

35a Hungaria EsperantoKongreso
LKK de 35a HEK
Kongresaj salutvortoj de Ferenc
HARNYOS gvidanto de LKK
Salutvortoj de Sarolta BAGÓ,
estrarano de HEJ
Salutvortoj de István GULYÁS
prezidanto de HFEA

Salutvortoj de Judita REY
HUDEĈEK prezidantino de
KEL
Salutvortoj de Árpád
GÖNCZ
eksrepublikestro de Hungario

Gravaj Sciindaĵoj
 La adreso de oficejo de
HEA: HU-1088 Budapeŝto,
strato Sándor Bródy, numero
38.
 Malfermita ĉiumerkrede
de la 17-a ĝis la 19-a.
Tel: 36 1 235 - 0930

 Retejo de 35a HEK:
http://hungarakongreso.atw.hu
 Retejo de HEA:
http://eszperanto.t-online.hu
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Hungaria Esperanto - Asocio

Novaĵletero de 35a HEK
NOVAĴLETERO DE HEA

KVINA PAĜO

Loka Kongresa Komitato de 35a Hungaria Esperanto-Kongreso
Enhavo:

35a Hungaria EsperantoKongreso
LKK de 35a HEK
Kongresaj salutvortoj de Ferenc
HARNYOS gvidanto de LKK
Salutvortoj de Sarolta Bagó,
estrarano de HEJ
Salutvortoj de István GULYÁS
prezidanto de HFEA

Salutvortoj de Judita REY
HUDEĈEK prezidantino de
KEL

Mi estas Ferenc HARNYOS la gvidanto de Loka Kongresa Komitato. Mi deziras
prezenti LKK-n mallonge.

Salutvortoj de Árpád
GÖNCZ
eksrepublikestro de Hungario

Membroj de LKK estas:
Anna BARTEK membro de Hungaria Esperanto-Asocio (HEA).
Ŝin konas Esperanta mondo, kiel Anjo Amika, mondfama kantistino. Ŝi prizorgas
kulturajn aferojn en la Asocio.
József ESZÉNYI membro de Hungaria Esperanto-Asocio (HEA).
Li instruas Esperanton jam longtempe, li gvidas la kursojn en la Asocio.

Gravaj Sciindaĵoj
 La adreso de oficejo de
HEA: HU-1088 Budapeŝto,
strato Sándor Bródy, numero
38.

Ferenc HARNYOS ĝenerala vicprezidanto de Hungaria Esperanto-Asocio (HEA).
Li instruas Esperanton delonge. Li funkciigas interretan radioelsendon EsperantoRadio Jászberény.

 Malfermita ĉiumerkrede

János NAGY vicprezidanto pri ekonomio de Hungaria Esperanto-Asocio (HEA).
Li zorgas pri ekonomiaj aferoj de HEA, kaj faras la taskojn de oficgvidanto.

Tel: 36 1 235 - 0930

de la 17-a ĝis la 19-a.

Edit LINDWURM membro de Hungaria Esperanto-Asocio (HEA).
Ŝi helpas en ĉiu tereno la asociajn aferojn.
 Retejo de 35a HEK:

Enikő ZENGŐ SEREGHYNÉ membro de Hungaria Esperanto-Asocio (HEA).
Ŝi estas instruistino. Ŝi instruas Esperanton, eĉ ŝi ekzamenas. Ŝi prizorgas la
klerigajn aferojn de HEA. Ŝi estas estrarino de ILEI-HU.

http://hungarakongreso.atw.hu
 Retejo de HEA:

Ni kune kreis la kondiĉojn de HEK inkluzive de loko, tranoktejo, manĝo, programoj,
ktp.
En urbo Szolnok ĉiam viglis Esperanto-movado, ĉi tie funkcias du asocioj. Pro tio ni
elektis ĉi tiun urbon por iĝi loko de la kongreso.

http://eszperanto.t-online.hu
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Hungaria Esperanto - Asocio

Novaĵletero de 35a HEK
NOVAĴLETERO DE HEA

SESA PAĜO

Kongresaj salutvortoj de la gvidanto de LKK
Enhavo:

Karaj Gekongresanoj!
Mi estas
Ferenc
HARNYOS
la
gvidanto de Loka
Kongresa Komitato.

