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Unua bona Vorsatz:
Luisa: “Also Mädels! Jen 2007..... 
1a bona antaýfrazo: fari kune eæ pli bona 
2a bona antaýfrazo: ne plu forgesi danki al helpintoj 
(dankon denove al æiuj, kiuj helpis al ni publikigi la 
artikolon pri “kial kabei”, ekz. A.K.!) 
3a bona antaýfrazo: lanæi la venDEJon (vendAEJo)! 
4a bona antaýfrazo: finfine trovi la perfektan ekvilibron 
inter kune kaj la reala vivo (laboro/abituro) 
5a bona antaýfrazo: finfine rigardi la filmon “Der 
Himmel über Berlin” sen endormiøi! 
6a bona antaýfrazo: pliintensigi kunlaboron kun 
francoj, aliaj eksterlandanoj kaj la estraro de GEJ 
(7a : finfine eltrovi, kion signifas “guter Vorsatz” en 
Eo)” 
Stefa kaj Kathi: “Eble pretigi kune pli tempoakurate, 
laý la limdatoj??” 
Æiuj tri: “HiHiHaHaHoHoHo! [ridegas]” 
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de Katharina, komiksoj de Luisa, foto 

de Jessica, kune esperanto.de

La kune-teamo zorgis pri la 
murgazeto „Blinda Gardisto“ dum 
IS 2006/2007 en Wewelsburg 

Kvankam ni ne sukcesis kune fari 
murgazeton dum lastaj jaroj, ni 
æiam havis grandajn planojn por 
tio. Ni volis fari æion per programoj 
kun malfermita fontokodo, verki 
artikoljn antaýe, ktp., sed kiel 
kutime neniu havis tempon por 
bone pripariøi. 
Retrospektive mi nun pensas, ke 
tio ne nur tute ne gravis, sed ankaý 
estis la pli bona labor-metodo. Pro 
tio, ke ne estis iu antaýpreparo, 
ni æiutage pli kreative kaj freneze 
faris Blindan Gardiston. 

Nia normala tagordo dum 4 (sen 
la unua) tagoj estis tia: 

(mal)frue vekiøi 
partopreni prelegon (aý ne) 
babili kun homoj 
partopreni prelegon (aý ne) 
ne tagmanøi (manko de tempo) 
fari „redaktionssitzung“ por 
tiutaga eldono de Blinda 
Gardisto 
partopreni prelegon (aý ne) 
ne vespermanøi pro laboro 
pri tiutaga eldono de Blinda 
Gardisto 
partopreni noktan programon 
trinki (anstataýas manøadon, 
sed bedaýrinde nur parte) 
babili kun amikoj 
trovi demandojn, intervjuojn por 
tiutaga eldono 

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

serioze paroli kun Esperantistoj 
por tiutaga eldono 
malfermi oficejon ie en la ejo 
(neniam samloke) kaj fari 
Blindan Gardiston. Tio kutime 
daýris ~6 horojn,
ne dormi dumnokte, sed nur 
post kiam la tiutaga eldono de 
Blinda Gardisto estas preta 
kaj denove vekiøi kaj ekkonscii, 
ke ni ankoraý tute ne scias pri 
kio temas la tiutaga (sekva) 
eldono de BG. 

Æu diabla cirklo? Verþajne. 

Ni havis kelkajn “kutimaj 
suspektitoj”n, kiuj preskaý æiutage 
helpis, kaj aliajn, kiuj unufoje aý 
kelkfoje verkis artikolojn aý helpis 
alimaniere. Ambaý estis bonega 
helpo al ni. 
Ni neniam malfermis oficejon en 
propra æambro, æar ni tre frue 
eklernis, ke estas tre grave por ni 
havi interrilaton kun preterpasantoj. 
Ni neniam antaýskribis kie estas 

•

•

•

•

æar ni tamen ne estis tiel laýte kiel ekz. nokta koncerto aý 
trinkemuloj en trinkejo. 

Laý mi – kaj espereble ankaý la aliaj pp-oj de IS – blinda 
gardisto estis grava parto de IS kaj mi ege øojas ke ni 
kune, kune kun la pp-oj de IS sukcesis fari øin tiel bone. 

Kune ĉe IS 2006/07

Æi-jare la kune-teamo proponis 
pretigi murgazeton “Blinda 
Gardisto” dum IS. 
La ideo fari murgazeton dum 
IS estas sufiæe malnova, kaj 
kvankam kune-teamo jam antaý 
kelkaj jaroj komencis pripensi 
la ideon, multe pli frue jam estis 
preparata la murgazeto kun la 
nomo “Blinda Gardisto” æe IS. . 

kune dum IS, laborante 
pri blinda gardisto

nia oficejo, sed tamen æiuj trovadis nin. Æu oficejo 
en koridoro malantaý trinkejo, æe sur þtuparo aý en 
iu angulo kun sid-ebleco kaj elektra þtopilingo. Multe 
estis decidite laý þanco æar ni babilis kun iu kiu pasis 
kaj sidiøis en nia oficejo. Malavantaøo de tio estis ke 
IS-partoprenantoj, kiuj loøis en æambroj proksime al 
nia oficejo ofte ne nur ne povis dormi pro ronkado en 
la æambro, sed æar ni ekstere – kutime tre gajaj kaj kun 
multege da ridoj – laboris pri BG øis la nokto-nokto-fin‘. 
Mistero restas ke preskaý neniu plendis pri tio – eble 

Multan dankon al ĉiuj! 
sole? ne, Kune!

via kune-teamo

la kune-teamo post ISo
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Filozofa demando -
Postrenkontiĝa 
sindromo

La post-esperanto-renkontiøa 
sindromo estas socipsike saniga 
reago al la universalaj mankoj 
de nia æiutaga æirkaýa¼o. Ni æiuj 
sopiras pri paradizaj lokoj. Sed 
se ni iam travivis kontentigan 
situacion ni volas tion denove 
rehavi. Tia estas la sopiro pri 
amo, æar iam ni spertis øin, eæ 
se ni ne scias kial, kaj ne povas 
øin difini. Se ni elfalas, aý estas 
el¼etataj el la kontentigaj situacioj, 
ni sentas frustriøon, malfeliæon, eæ 
malsanon. Ni denove volas reen 
tien, kie ni estis kontentaj, feliæaj, 
tutecaj, t.e. (psike) sanaj.

Tiel efikas profundaj psikaj rilatoj 
en nia subkonscio, kie kolektiøas 
la pozitivaj spertoj necesaj por 
homa travivado, jam ekde la 
pasinteco de niaj prauloj. Sano 
estas tuteco de korpo, animo kaj 
spirito. Pro tio, pli tutecaj estas la 
spertoj, kiuj kaýzis tiun senton, 
kiu povas esti malsame profunda 
kaj daýra (Ekzistas lingvoj, en 
kiuj la sama vorto esprimas kaj la 
tutecon kaj la sanecon.)

Tiun senton de tuteco provas 
doni ankaý religioj. Æiu religio 
volas kapti la tutecon kaj ebligi 
la anim-trankvilecon por siaj 
kredantoj. La problemo videblas 
nur tiam, kiam la tuteco estas 
kontraýstarigita al la realeco. 
La sopiro pri iam travivata feliæa 
kuneco en þajna tuteco stimulas 
al la konservo de tiu stato kaj al 
la bremsado de novaj spertoj. Tiu 
psika mekanismo efikas en æiu 
pli-malpli kohera grupo, estu tiu 
iu religio, þtato, nacio, piedpilka 
klubo, aý grupo de ludkameradoj 
el infaneco. Post konsciiøo pri tiuj 
þanøoj, venas matura akcepto de 
la evoluo kaj eæ pli granda unueco. 
Kiam la sento de feliæo riveliøas 
en iu tute nekohera grupo de øis 
tiam ne konataj elementoj, evoluo 
atingas sian pinton. Tiam la baza 
kontentiga sperto, kolektita en 
malgrandaj grupoj, disvolviøas al 
la mondskala homaraneco. 
Tiuj procezoj de por la homa 
psiko øenerale validaj rilatoj kaj 
ligiteco estas facile kompari kun 
grupaj eventoj, kiuj okazas dum 
esperanto-kunvenoj. Sperto pri 

ili povus esti profunde decida por 
spirite kaj anime tuþita persono 
en ties plua vivo. Verdire, preskaý 
ne estas imagebla iu alia grupa 
renkontiøo kie estus pli plenumitaj 
la kriterioj de tuteco, t.e. pli granda 
kultura diverseco, kiuj efikas 
senpere kaj libere en la sinteno 
kaj ago el la subkonscio de la 
partoprenantoj, ol en Esperantio. 
La etoso de Esperantio efike 
tuþas æiun partoprenanton, kelkajn 
eble nur iomete, sed æiu havas la 
senton de “peza koro” dum adiaýo 
kaj iu forto plu retiras þin aý lin 
reen al la grupo.
Tiel efikas sociopsikologie konataj 
grup-dinamikaj procezoj de sento-
reagoj, kiuj estas observeblaj dum 
æiu sukcesa grupkunveno, kiuj 
krome havas terapian influon al la 
sinteno de unuopuloj en la grupo. 
Se tio sperteblas en Esperantio 
kun personoj el tre diversaj 
kultursferoj, eæ pli profundaj 
psikaj þanøoj eblas, æar tie estas 
konsiderata la plej vasta diverseco 
kaj profundeco de sentoj de la 
partoprenantoj. Pro tio Esperanto-
kunvenoj donas unikajn spertojn. 
Tie efikas ankaý la øeneralaj  
grupdinamikaj procezoj, kiel en æiu 
alia celdirektita grupo. Sed aparte 
oni pritraktu la ecojn, kiuj estas æi 
tie unikaj, æar pere de la principo 
de konscia evoluo kaj maturiøo 
øis pli granda tuteco, t.e. øis vere 
kontentiga sento en la mondo, tiuj 
grupoj havas pli grandan þancon 
ol æiu alia celorientite limigita 
grupo. Se tie eblas atingi veran 
kunsenton inter la homoj el tute 
diversaj partoj de la mondo, tiam 
vasteco kaj profundeco kondukas 
al la efiko tiom intensa, ke øi 
povas daýri dum la tuta vivo de 
iu individuo. Memkompreneble, 

la el¼eto el tiu mallonge, sed reale 
travivata konfideco post la fino de 
la kunveno elvokas subjektivajn 
sentojn; kiel perfortan detruon de 
iu denove atingita origina kuneco 
kun la sento de kora sopiro pri 
reveno al la harmonia amikeco, 
þirmiteco kaj paco. Tiu sento de 
el¼eto ofte manifestiøas forme 
de sindromoj. Sed tiuj sindromoj 

en tiu kazo montriøas en sia 
pluevoluo pli positivaj , t.e. sanigaj 
kaj nur laý unua rigardo negativaj.
Postrenkontiøa sindromo de 
Esperanto-kunvenoj rivelas 
simptomojn de inicaj socipsikaj 
saniøprocezoj, de sintendeficito al 
la tutmondeco. (Tiuj unuaj reagoj 
de la malkonsento en la komenco 
estas øenerale observeblaj en 
preskaý æiu saniøproceso post 
terapio de la malsanoj.)

Tiu sindromo estas la pruvo, 
ke Esperanto havas socipsike 
sanigan efikon al homoj æe kiuj 
øi elvokas subkonsciajn sentojn. 
Do, grupa agado dum Esperanto-
kunvenoj trejnas kaj sanigas la 
internacian sintenon.

Amike, 
via Amando

Ĉu eblas transpreni la etoson de 
Esperantio al la reala mondo?
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Ago-Semajno- 

novjare en 
Pollando

La novjara festo æiam estis grava afero 
por mi. Bedaýrinde neniam antaýe mi 
havis eblecon bonveningi novan jaron 
dum iu esperanta aranøo. Nun, kiam mi 
scias kiel estas, mi eæ pli bedaýras 
kaj certas ke æiu estonta novjara festo 
estos pasigita en Esperanta etoso.
Ago-Semajno estis æio, kion mi atendis, 
kaj eæ pli. Sep tagoj de senæesa bona 
humoro, ridado, amikumado, ekskursoj 
kaj bonkvalitaj prelegoj. La regiono 
de la suda Pollando estas same belega 
kaj interesa, kiel mi rememoras pri la 
Zakopana IJK, kaj dekorita per vintraj, 
glaciaj ornama¼oj, kaj eæ pli bela!
AS por mi, kaj certe por multaj aliaj, 
estis ebleco renkontiøi kun multaj 
geamikoj, alvenintaj el foraj landoj. 
Kiel organizantoj promesis jam antaýe, 
la etoso estis simple neforgesebla.
Estas ankoraý januaro kaj la tuta jaro 
estas antaý ni, sed ni jam bone scias, 
ke la tempo nekredeble rapide pasas, 
kaj en la koncerna momento ni æiuj 
retroviøos en Pollando, øuantaj kaj 
bonevenantaj ankoraý unun novan jaron.
Vildana DELAIĆ, Bosnio kaj Hercegovino
La prezidantino de LKK de 62-a IJK

de Łukasz ŻEBROWSKI , lukiz
pej.pl, foto de  http://www.republika.

pl/viavento/raporto/0612_as.htm

Jam la kvinan fojon sub la nomo 
de Ago-Semajno okazis junulara 
novjara aranøo en Pollando. 
Partoprenis øin rekorda kaj, por 
esti sincera, surpriziga eæ por la 
organizantoj, kvanto da homoj. 
Entute venis 187 personoj el 24 
landoj. Plej multnobre el Ukrainio, 
Pollando kaj Rusio.
Jen bildo de - kaj pli pri AS vi 
povas legi/rigardi/aýskulti sur sur 
www.viavento.org aý www.as.pej.
pl.

La aranøon organizis la Esperanto-
klubo “Varsovia Vento” kaj Pola 
Esperanto-Junularo kun granda 
helpo de loka esperantistaro. La 
urbo Nowy Sącz, æirkaýita de 
montaro Beskidy, troviøas sude 
de Pollando, proksime al Slovakio. 
Partoprenantoj de AS povis admiri 
la regionan kulturon dum busaj 
ekskursoj, laý la valo de la rivero 
Poprad kaj al Stary Sącz. Eblis 
ekkoni la æirkaýa¼on pere de la 
æevalaj æaroj dum plena je lokaj 
manøa¼oj akceptado en vilaøa 
agrikulturejo, gustumi la tipan 
por la regiono medon kaj famajn 
mineralajn akvojn el la kuracurbo 
Krynica. Dum unu el vesperoj 

okazis prezentado de popola 
muziko, instruado de lokaj dancoj 
kaj gustumado de lokaj speciala¼oj. 
Abunda programo pri la regiono 
okazis dank’ al la patronoj de 
AS: Vicmarþalo de Malgrandpolia 
Vojevodio s-ro Andrzej Romanek, 
starosto de Nowy Sącz distrikto s-
ro Jan Golonka kaj la prezidento 
de la urbo s-ro Ryszard Nowak.
Enkadre de la taga programo 
okazis kelkaj kursoj, inter aliaj 
ankaý pri meditado, ventro-danco, 
Esperanto, tokipono kaj pola 
lingvo. Ne mankis ankaý pli distraj 
programeroj kiel ukrainaj kantoj, 
prezentado de Krimeo aý prelego 
pri vegetaranismo. Sed ja estas 
AGO-semajno, do organizitaj estis 
diversaj prezentadoj, trejnadoj kaj 
seminarioj. Dum la tuta semajno 
daýris seminario por Esperanto-
instruistoj “Gvidu la flugilojn”, 
preparita de ILEI kaj E@I. Krome 
E@I prezentis sian øisnunan 
agadon kaj ideojn por estonteco. 
Dum trejnado pri projekt-gvidado 
oni povis ekscii pri mastrumado 
de diversaj projektoj, ekzemple pri 
preparado de IJK kaj pri la nova 
Programo Junularo. Alia trejnado 
temis pri manlibro pri Vikipedio, 
kiu estis kreita dank’ al kunlaboro 
de FLEJA kaj PEJ per TEJO-
projekto “Freþa Vento”.
Nokte funkciis diskejo, filmejo 
preparita de Marek Blahuš kaj 
“Orienta korto”, fare de Katarina 
Volkova, kiu estis kvazaý æin-stila 
gufujo. En trinkejo (aý ie ajn ;) 
muzikumis inter aliaj Kim Henriksen 
de “Hotel Desperado”, francaj 
gitaristo Tifen Rabineau kaj 
akordionisto Benoit Fonty. Krom 
æi tiu muzika trinkej-koridora etoso 
oni ludis “Homlupojn” gvidatajn 
de Irina Gonæarova aý festis kun 

æiam drinkemaj kaj kantemaj 
katalunoj. Kio ege plaæis al æiuj, 
estis æiam funkcianta bufedo. Al 
mi æiam dum Esperanto-aranøoj 
mankis “noktomanøoj” kaj dum AS 
la problemo estis solvita.