35a Hungaria EsperantoKongreso
LKK de 35a HEK
Kongresaj salutvortoj de Ferenc
HARNYOS gvidanto de LKK
Salutvortoj de Sarolta BAGÓ,
estrarano de HEJ

La ĉeftemo de la kongreso estas „Kiel statas la movado en
Hungario? (Ĉu kuneco aŭ diseco?)
Tiu demando povas leviĝi en ĉiu lando de Esperantujo.
Rilate al Hungario la demando povas esti pli signifa. Kiam
mi aktiviĝis denove en la movado, mi kredis tion, ke la
hungaraj esperantistoj laboras kune, agas ŝultro ĉe ŝultro por
Esperanto. Bedaŭrinde mi devis vekiĝi el mia bela sonĝo.
En nia movado funkcias multaj asocioj, laborgrupoj, kiuj
laboras por Esperanto, sed aparte, eĉ kelkaj kontraŭe. En nia
lando multe da gejunuloj lernas la internacian lingvon,
ĉirkaŭ po 5000 personoj jare. Konsidere al nombroj de la
ekzamenitoj Esperanto havas la trian lokon – rekte post la
angla kaj germana – ĉe Fremdlingva Kleriga Centro. Kion
fari por teni tiun amason al la movado? Ni havas multe da
taskoj ankaŭ en tiu tereno.

Salutvortoj de István GULYÁS
prezidanto de HFEA

Salutvortoj de Judita REY
HUDEĈEK prezidantino de
KEL
Salutvortoj de Árpád
GÖNCZ
eksrepublikestro de Hungario

Gravaj Sciindaĵoj
 La adreso de oficejo de
HEA: HU-1088 Budapeŝto,
strato Sándor Bródy, numero
38.
 Malfermita ĉiumerkrede
de la 17-a ĝis la 19-a.

Per tiu kongreso ni celas alproksimigi la polusojn de
movado unu al la alia.

Tel: 36 1 235 - 0930

Nome de Loka Kongresa Komitato mi deziras al vi bonan,
kongresan laboron, diskuton kaj agrablan kuneston!

 Retejo de 35a HEK:
http://hungarakongreso.atw.hu

Multsalute,
Ferenc HARNYOS
Gvidanto de LKK

 Retejo de HEA:
http://eszperanto.t-online.hu
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Hungaria Esperanto - Asocio

Novaĵletero de 35a HEK
NOVAĴLETERO DE HEA

SEPA PAĜO

Kongresaj salutvortoj de la reprezentantino de HEJ
Enhavo:

Karaj sa midea noj
geamikoj!

kaj

Kun multe da ĝojo ni salutas
vin ĉe la 35a Hungaria
Esperanto-Kongreso, en nomo
de Hungara Esperanto-Junularo
(HEJ). Permesu, ke ni
mallonge prezentu nian asocion
kaj samtempe klarigu kialojn
de nia ĉeesto.
Hungara Esperanto-Junularo
fondiĝis en 1963, por kunigi
kaj helpi la junajn hungarajn esperantistojn. Ĝi estas ekde
1964 landa sekcio de Tutmonda Esperantista Junulara
Organizo (TEJO). Anaro de HEJ konsistas nun el plurcent
homoj, el kiuj 7 entuziasmaj junuloj estas estraranoj. La
estraro zorgas pri informado kaj pri organizado de diversaj
kunvenoj. Ni klopodas okazigi renkontiĝetojn ĉiumonate,
kaj ni havas ĉiujare ankaŭ du internaciajn eventojn,
nomitajn JER kaj IJS. Ĉi lasta havas ĝenerale 80-100
partoprenantojn el la tuta mondo, kaj ĝi estas perfekta eblo
kaj por uzado de la lingvo, kaj por ekkono de kulturo kaj
senstreĉa amuziĝo.
Ni esperas, ke multaj de vi jam konis nin kaj nian agadon,
kaj espereble nia aktiveco utile subtenas la hungarian
esperantumadon, interalie havas iom da rolo ankaŭ en la
dumkongresa ĉeesto de junuloj.
Ni dankas la organizantojn pro la okazigo de la kongreso, la
ĉeestantojn pro la atento, kaj ni elkore deziras al ĉiuj
agrablan semajnon, plene je travivaĵoj.