La plej grava dum la tuta semajno 
estis kompreneble la silvestra 
balo. Gvidis øin la plej fama D¬ 
en Esperantio - Roøer Borøes, 
kiu per tiuj vortoj priskribis la 
aranøon: “Estis belega festo, la 
plej varma novjara festo iam ajn 
en Esperantio!”
Kaj kio do post æi-jara, tiom 
sukcesa Ago-Semajno? Certe 
ne þanøiøos mojosa kaj libera 

Mez- kaj orienteýropeca etosejo kie 
ÆIO EBLAS! Vere, æio, kio fizike eblas, 
estas ebligita de la organiza teamo, 
kiu povus diri: “nu, via propono estas 
iom stranga, neniam oni faras tion 
dum aranøo, kaj estos plia laboro”. 
Anstataý tio, la respondo estis “Jes, 
kia bona ideo! Æu vi helpus prizorgi 
tion? Do bone!”.
Tifen RABINEAU, Francio
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karaktero de la aranøo. Daýre øi estos ne multekosta, 
por ke æiuj havu eblecon partopreni. Certe okazos en 
meza Eýropo, æar ja proksimas kaj por okcidentanoj kaj 
por orientanoj. Oni planas, ke ekde 2008 AS komencos 
vojaøi tra la landoj de la regiono kaj æiun duan jaron 
okazos ekster Pollando. Unue estos Slovakio.
Kio poste – Æe¶io, Litovio? Ni vidos :)

Malfacilas priskribi ion nepriskribeblan, do mi rekomendas 
al vi aýskulti la 13-an radio-elsendon de Varsovia Vento 

En sia artikolo pri la IS kaj la AS, 
Felix Zesch kvazaý neýtrale pre-
zentas la ekziston de du dum-
silvestraj aranøoj por junuloj. Li 
silentas tamen pri la fakto, ke li 
mem forte influis tiun situacion: 
Lia agado por Internacia Semina-
rio “nur por junuloj”, i.a. tra la klo-
podo enkonduki maksimuman IS-
aøolimon de 35 jaroj, kreskigis en 
multaj regulaj IS-vizitantoj la sen-

ton, ke ili ne plu estas bonvenaj. 
Oni ne bezonas ekonomikan ana-
lizon por kompreni, ke tiel ekestas 
bazo por alia aranøo kaj ke la par-
toprenantaro de la IS þrumpas. 
Kurioze tamen, ke Felix iris al la 
AS. Kial la mezaøuloj tie ne øenas 
lin, se ili ne estis elteneblaj por li 
æe la IS? Ambaý renkontiøoj ja 
estas organizitaj de Esperanto-Ju-
nularoj.
Felix provas montri la avantaøojn 
kaj malavantaøojn de la AS kaj la 
IS kaj konkludas, ke ili ambaý ek-
zistu, sen doni iun preferon al unu 
el ili. Tia indiferenteco decas por 
individuo (dubinde tamen, æu tio 
okazu en GEJ-membrogazeto), 
sed la resumo kaj celo por GEJ 
devas esti tute aliaj. Signali, ke 
la AS laý la oficiala vidpunkto de 
GEJ estas samranga, egala al la 
IS, estus vangofrapo por æiu akti-
vulo, kiu organizas la Internacian 
Seminarion.
Þajne Felix kaj la æefa organizan-
to de la AS nepre volas vivteni 
iun harmonion, deklarante, ke la 
AS kaj la IS ne estas (rekte) kon-
kurencaj. Tio ne povas kaþi la 

faktojn: Kompreneble la AS estas 
konkurenco kaj øi ankaý estas in-
tencita tiel. Aliokaze ne ekzistus 
kialo okazigi øin samtempe kaj 
privarbi øin vaste. Se la celgrupo 
de la AS estus æefe homoj el ori-
enta Eýropo, kial oni metas sur la 
aliøilojn rekomendon de Esperan-
to-Junularo el okcidenta Eýropo? 
Ke homoj pripensas, kiun el la du 
aranøoj partopreni, estas la de-
cida indiko, kiu montras la kon-
kurencan situacion.
Laýdire vizoproblemoj necesigas 
apartajn renkontiøojn en okcidenta 
kaj orienta Eýropo, 17 jarojn post 
la falo de la fera kurteno. Estas 
serioze, konscii pri tiuj problemoj, 
sed estas ridinde, simple akcepti 
ilin. Rezignado ne estis kaj ne iøu 
la oficiala politiko de la Germana 
Esperanto-Junularo. En la 1990aj 
jaroj, kiam øenis similaj problem-
oj, GEJ sukcesis rimarkeble altigi 
la kvanton de Orienteýropanoj æe 
la IS. Preterpasi tiun obstaklon do 
ne estas bela revo.
Spite al la lamentado pri tro altaj 
kostoj kompare al Orienteýropaj 
landoj (tion ni ja konas de po-
litikistoj kiel argumento por kaj 
kontraý æio), la IS estas tre atrakti-
va renkontiøo, øuste æar øi okazas 
en Germanio. Esperanto-aranøo 
en la t.n. “ora okcidento” ofertas 
raran eblon al Orienteýropanoj, 
vojaøi al tiu parto de Eýropo.
GEJ ne povas simple atendi kaj 
vidi, kiel la aferoj evoluas. Aver-
tan ekzemplon donas la Itala Es-
peranto-Junularo, kiu dum jaroj 
pasive rigardis, kiel la tradicie 
mezgranda Internacia Junulara 
Festivalo malkreskis øis preskaýa 
sensignifeco (50 partoprenantoj 
en 2006). Feliæe la reagoj de la IS-
organizantoj al kritiko kaj proponoj 

Podkasto. Øi jam haveblas æe 
www.viavento.org. 
Baldaý aperos ankaý filmoj pri AS, 
do de tempo al tempo kontrolu la 
paøaron www.as.pej.pl. 

Kaj øis revido dum la AS 
venontjare!

La IS pli valoras ol la AS! 
reage al IS kaj AS - ĉu 
konkurenco, 
kune 4/2006 -

Saluton!
Leginte la pasintan kune-nume-
ron, mi sentis la neceson verki ar-
tikolon kun kontraýa opinio.
Kore salutas
Gunnar

djkunar yahoo.com

ne montras tiun “tute ne gravas”-
sintenon.
La Germana Esperanto-Junularo 
certe ne restos neýtrala rilate al la 
bonfarto de sia plej grava aranøo. 
La Internacia Seminario servas 
kiel æefa fonto por akiri novajn ak-
tivulojn. Helpo æe la IS-organizado 
ofte estas la unua paþo al longjara 
aktiveco. La kvalito kaj grandeco 
de la IS esence influas la sorton 
de la asocio - tial mi des pli agno-
skas la laboron de KKRen, la or-
ganiza teamo de la IS.

Reago al 
-Iso kaj ASo-
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informoj de Zeb, retposhto kirf.de, 

teksto de Luisa, kune esperanto.
de, foto de Eric de www.initialsdc.

net/ kaj fotoj de fanclub kaj EL-pano 
el murgazeto „blinda gardisto“

Li fumas ĉion, kiun li 
trovas, kaj ruĝan vinon 
li trinkas grandkvante. 
Ĉi-rilate ne gravas la 
kvalito aû marko, sed 
la ekstera aspekto, la 
elradiado, pri kiu tiuj 
produktoj provizas 
lin. 

Temas pri Eric Languillat, 
kies koncerton kun kantoj kaj 
memproduktitaj filmetoj vi povis 
sperti dum IS. Tien li venis æar 
li ne havis ion pli bonan por fari 
– almenaý li pretendas tion. 
Kiel ni scias el fidindaj fontoj, la 
vera kialo estis tio, ke li seræas 
koramikinon. La sopiron pri virinoj 
li esprimas per siaj arta¼oj, tiuj diaj 
viva¼oj estas la temo de preskaý 
æiuj liaj kantoj. Æu la seræo estis 
fruktodona, tion ni ne scias....
Do, jen eta portreto por æiuj 
aspirantinoj (kaj viraspirantoj, 
sed ni diras al vi – la þancoj 
malgrandas): Kompreneble ni 
respektas la privatsferon de niaj 
intervjuatoj, ni do ne scias en kiu 
tago kaj kiu jaro li naskiøis. Sed 
estis la dua kaj duono nokte, se vi 
fidas al tiaj horoskopoj, jen valora 
informo por vi. La loko estis Sens, 
en la mezo de Francio/nenio. 
En la aøo de 18 jaroj li elloøiøis 
el la familia hejmo kaj baldaý 
translokiøis el la vilaøeca Sens 
al Germanio. La lingvon li ja 
æiuokaze estis lerninta en la 
lernejo (do, por io øi ja devas esti 

utila...) kaj en Frankfurto li trovis 
sian rev-laboron: Ekde 2000 li 
analizas falsajn monbiletojn per 
mikroskopo æe Eýropa Banko. 
Tiu laboro okupas lin ekde la 
9a øis la 18a horo sed poste 
la mondo de lia arta kreado 
vigliøas: li aýskultas popmuzikon 
por inspiriøi, poste produktas 
muzikon kaj filmojn. Krome, 
li pasigas liberan tempon 
okupiøante pri literaturo kaj 
matematiko aý iras al sia plej 
þatata klubo en Frankfurto, “Klub 
Keller”, kie oni ludas rok-, pop- 
kaj elektro-muzikon. 
Kaj ankoraý unu plian 
hobion li havas, li estas viro 
fikse staranta en la vivo –
studinte paperfabrikadon kaj 
printoteknikojn li diras, ke unu 
el liaj plej þatataj okupoj estas 
“mem produkti falsan monon”. 
Pro tiom da hobioj li ofte restas 
veka tro longe, sed tamen dume 
ne havas problemojn pri vidado. 
Lia plej þatata koloro estas la 
roza, kiu tre belaspektas sur 
la fono de liaj verdaj okuloj kaj 
brunaj haroj. Sed dum IS ni vidis 
lin kun æielark-kolora brakhorloø-
bendo..... (vivaspirantoj, eble jen 
la þanco?) Krome, li portis æirkaý 
la brako braceleton kun gravura¼o 
”Eric”, donaco de lia avino al lia 
13a naskiøtago. 
Trabora¼ojn li ne havas, nek 
tatuon. Sed se li havus tatuon, 
øi troviøus sur la þultro kaj 
estus kato – æar øi reprezentas 
sendependecon. Se vi do volas 
fari valentintag-donacon al li, 
estu ornama¼o kun kata bildo 
– ekzemple sur ”boxershorts”, 
kiuj estas lia preferata speco de 
subpantalonoj. Tiujn aæetu en la 

grandeco M, se vi preferas ion 
pli kostan – lia þugrandeco estas 
42. Kaj kio estas lia plej þatata 
manøa¼o? Fromaøo, li respondas, 
speciale sur pico. 
Ho, la plej gravan mi forgesis 
skribi – Esperanton li lernis en 
2000, renkontis øin hazarde en la 
reto. (Tion li pensas, sed ni scias, 
ke estis sorto...) 

initials DC - aka-
Eric Languillat- 

eleganta kato
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Kiam Esperanto 
estas elektita 

de nesperantaj 
artistoj

de Floréal Martorell, eurokka club-internet.
fr,  foto de www.theesperantos.com

Estas mirige ke en Usono (sed ne nur) artistoj kaj 
bandoj elektas la nomon Esperanto æu kiel titolon de siaj 
albumoj, æu eæ kiel nomon de la bando mem, kvankam 
ili ne apartenas al movado, nek parolas Esperanton, æu 
temas pri modo? 
Eble iam ili tamen aktivos por 
Esperanto....? 
Øuste “Esperantos” estas juna roka triopo el Bay City 
en Michigan. Vere fajriga, vigla kaj trafa garaøroka 

stilo ludata de la moviøemaj kaj 
energiaj Phil Roth (gitaro), Aaron 
Cianek (Basogitaro) kaj Loe 
jacobs (drumo) kiuj ene de nur 
unu jaro famiøis en Michigan, kaj 
nun pretas konkeri la mondon... 
Tial Esperantos eldonis sian 
albumon, produktitan de la 
Bostona produktisto Richard Marr 
por la eldonejo Red Car Records. 

La bando memorigas al ni la fierajn 
kaj ardajn nervojn de la legendara 
bando Stooges, en ties tekstoj 
riveliøas la intelekto de Kinks kaj 
de la rifoj (Riffs), ensoræitaj de la 
muzikista generacio, kiu estis forte 
influita de punko. La Bona Roko 
kiu komencis de bluso kaj kiu ne 
timas malpuriøi, nun revenas kun 
Esperantos... 
Atendante por vidi ilin sur scenejo 
vi jam povas gustumi ilin æe www.
theesperantos.com

Alia usona bando prenis kiel 
originalan nomon Esperanto. 
La bando konsistas el du famaj 
nomoj de la metal/hardkora 
scenejo: Steve Micciche (gitaro) 
de “Every Time I Die” kaj Jesse 
Muscato (Drumo) de “Kid 
Gorgeous” kaj de du membroj 
de la disiøinta punkbando The 
Budgets, Steve Riter (basgitaro) 
kaj Ryan Caprio (kanto). 
Oni povus atendi, ke la metala 
kulturo de la du famuloj havus 
influojn al ilia muziko, sed la 
unua produkta¼o de Esperanto 
surbendigita en Novjorko æe 
Watchmen studio (6-titola albumo 
titolita “Play This Anywhere” kaj 
aperinta æe la eldonejo Uprising) 
mirige naskis stilon pop-punkan: 
simplan sed energian.
Kun tiaj muzikistoj, kvalito de 

la ludado en tiu disko ne estas 
seniluziiga kaj certe meritas 
atentan aýskultadon. http://tinyurl.
com/3x9kjl
Nu, se vi havas paciencon kaj 
tempon por traseræi dum krozado 
en interreto, vi tiam povos trovi 
diversajn artistojn aý bandojn 
kies nomoj estas Esperanto aý 
kiuj titolis unu el siajn albumojn 
Esperanto kiel ekzemple faris: 
Kabah (popbando) el Meksikio, 
Rick Braun (¼aza trumpetisto) 
el Usono, Lalo Schifrin (¼azo) 
el Usono, Shadofax (¼azfuzio/
novepoko) el Usono, Elektric 
Music (elektronika bando) starigita 
de Bartos el Eks-Kraftverk 
el Germanio, Freundeskreis 
(hiphopa bando el Germanio), 
Viper (poprokbando el Japanio), 
Ryuicky Sakamoto (elektronika 
poproka bando el Italio/japanio), 
Rosario di bella, Paolino 
Dallaporta (¼azo). (jam aperis 
prezentoj kaj artikoloj pri kelkaj el 
tiuj artistoj kaj albumoj en diversaj 
numeroj de Rok-gazet’). 

Þajne Esperanto estas inspiriga 
kaj pro diversaj kialoj scie aý 
nescie, vole aý nevole uzas aý 
misuzas la vorton Esperanto. Sed 
æu tiu nomo ja ne estas universala 
poseda¼o ? 
Kaj Muziko ja estas universala, 
por ne diri universa... Æu muziko 
kaj esperanto ne estas la plej 
trafetaýgaj por tia universaleco 
.....?

Plukis por vi,Flo! 
Por scii pli pri tio artistoj seræu æe 
amazon pri „Esperanto“ sub la 
muziko rubriko aý spektu æi tien:
viperviper.com/multimedia.htm
www.lyrics.de/tabs/viper/18a_
viper.html

Intervjuo kun 
Dolchamar
el blinda gardisto 06/07 de Rolf Fantom, 

rolffantom yahoo.co.uk

Ni volis intervjui la faman rokbandon „Dolchamar“, sed 
jam antaý la koncerto ili tro ebriis por povi paroli. Pro tio 

ni prezentas tie æi niajn ideojn pri kiel okazintus intervjuo 
kun Patrik, la æefebriulo de Dolchamar, se ni sukcesintus 
lin intervjui.

Murgazeto: Kiam venos la Finna Venko?
Patrik: Jes, ja, interese, mhm.......

Murgazeto: Kiom ofte vi ludas en esperanto eventoj?
Patrik: Nu, fakte... jes....... kelkajn fojojn, eble.

Murgazeto: Æu vi trovas ke esperantistoj estas bonaj 
koncertopartoprenantoj?
Patrik: Aha, aha, jes, povas esti. Æu?

Murgazeto: Kion vi pensas pri VVÆP?
Patrik: Hmmmm, kia koloro... mmmmm uhu.

Murgazeto: Æu vi trovas ke alkoholo helpas al via voæo?
Patrik: mmmmmm...mmm-MMMM M

Murgazeto: De kie venas la inspiro por viaj kantoj?
Patrik: Nu, ja, aha..... hmm..... povus esti..... interesa de-
mando, jes,.. jes....

Murgazeto: Patrik, multajn dankojn
Patrik: Fakte, æu ne vi volas demandi kelkajn pliajn de-
mandojn, æar mi pensas ke mi havas ankoraý multon 
diri....?

Murgazeto: Hmmm ....................................



pralulino venonta kune

1/
20

07
- 1

7

1/
20

07
- 1

6

Kara pralinulo, 
kie vi estas? 

Kiel 
plej 

e f i k e 

varbi por 

esperanto?

Skribu al 

ni 
vian 

strategion 

en unu øis 

du frazoj kaj 

øi aperos 

en nia onta 

eldono!

estis pli ebriige ol gustumi la plej 
luksan merci-pralineton. 
La tutan tempon miaj okuloj 
restis nur sur li, la aliaj pralin-
gustumantoj mallaýdis min kaj mi 
hontis, speciale æar li montriøis 
tiom sperta kaj saøa pri la delikataj 
manøa¼oj, diversaj specoj kaj 
produktejoj eæ. Tiun tagon mi ne 
iris al la nokta programo, mi restis 
en mia æambro kaj ekkonsciis, ke 
mi terure enamiøis. 
Ho, kaj nun IS estas pasinteco kaj 
mi scias nek kie li estas nek æu mi 
iam revidos lin. Nenion alian mi 
deziras pli ol senti lian kison degeli 
sur miaj lipoj kiel la nugato dum tiu 
delikata nokto.... 
Mi havas ventrojukojn pro amo, ne 
povas koncentriøi pri io-ajn, daýre 
forgesas la akuzativo, miaj amikoj 

enuas æar mi daýre parolas nur pri pralinoj kaj æiun tagon 
mi iøas pli kaj pli dika æar mi manøas nur pralinojn... ili 
rememorigas min pri li. Æu vi povas helpi al mi? Kiu konas 
mian dolæulon, estu li æino aý afrikano, aý eæ franco – sen 
li mi ne volas vivi plu.   