35a Hungaria EsperantoKongreso
LKK de 35a HEK
Kongresaj salutvortoj de Ferenc
HARNYOS gvidanto de LKK
Salutvortoj de Sarolta BAGÓ,
estrarano de HEJ
Salutvortoj de István GULYÁS
prezidanto de HFEA

Salutvortoj de Judita REY
HUDEĈEK prezidantino de
KEL
Salutvortoj de Árpád
GÖNCZ
eksrepublikestro de Hungario

Gravaj Sciindaĵoj
 La adreso de oficejo de
HEA: HU-1088 Budapeŝto,
strato Sándor Bródy, numero
38.
 Malfermita ĉiumerkrede
de la 16-a ĝis la 19-a.
Tel: 36 1 235 - 0930

 Retejo de 35a HEK:
http://hungarakongreso.atw.hu

Sarolta BAGÓ
Estrarino de Hungara Esperanto-Junularo

 Retejo de HEA:
http://eszperanto.t-online.hu
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Hungaria Esperanto - Asocio

Novaĵletero de 35a HEK
NOVAĴLETERO DE HEA

OKA PAĜO

Salutvortoj de Hungara Fervojista Esperanto-Asocio
Enhavo:

Estimata Kongreso!
En la nomo de la Hungara
Fervojista Esperanto-Asocio
mi salutas la 35-an Hungarian
Esperanto-Kongreson.
Ĉi tiu kongreso okazas en tiu
urbo, kiu estas unu el la plej
gravaj fervojaj nodoj en
Hungario. En la pasintaj
jardekoj grandaj fervojaj evoluigoj okazis ĉi tie, kiam
konstruiĝis grandega ranĝostacio, moderna pasaĝerstacio
kun sekuriga instalaĵo, tegitaj kajoj kaj interkaja subpasejo.
La vagonriparejo ankaŭ helpas la fervojan laboron. Plurmil
fervojistoj laboras en Szolnok, por kiuj disponiĝas kulturaj
kaj sportaj eblecoj. La kontinue ŝanĝantaj transformoj de la
fervojo, la privatigo, la rapidega evoluo de la tekniko
devigas la fervojistojn je alispeca pensmaniero kaj agoj.
En tiuj medioj formiĝis fervojista Esperanto-fakgrupo en
Szolnok, kiu bedaŭrinde antaŭ kelkaj jaroj ĉesis ĉefe pro la
transformiĝo de la fervojo kaj pro la maldungo. Mi esperas,
ke ĉi tiu kongreso helpas reorganizi la fervojistan
Esperanto-movadon en la urbo Szolnok.
Mi deziras al la kongreso sukcesan laboron, riĉan kulturan
travivaĵon. Ĉi tiu kongreso alportu la evoluon de la
kunlaboro inter la landaj Esperanto-organizaĵoj, kaj helpu la
unuecan Esperanto-movadon en Hungario.

35a Hungaria EsperantoKongreso
LKK de 35a HEK
Kongresaj salutvortoj de Ferenc
HARNYOS gvidanto de LKK
Salutvortoj de Sarolta BAGÓ,
estrarano de HEJ
Salutvortoj de István GULYÁS
prezidanto de HFEA

Salutvortoj de Judita REY
HUDEĈEK prezidantino de
KEL
Salutvortoj de Árpád
GÖNCZ
eksrepublikestro de Hungario

Gravaj Sciindaĵoj
 La adreso de oficejo de
HEA: HU-1088 Budapeŝto,
strato Sándor Bródy, numero
38.
 Malfermita ĉiumerkrede
de la 17-a ĝis la 19-a.
Tel: 36 1 235 - 0930

Budapeŝto, la 23-an de oktobro, 2011.
 Retejo de 35a HEK:

István GULYÁS
Prezidanto de HFEA

http://hungarakongreso.atw.hu
 Retejo de HEA:
http://eszperanto.t-online.hu
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Hungaria Esperanto - Asocio

Novaĵletero de 35a HEK
NOVAĴLETERO DE HEA

NAŬA PAĜO

Salutvortoj de Judita Rey Hudeĉek prezidantino de KEL
Enhavo:

Estimataj Geamikoj!
Ĝis la lasta momento mi esperis, ke
mi tamen povos persone veni kaj
saluti vian kongreson, tamen
privataj malagrablaĵoj malebligis
mian deziron. Por trovi
anstataŭanton mankis tempo.
Mi bedaŭras ne nur pro tio ke mi ne povas kun vi gustumi bonan
hungaran vinon, ĝui komunajn vesperojn, sed ankaŭ pro tio, ĉar mi ne
havas eblecon kun vi priparoli niajn kunlaboreblecojn
Hungario kaj Kroatio estas ne nur najbaraj landoj, sed ankaŭ landoj
kun longa kaj signifa esperanta historio, tamen nia kunlaboro ne estas
kontentiga. Kial? Ĉu Hungaroj ne ŝatas gastojn, aŭ Kroatoj ne volas
vojaĝi kaj malkovri novajn regionojn. Tute ne.
Eble nia kunlaboro estas tiom magra ĝuste pro tio, ĉar ni estas tre
proksime, ĉar niaj popoloj longe vivis en la sama ŝtato, ĉar niaj multaj
familioj estas miksitaj kaj ni tutsimple sentas sin en la ambaŭ landoj
hejme.
Homoj ja sopiras pri nekonataj egzotikaj landoj, manĝaĵoj, scioj kaj ni
estas tiom ĉiutagaj unu al aliaj…
Tamen almenaŭ ni esperantistoj provu aliri al la afero alie. Estas tiom
da eblecoj por la kunlaboro! Estas multaj aferoj kiujn ni povas oferti
unu al aliaj mankas nur iom da fantazio
Hungario havas multajn kaj bonajn e-instruistojn. Al ni ĝuste tion
mankas. Kroatoj havas preskaŭ modelan prononcon de Esperanto, tio
mankas al Hungaroj.
En Hungario ĉiujare lernas Esperanton miloj da homoj, kiuj poste
malaperas el la mondo, ĉar ili ne havas eblecon uzi ĝin. Ĉu ne estus
saĝe oferti al ili vojaĝon al la maro uzante la internacian lingvon?
Do, tio estas nur ĝeneralaj ideoj, kiujn mi volis priparoli kun vi.
Bedaŭrinde tio nun restas nur deziro.
Esperante, ke estonteco regalos tamen al ni eblecon por viva
renkotiĝo, mi salutas vin kore kaj deziras agrablan kaj fruktodonan
labororon.
Amike
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DEKA PAĜO

Salutvortoj de Árpád GÖNCZ eksrespublikestro de Hungario
Karaj Geamikoj!
Kun sincera amikeco mi salutas la Hungarian
Esperanto-Kongreson, kiun la Hungaria
Esperanto-Asocio organizas kune kun la
Hungara sekcio de ILEI, la Hungara
Esperanto-Junularo, la Budapeŝta Medicina
Esperanto-Fakgrupo kaj la Hungara
Fervojista Esperanto-Asocio en kulturcentro
VOKE de fervojistoj. Mi sentas min honiriga
pro tio, ke vi petante alvokis min entrepreni
la altan protektantecon de Kongreso, ĉar mi
simpatias kun la celoj de via movado.
De kiam Zamenhof elpensis la artefaritan lingvon, Hungario daŭre
havis seriozan, entuziasman homamason de Esperanto. Iam ankaŭ mi
pensis pri tio, ke mi lernos ĝin, ĉar ankaŭ min efikis beleco de tiu
lingvo. Bedaŭrinde tio ne realiĝis, sed malgraŭ tio mi estimas ĉiujn,
kiuj sindoneme laboras por la internacia interkompreno, kies la unua
paŝo sendube estas tio, ke ni komprenu kaj interkomprenu unu la
alian.
Kiel mi skribis en mia mesaĝo sendita - jam antaŭ dudek jaroj - al via
antaŭa aranĝo,
„...Esperanto ĉiam estis por mi la LINGVO, la idealigita lingvostato
de la senescepteco, la elkalkuleblaj, plenumeblaj gramatikaĵoj kaj
laŭleĝecoj, kiu minimume enhavas eblecon de la perfekta
ellernebleco. Eĉ pli grave, ke Esperanto, kiel lingvo super lingva kaj
landlima povas kunligi popolojn, homojn, sortojn kaj kulturojn. Dum
pli ol centjara historio de via movado vi ĉiam anoncis la principon de
soliradeco kaj fido, plifortigis la internan liberecon en unuopaj landoj,
kaj kontribuis al la paca kontakto de diversaj ŝtatoj kaj popoloj.”
Mi deziras multe da sukceso al la laboro de via kongreso!
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Budapeŝto, la 2-an de novembro, 2011.

Amike,
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