De L. 
  
Se vi povas helpi al L., se vi scias ion pri tiu mistera 
“pralinulo”- skribu al kune esperanto.de

æokoloda¼oj, priflaras øin zorgeme 
kaj diskutas pri øiaj ingredientoj 
kaj la kvalito antaý ol oni 
enbuþigas øin kaj øuas la guston. 
Kompreneble mi, kiel komencanto, 
faris multajn erarojn – mankis al mi 
pacienco kaj mi bezonis tempon 
por alkutimiøi al la situacio. Sed, 
ho, kio okazis... baldaý mi tute 
ne plu povis koncentriøi al la 
pralinoj... estis tiu knabo tie, mi 
jam vidis lin antaýe dum ISo, 
sed neniam kuraøis alproksimiøi 
– vi ja konas la senton... kaj nun 
li subite estis apud mi, tuþebla, 
en la sama æambro! Lia rideto 
estis pli dolæa ol æiuj perzipanoj 
kaj marzipanoj, kiujn mi konas, lia 
nuko pli bonodoris ol piprokuko, la 
okuloj estis pli profundaj ol likor-
æokolada¼o kaj lian voæon aýskulti 

Ni elkore gratulas al Nastja kaj David-Emil, 
kiuj igis gepatroj de belega knabino Ella!

tio foto de, kaj por pli 
aktualaj fotoj; picasaweb.

google.com/ella.
kozhevnikovawickstroem

malnova tradicio kun de IS al IS 
pludonataj ritoj kaj reguloj. La 
ritualo estas tia, ke oni ricevas 
de la granda pralinisto unu el la 

 Dum la IS mi havis la honoron 
esti invitata al pralina festo en 
ekskluziva rondo. La festo estas 
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La Paserino de Kolonjo 

Hodiaǔ: Biciklado tra la okuloj de psikologisto 
Alaaf de super la tegmentoj de Kolonjo, Esperantujo! 
Mi nomiĝas Alica, prononcate “Alisa”, kaj estas granda 
ĝojo por mi de bonvenigi vin al la nova kolumno de 
KUNE: “La Paserino de Kolonjo”. Ĉi tie mi volas rakonti 
pri mia vivo en la mia studurbo: Kolonjo. 
Nur antaǔ nelonge mi estis ankoraǔ atendanta informon 
pri mia studo: Ĉu mi rajtos studi psikologion? Ĉu mi 

frenezos se ne? – Eble vi scias, 
ke ricevi studlokon por la fako 
psikologio ege malfacilas, ĉar ĉi-
jare la kvanto de personoj, kiuj 
emas studi psikologion, estis 
trioble pli alta ol tiu de studlokoj. 
Mi sentis min tiel desperita, 
ke somere mi rapide lernis la 
nederlandan. Tie la averaĝa noto 
de abituro ne gravas, nur la entuta 
kvanto de tiuj, kiuj volus studi. Tiu 
sistemo nomiĝas “numerus fi xus”, 
kontraste al “numerus clausus” en 
Germanio. 
Nu, fi nfi ne venis bona novaĵo, 
ke mi ja recivis studlokon en 
Germanio, ĝuste tiel, kiel mi 
deziris. Do, krom ĉio, mi nun 
ankaǔ parolas la nederlandan. (Mi 
nur ne devas uzi ĝin tre ofte dum 
la studo.) 
Feliĉe, mi transloĝiĝis al Kolonjo. 
O, la urbego! Mi lernis dum la 
unua tago: Aǔti en Kolonjo estas 
sinmortigo. La pli bona alternativo 
estas ĈIAM biciklo, aǔ – se vi 
sentas vin malforta, aŭ simple 
pluvas – trajno. 
Mi nun devas klarigi ion. En 
psikologio, same kiel en ĉiuj aliaj 

sciencoj, ekzistas faka slango. Mi 
grupigos ekde nun la psikologian 
slangon kaj la normalan 
parolmanieron kiel du lingvojn : 
“la psikologia (lingvo)” – kaj “la 
nepsikologia (lingvo)”.  
Ree al bicikloj. Ĉiuj biciklas en 
Kolonjo. Ĉien. Universitaten. 
Laboren. Al amikoj. Ĉien. Fakte, 
eĉ mia profesoro de lernteorio 
unufoje klarigis la koncepton de 
“sendkonscio” (unua ekzemplo de 
la psikologia!) tiel: 
En la kapo de naturamanta civitano 
ekzistas jena ideo : Aǔti malpurigas 
la naturon. Do: Aǔtistoj estas 
egoismaj fi personoj. Kontraǔe al 
la biciklistoj! Tiuj amindaj personoj 
tute ne malpurigas ion! Do: 
Biciklistoj estas pli bonaj homoj ol 
aǔtistoj – ja komprenble. Efektive, 
biciklistoj estas ja pli bonaj homoj 
ol ĉiuj aliaj, ĉu ne? 
Tiom bonaj personoj, fakte, ke eĉ 
la trafi kregularoj tute ne ĝustas por 
ili. Ili ja ne malpurigas la naturon, 
kaj la trafi kregularoj nur estis 
inventitaj por puni la fi aǔtistojn. 
La koncepto de sendkonscio 
okazas en la momento, kiam 
la tipa (al-la-naturo-bonega) 
biciklisto kolizias al piediranto. Jes 
ja, la trafi klumo por la biciklisto 
estis iomete ruĝa. Sed tiu stulta 
piediranto devus scii, ke biciklistoj 
bonegas! Diablo vin prenu! La 
belega biciklo! Ĝoju, se mi ne 
anoncos vin ĉe la policio! – Kaj la 
biciklisto veturas foren. 
Sed eblas, ke la akuzo fare de 
sendkonscio de la biciklistoj en 
Kolonjo estas senkiala. Eblas, ke 
ili ĉiuj estas simple kolorblindaj.  
Ĝis la relego!

Via Paserino Alica 
kune esperanto.de

Þerco unue aperita en skeæo de 
Aýtojdek æe IJK, Sarajevo, 2006
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---GEA-EKZAMENO---
Ni øoje informas æiujn, ke æiuj 6 personoj, kiuj anoncis sin por la lingvoekzameno de GEA 
dum æi-jara IS, sukcese trapasis ankaý la skriban parton de øi! Ili estis: Carolin (Germanio), 
Duncan (Skotlando), Dennis (Danio), Gong (Æinio) kaj Robert W. (Germanio). Duncan kaj 
Robert meritas apartan aplaýdon, æar ilia fina noto estas 1.

Gratulojn al æiuj vi!
Sekvan GEA-lingvoekzamenon ni planas okazigi en Bonn, dum PSI – Paska Semajno In-
ternacia. Detaloj baldaý haveblas æe la hejmpaøo de Esperanto-Centro Herzberg: www.
ic-herzberg.de informis: Vera (eksa Gufujestrino, nuntempa volontulo en Kormonto), la 6a 
homo estas Sebastian Hoffmann!! :))

de Aleksander Galkin, alaudo
gmail.com, foto el blinda gardisto

El kol-ekto de kor-ektisto: amuzaj 
eraroj, trovintaj dum korektado de 
tiu æi numero.

“provi tipan por la regiono 
alko¶olan mielon”
(Do, estas mielo por plenkreskaj 
homoj. Interese, æu abeloj povas 
esti ebriaj??)
(Kaj alko¶olo eble estas tiu 
trinka¼o, kiun oni æiutage trinkis en 
kol¶ozo, æu??)

“ni perdiøas en deserto”
(Ho, nokta koþmaro – perdiøi en 
þokolada pudingo kaj ne sukcesi 
trovi elirvojon)

“esperanta aranøo” (tre ofta)
(Vere, niaj aranøoj æiam esperas, 
ke eble ili fariøas pli popularaj...) 

“Æi-rilate ne gravas la 
kvalito aý la brando” 
(Vere, se la kvalito de brando foje 
jam ne plu gravas, gravas nur ties 
kvanto!!) 

“baldaý tiris lin el la vilaøeca Sens al Germanio” 
(Germanio estas tiom malagrabla por francoj, ke vere oni 
devas “tiri lin”, por ke tiuj venu)

“ni perdiøas en deserto”Æu Esperanto en nacia 
radio? 
Jes, Radio polske! Aýskultu la esperantlingvan 
elsendon de la pola radio æiun vesperon (æ.18a). 

Iru al: www.polskieradio.pl/eo/

Sed tio ne estas 
æio.... 
Vizitu la novan GEJ-angulon en la elsendoj de varsovia 
vento – ekzemple en podkasto 20 vi aýdos raporton pri 
la komuna estrarkunsido de GEJ kaj PEJ en Posnano! 
Malkovru tion kaj multe da aliaj stulta¼oj kaj anguloj sur: 

www.viavento.org/



SOPHIA

ANETA

CHRISTINE

ANGELA

KAI:
alle sind gut drauf. es kommt 
einem so vor, als ob man mit 

den besten freunden 
zusammen ist, obwohl man 

sich gerade erst kennen 
gelernt hat.

Matthias:
mi ege ŝatis la kongreseton 

sub_18. eĉ kun tiom da 
komencatoj, la tipa esperanta 

etoso jam ĉeestis.

LEO:
die moderne und saubere 

jugendherberge hat mit sicherheit 
alle teilnehmer des sub_18 treffens 

begeistert. das essen schmeckte gut, 
die tagungsräume waren fein 

ausgestattet und die rezeption war 
rund um die uhr besetzt.

COSI:
gut zu wissen, dass es 

menschen gibt, die trotz 
ihres alters noch 

spielkinder sind =)

Julia:
tablorondo por progresintoj - 

rakontetoj kaj proverboj. ni kunvenis por diveni 
kelkajn esperantajn proverbojn kaj por diskutotorvi 

solvon en kelkaj strangaj situacioj, ekzemple se ni perdiĝus
en dezerto kaj devus elekti 7 el 14 aĵoj por kunpreni. ni ja ĉiuj
havis malsamajn ideojn, unu prenus alumetojn, alia preferas 

poŝlampon - do diskuti kun kvar homoj estis ege amuza: 
ni nun ĉiuj scias kion fari en dezerto: resti sur 

unu loko kaj esperi.

SABINE:
anfängerkurs: an einem 

tag fast die gesamte 
grammatik gelernt und es war 

ein klasse einstieg in die 
esperanto-clique!! Luisa:

ich habe mit 
dem präsidenten 
helium aus einem 

ballon vom jahrmarkt 
geatmet!

estis mia unua 
eo-renkontiĝo nur 

tritaga kaj mi ĝojegis
ke la freneza etoso 
ĉeestis ekde la 

unua ĝis la lasta 
sekundo :)

BEA
(über sam’s 
sportsbar):

groß, laut, überfüllt, viele 
sport-tvs, gute cocktails und 

snacks, manchmal legt samstags 
ein recht guter dj aus 

esperantujo auf.
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Was ist nun also das Resumee 
vom zweiten Sub_18-Treffen 
in Deutschland? Sind die 
Organisatoren zufrieden oder 
gab es lange Gesichter? Ne, gut 
war’s in der Mainstadt. Auch das 
zweite Sub_18-Treffen war von 
der Teilnehmerzahl her ein Erfolg. 

Viele der Teilnehmer haben sich 
nach dem Treffen in Stuttgart 
vom Sub_18-Fieber anstecken 
lassen und sich für Frankfurt 
angemeldet. Die Gruppe war eine 
klasse Mischung, groß genug 
um Stimmung aufkommen zu 
lassen und nicht zu groß, um in 
der Großstadt verlorenzugehen. 
Das Programm war verlockend, 
Leo und seine Kahlgründer haben 
sich viel Mühe gegeben. Sicher 
waren die jugendgerechten 
Programmpunkte mit ein Grund, 
warum auch viele neue Teilnehmer 
den Weg nach Frankfurt gewagt 
haben. Und:.... Sub_18 wurde 
international. Zwar verstand 
Matthias aus den Niederlanden 
auch etwas Deutsch, aber erst mit 
seinem Esperanto-Niederländisch-
Kauderwelsch brachte er 
Stimmung in die Gruppe.
Alles wird anders, Sub_18 
Nummer 3 in Bonn wird noch 
besser... In diesem Sinne, aliøu 
kaj venu.

lg andi 

2. Sub_18 2. Sub_18 
Treffen in Treffen in 

Frankfurt am Frankfurt am 
Main, 24. - 26. Main, 24. - 26. 
November 2006 November 2006 

Am letzten Novemberwochenende 
fand in Frankfurt am Main das 
zweite Sub_18 Treffen statt. 
Es haben dieses Mal 14 
Teilnehmer aus 2 Nationen daran 
teilgenommen. Die meisten 
Teilnehmer kamen aus dem 
Rhein-Main Gebiet. 
Ein reichhaltiges Programm 
machte das Wochenende zu 
einem unvergesslichen Erlebnis 
für alle Teilnehmer. Es fanden 
drei Esperantokurse (Anfänger, 
Fortgeschrittene und fließend 
Sprecher), eine Stadtbesichtigung, 
Präsentation der Esperantowelt 
sowie viele nette Sonderpunkte. 
Für die Anfänger war dies 
ein gelungener Anlass, um 
einmal in die Esperantowelt 
hereinzuschnuppern. 

Das 3. Sub_18 Treffen fand 
während des PSIs in Bonn 
vom 30.03.07 - 01.04.07 statt.  
  

sub_18 War es ein Erfolg??sub_18 War es ein Erfolg??



MI HERZBERG

Eta anonco: 
Inter 28.07 kaj 11.08. oka-
zos SALO-2, do, arbara so-
merumado de diversnaciaj 
esperanto-parolantaj infanoj 
en Herzberg. Ni havas la eb-
lecon oferti al 2 junaj instru-
istoj, instruemuloj, organizan-
toj, organizemuloj, senpagan 
praktikan spertiøon pri instru-
ado aý renkontiøo-mastru-
mado æi tie. Partatempa par-
topreno eblas! Pliaj informoj 
æe E-Centro Herzberg: es-
peranto-zentrum  web.de, 
tel.: 00-49/(0)5521-5983

Herzberg anoncoj 
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de Vera, acsadi.veronika gmail.com

Tute laca post unusemajna ne-tro-
dormado dum IS mi alvenis al la 
Esperanto-Centro de Kormonto* 
iam antaý la noktomezo. Mi timis, 
ke mi devos veki de mi vere 
estimatajn Zsofi-n kaj Petron, kiuj 
arde laboras æi tie por sukceso 
de Esperanto, sed ili ankoraý ne 
dormis – ili estis laborantaj... Kiel, 
fakte, æiun nokton post mia veno. 
Ja estas multege da farenda¼oj 
æi tie: la jara kalendaro jam 
preskaý plenas, la kapoj de tiuj 
æi du „motoroj“ de la Centro estas 
plenaj je novaj planoj kaj ideoj, 
krome konstante venadas novaj 
ideoj kaj ofertoj de esperantistoj 
el la tuta mond`. Pasigante æi tie 
mian trian tagon, mi ankoraý ne 
povas imagi, ke mi iam ekhavos 
la superrigardon. Mia kapo zumas 
pro ricevitaj informoj kaj novaj 
ideoj, kaj mi jam nun komencas 
maltrankviliøi pro la limdatoj: ni æiuj 
æi tie devas vere efike kaj harmonie 
kunlabori, por povi realigi æiujn 
celojn, kiujn ni havas por la jaro 
2007. Ekzemple, baldaý ni þatus 
okazigi interkulturan semajnon. 
Por tiuj, kiuj ankoraý ne organizis 

unusemajnan programon, mi diru: 
2 monatoj kutime ne sufiæas por 
finprepari æion. :) Krome estos 
multaj lingvokursoj (ekz. 4 grupoj 
en loka gimnazio), semajnfinaj 
studsesioj, vere gravas la 
pluklerigado de Esperanto-
instruistoj kaj la Tutlandaj 
Pedagogiaj Tagoj. Krome, ni 
regule okazigas interkulturajn 
vesperojn, somere dusemajnan 
feriumadon por gejunuloj el 
Herzberg kaj partnerurboj, kaj la 
plej granda zorgo en tiu æi jaro: fine 
de la somero volas veni „æinoj“, 
do, grupoj da æinaj gejunuloj, kiuj 
þatus pasigi æi tie unu jaron (!) por 
lerni Esperanton kaj la germanan. 
Æion æi havas la celon, ke la 
enloøantoj de la unua Esperanto-
urbo en la mondo konsciu, kio 
estas esperanto, kial øi estas 
utila kaj uzinda, kaj ke ili estu 
fieraj pri tiu unika urbo. Por tio 
ni vere bezonas helpon de tuta 
esperantistaro: morala aý/kaj 
mona subtenoj æiam bonvenas :), 
sed krome ni þatus, se kiel eble 
plej multe da esperantistoj pasigus 
æi tie tempon. La Centro mem 
taýgas ekzemple por seminarioj, 
trejnadoj, estrarkunsidoj por 
aktivuloj, sed tre proksime troviøas 
aliaj eblecoj, de favorprezaj hoteloj 
øis matracaj dormejoj, kie vi povas 
organizi plurtagan esperanto-
renkontiøon æiusezone. Pripensu 
tion kaj aliøu æe ni – ni helpos pri 
surloka organizado! 
  

Vera (Gufujes trino dum IS) 
  
*laývorta, þerca traduko de 
Herzberg 

Wier brauchen drnigend ei-
nen korrekturlehser führ 
die edutschen artikel in der 
kune! bitte meldet euch bei 
kune esperanto.de!

Venu, festu 
kun ni!
En la jaro 2007 IJS jubileas: øi 
fariøos 20 jara! Bela aøo, æu ne? 
20 jaraøulo estas ankoraý juna, 
plena je energio, entuziasmo kaj 
þercemo.

Tion æion vi povos renkonti en 
la IJS, kadre de malnov-novaj 
programeroj (t.e. programeroj 
“þtelitaj” de la pasintaj IJS-j), 
aýskultado kaj rakontado de 

memorindaj momentoj el la his-
torio de IJS, verþajne ridplena 
rigardado de fotoj el la pasin-
taj 20 jaroj, ktp. Krome, estos 
ebleco renkonti (kaj honore salu-
ti :) ) nian “Majstron”, do, la inici-
atinton de IJS, eks-organizintojn 
de IJS, kaj artistojn, kies karieroj 
komenciøis dank’ al iu IJS. Æu vi 
ankoraý ne decidis, æu veni aý 
ne veni?
Tiam ankoraý unu argumento: la 
naskiøtaga tortego de IJS estos 
æokoladgusta, kovrota per verda 
marcipano... :)

www.ijs.hu

Unuaj tagoj de 

volontulo en Herzberg, 

la Esperanto-urbo 
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Dum pasintaj monatoj ni lanæis 
du novajn retejojn: eklaboru.com 
kaj amikumu.com. Resume, en 
eklaboru oni povas trovi laboron aý 
(kun)laboranton. Per amikumu oni 
povas trovi lokajn esperantistojn 

kaj alþuti fotojn por ke la tuta 
mondo povu vidi ilin. Nia celo 
iusence estas þanøi la manieron 
en kiu esperantistoj vidas sian 
komunumon. Oni øenerale ne 
atendas profesiajn retejojn en 
Esperantio, æar ili estas pli malpli 
farataj de volontuloj. Oni ankaý 
ne atendas, ke oni povu perlabori 
per Esperanto... oni kutime lernas 
Esperanton simple por amikumi.
Eklaboru
“Esperanto ne estas lingvo 
de komerco”. Æu? Se ni estas 
honestaj, ankoraý ne... Eklaboru 
volas þanøi tion. Esperantistoj 
estas ofte tre entreprenemaj 
homoj kun ege neordinaraj hobioj 
kaj okupoj. Æefe rilate tradukadon 
kaj komputiladon indas seræi 
spertulojn en Esperantujo. Øis 
nun tio æi ne estis facila tasko. Kiel 
kontakti esperantistaron pri tio? 
Per la revuo Esperanto? Eblas, 
sed certe ne estas la plej oportuna 
maniero. Simila problemo estas 
trovi volontulon, ekzemple, por 
la pozicio de TEJO-volontulo en 
UEA aý por redakti Esperanto-
revuon.

En la retejo eklaboru.com 
entreprenistoj kaj asocioj povas 
doni informon, ke li aý þi seræas 
kunlaboranton. Estas eblo indiki 
æu la laboro estas pagata aý ne, 
æu temas pri laboro per interreto 
aý ne ktp. Esperantisto, kiu 
volas labori, æu partatempe, æu 
plentempe – æu pagite aý ne, 
povas alþuti vivresumon.

Finfine ankaý Esperantio disponas 
pri profesie farita laborseræo-retejo 
– ni disvastigu kaj uzu øin!

Amikumu
Pro tio, ke Esperanton nun oni æefe 
lernas por amikumi, ni kreis ankaý 
amikumu.com. Ni konstatis, ke 
ne æiam facilas ekhavi kontaktojn 
kun esperantistoj, æu en propra 
regiono, æu kun samaj interesoj. 
Momente æefe post longa 
aktivado ene de la movado kaj 
æefe per renkontiøoj, eblas ekhavi 
internacian amikaron. Ni volas 
plifaciligi la interkonatiøon kaj 
plene profiti dank’ al la avantaøoj 
de interreto.

En Amikumu æiu povas krei 
profilon en kiu li aý þi prezentas 
sin. Vi povas i.a. aldoni al tiu 
æi profilo pri kio vi interesiøas 
kaj alþuti fotojn. Poste eblas en 
Amikumu seræi esperantistojn, 
ekzemple laý interesoj, kaj aldoni 
certan personon – amikon – al 
via konto. Similas al la eblocoj, 
kiuj donas la retejoj MySpace aý 
LiveJournal.

Verþajne plej interese en Amikumu 
estas la eblo vidi æiujn uzantojn 
sur Google Maps. Tiel oni povas 
vojaøi æirkaý la mondo vidante 
kie kiu loøas. Estas aparta paøo 

kiu montras al vi liston de uzantoj 
ordigitaj laý proksimeco de vi, 
do vi povas malkovri nekonatajn 
esperantistojn eæ en via urbo!  
Ankaý eblas babili, diskuti en 
forumo, aýskulti radion, rigardi 
videojn kaj ludi Skrablon.

Estas multaj planoj pliampleksigi la 
potencojn de Amikumu. Ekzemple 

ni intencas doni al vi la eblon krei grupojn (alternativon al 
Jahugrupoj), vikiojn, blogojn kaj vojaøplanoj. Sendu al ni 
viajn proponojn!

La teamoj de Eklaboru kaj Amikumu

Noto: tiu æi artikolo estas komune verkita de Yves 
Nevelsteen, Chuck Smith kaj Judith Meyer, teamo
amikumu.com kaj aperas en la revuoj Kune (Germanio) 
kaj JEN (Flandrio kaj Nederlando)

Revoluciaj retejoj
Amikumu & Eklaboru
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Kiel Mendi?
Sendu retmesagxon al kune es-
peranto.de aý BerO esperanto.
de
La sendokostoj malplialtiøos je 
mendo de pluraj a¼oj, kaj plialtiøos 
por sendoj al eksterlando.

Esperanto elektronike,
 kovrilo haveblas en diversaj lingvoj nur 4€+1,65€ sendokostojn

mp3 por postelefono:
nur 4€+1,65€ sendokostojn

alkohol, alkohol...
Rimedo kontraý PRS
Hispana brupoto

#
#
#

venDEJo

Sonĝigiloj:
nur 8€ + 1,65 sendokostojn

La originalo

Nehundo verda

Nehundo Blanka

T-Ĉemizo 
helblua, en grandeco S-XXL 8€+ 
2€ sendokostojn

fromaĝflagetoj
25 pecoj 5€+ 0,70€ sendokostojn
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Jahresbericht 2006
Stand 10.12.2006

1 -  Bundesvorstand
Der Bundesvorstand setzte sich 2006 folgenderma-
ßen zusammen:

Andreas Diemel • Bundesvorsitzender, Subventi-
onen und Kontakte zum BMFSFJ
Julia Noe • Stellv. Vorsitzende, Orts- und Landes-
verbandsarbeit
Paul Ebermann • Bundesgeschäftsstelle
Martin B. Sawitzki • Veranstaltungen
Anna-Laura Wickström • Internationale Bezie-
hungen
Helen Bärlin • Öffentlichkeitsarbeit
Anna Posingies • Schatzmeisterin, Finanzen

Der Bundesvorstand traf sich 2006 insgesamt 
dreimal: in Xanten (Januar/IS), Braunschweig 
(Juni/Deutscher Esperanto-Kongress), und Berlin 
(Dezember).

Stefanie Hanisch war Beauftragte für die Mitglieds-
zeitschrift /•kune•/, dabei wurde sie unterstützt von 
Luisa Rund.

2 - Kommissionen
2006 waren folgende Kommissionen der DEJ aktiv:
• BerO Kommission des Berliner Büros
• KAPRi Kommission für Massenmedien und Öf-
fentlichkeitsarbeit
• KIR Kommission für internationale Beziehungen
• KKRen Kommission für Veranstaltungen
• KoLA Kommission für Unterorganisationen
• KonKERo Kommission für Außenbeziehungen
• IReK Kommission für Internet
  KINO Kommission für Neulingsbetreuung

3 - Mitglieder und Mitgliedschaft in anderen Ver-
bänden
ANDJ: Die DEJ ist Mitglied in der “Arbeitsgemein-
schaft Neue Demokratische
Jugendverbände”. Über die ANDJ sind wir dem 
Deutschen Bundesjugendring
angeschlossen.
DJH: Die DEJ ist als Verband Mitglied im Deut-
schen Jugendherbergswerk und kann
so zu günstigen Konditionen Treffen und Sitzungen 
in allen deutschen
Jugendherbergen veranstalten.
TEJO: Die DEJ ist Landesverband der Welt-Espe-
ranto-Jugend TEJO.
DEB: Die DEJ ist der unabhängige Jugendverband 
des Deutschen
Esperanto-Bundes.
Die DEJ hatte am 10.12.2006 4974 Mitglieder.

4 -  Subventionen (es berichtet Andreas Diemel)
Die Subventionen des Bundes gehören neben 
Spenden und Beitragszahlungen zu den wichtigen  
Einnahmequellen der DEJ. Auf Bundesebene be-
kommt sie aus dem Kinder- und Jugendplan des 
Bundes Fördermittel. Diese sind unterteilt in na-
tionale und internationale Mittel. Die nationalen 
Mittel dienen der Förderung der Verbandsarbeit 
(Seminare, Arbeitssitzungen, Mitgliederzeitschrift). 
Internationale Mittel dienen der Unterstützung der 
Internationalen Seminare in Deutschland (Internati-
onale Woche) und der ausländischen Treffen (Rei-

sekostensubventionen zum Internationalen Jugendweltkongress etc.).
Für diese Bereiche sind Fördermittelanträge zu stellen und Verwendungsnachweise 
abzugeben.
In diesem Jahr haben wir 12.960 Euro für internationale Jugendarbeit erhalten. Für 
die nationale Jugendverbandsarbeit waren dies 6.500 Euro.

5 - Unterorganisationen (es berichtet Julia Noe)
Eine der Hauptaufgaben der Kommission für Landes- und Ortsgruppenarbeit (KOLA) 
war die Betreuung der Fortbildungsseminare (ASo). Das Konzept der ASoj zielt auf 
die Weiterbildung der Mitarbeiter und Mitglieder, indem organisatorische Tipps ge-
geben werden. Die zweite Hauptaufgabe war es, sich um Esperantokurse und damit 
um die Schaffung neuer Mitglieder sowie Vertiefung der Esperanto-Kenntnisse für 
Fortgeschrittene zu kümmern. Deshalb wurde wie in den letzten Jahren bewährt, eine 
Mischung von Seminaren und Kursen veranstaltet. 

Vom 31.03 – 02.04. wurde von der baden-württembergischen und der bayrischen 
Esperanto-Jugend in Ulm unter dem Motto „Europa, das bist Du! – Braucht Europa 
eine gemeinsame Sprache?“ unsere „Europa-Reihe“ fortgesetzt. Ein weiteres Treffen 
fand in Baden-Baden vom 20.10.- 22.10. in Zusammenarbeit mit der französischen 
Esperanto-Jugend statt. Die Reihe war ein voller Erfolg und wird nächstes Jahr fort-
gesetzt. 

Als Treffen zur Verbesserung der Beziehungen zum Deutschen Esperanto-Bund fand 
ein Jugendtreffen während des Deutschen Esperanto-Kongress in Braunschweig vom 
2.-5.06. statt, die Zusammenarbeit soll in den nächsten Jahren durch ähnliche Treffen 
auf Bundes- und Landesebene verbessert werden. 

Seit Beginn des Jahres hat die Deutsche Esperanto-Jugend einen neuen Schwer-
punkt auf Jugendarbeit speziell für Jugendliche unter 18 Jahren. In diesem Rahmen 
fanden zwei erfolgreiche Sub18-Jugendtreffen im März in Stuttgart und im November 
in Frankfurt/Main statt.

Zum Thema „Esperanto und Radio“ wurden mehrere Radionächte im Freien Radio 
Mannheim und Ulm durchgeführt, nach Beteiligung am Radiocamp der Freien Radios 
am Bodensee über Pfingsten. Das Highlight war eine Radiosendung im März mit Live-
interviews mit Gästen aus Russland und Israel

Das Projekt „1, 2, Esperanto“ ermöglicht es den Teilnehmern modular Esperanto zu 
lernen durch Kurse auf lokaler Ebene mit anschließender Teilnahme an unserem In-
ternationalen Seminar über Silvester. Das Projekt das bisher alljährlich für die zweite 
Jahreshälfte geplant war wurde, wegen großem Erfolg auf das gesamte Jahr aus-
gedehnt und ersetzt die vorherigen bundesweiten Kurse, die zweimal im Jahr statt-
fanden.

Das Verfahren zu Anerkennung der Landesverbände Sachsen, Baden-Württemberg 
und Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland wurde fortgesetzt. Als weitere Aufgabe wur-
den neue Aktivitäten in Bayern und Niedersachen geplant.

Das Konzept der so genannten „-idoj-Tage“, inzwischen sind es teilweise auch Wo-
chenenden, wurde wie immer erfolgreich praktiziert, diesmal fanden die Treffen – von 
den jeweiligen Landesverbänden organisiert – in Gießen, Giengen, Frankfurt/Oder, 
Essen, im Ruhrtal, in Meschede, Wörlitz, Bad Pyrmont, Hannover, Marburg, Sör-
newitz, Dortmund, Oberndorf, Villingen, Cochem und Herne statt.

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die dieses Jahr bei der Orga-
nisation und Durchführung der Seminare, Kurse und Treffen geholfen haben. Dabei 
wurde deutlich, dass das Thema Unterorganisationen nicht von einem allein gemacht 
werden kann, sondern dass sich die Arbeit auf mehrere Schultern verteilen lässt.

6 -  KINO Komisiono por Instruado kaj Novuloj- (es berichtet Elisabeth Laika)

Rolf Fantom transprenas la 
taskon “estro de KKRen” 
(antaýe: Martin Sawitzki)

Kiel veterano de la internacia 
esperanto komunumo, la denaska 
brito Rolf Fantom nun transprenas 
respondecon por la daýra sukceso 
de nia Internacia Seminario. 
Demandoj kaj sugestoj haveblas æe 

Rolf.Fantom esperanto.de

Julia Hell transprenas la 
taskojn de “internacia 
agado” (antaýe: Anna-Laura 
Wickström):

Momente mi koncentriøas pri 
la kontakto kun la Pola 
Esperanto Junularo kaj
poste mi þatus startigi 
“retmesaøajn rilatojn” kun 

diversaj TEJO-anoj koncerne
unu etan projekton. Cetere, 
mi intencas zorgi pri sanaj 
mordeta¼oj kaj vojaøi
al la luno por farbi øin verda (unu 
granda projekto). 
Julia.Hell esperanto.de

Leo Sakaguchi transprenas 
la taskon “sub_18” (antaýe 

tute ne ekzistis!):

Saluton! 
Mi volas pli popularigi kaj 
pligrandigi la Sub_18 renkontiøojn.
Estas ankoraý tro multaj 
junuloj, kiuj ne konas la Sub_18 
renkontiøon, kiu estas speciala 
renkontiøo por la homoj øis 20 
jaroj.
Amike, Leo Sakaguchi

Leo.Sakaguchi esperanto.de
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Die Kommission für Unterricht und Neulinge wurde Anfang 2005 gegründet und ist 
für die Betreuung von jungen Neuanfängern und die Verbesserung von Lehrmaterial 
zuständig. Dazu gehört auch die Koordinierung von Esperantolehrangeboten, wie In-
ternetkurse (‚Kurso de Esperanto’ aus Brasilien und der Kostenlose Esperanto-Kurs) 
und lokale Kurse. In diesem Jahr kamen zwei Anfragen wegen der Organisation eines 
Kurses mit DEJ-Lehrer. Da Carolin und Elisabeth durch Engagement in anderen Be-
reichen der DEJ schon beansprucht sind, würden sie sich gerne eine(n) Nachfolger(in) 
wünschen. Auf der letzten Jahreshauptversammlung (2005) wurde dies schon vorge-
tragen, es konnte aber noch keine passende Person gefunden werden.

7 - Öffentlichkeitsarbeit (es berichtet Helen Bärlin)
Für 2007 ist die Teilnahme an folgenden Messen geplant:
-  McPlanet in Berlin, 4.-6. Mai: Unter dem Thema „Klima der Gerechtig-
keit“ wird 
wieder ein McPlanet-Kongress stattfinden. Eine Anmeldung ist noch nicht möglich, 

die Teilnahme wäre jedoch hinsichtlich Publikum, Thema und Lage sehr lohnenswert.
-  Kirchentag in Köln, 6.-10. Juni: DEJ ist bereits für einen Gemeinschafts-
stand mit ELCiD angemeldet.
Für beide Messen werden noch ein paar helfende Hände gesucht! Genauere Informa-
tionen gibts bei mir. Im Rahmen der Internationalen Woche werden weiterhin Journa-
listen aus der Region informiert und betreut. Auf Dauer ist im Kontakt mit Journalisten 
eine Pressemappe dringend notwendig. Auf dem IS 2006/07 sollen die ersten Fotos 
dafür entstehen. Da ich voraussichtlich ab September 2007 ein Jahr lang im Aus-
land sein werde, sind Nachfolger für die Öffentlichkeitsarbeit gesucht. Ich bereite im 
Augenblick meine Unterlagen und Erfahrungen so auf, dass sie einem Nachfolger 
zugänglich und hilfreich sind. Natürlich bin ich bei Fragen auch weiterhin per E-Mail 
zu erreichen. Interesse, die DEJ vor Journalisten oder auf Messen zu vertreten? Stellt 
euch unverbindlich bei mir vor.

8 - Internet (es berichtet Marcos Cramer)
Die Internetkommission (IReK, InterReta Komisiono) ist in erster Linie für den Auftritt 
der DEJ im Internet verantwortlich. In der Internetkommission waren dieses Jahr vor 
allem folgende Personen aktiv (alphabetisch):* Benedikt Wildenhain (Technik)* Mar-
cos Cramer (Leitung, Inhalte)* Paul Ebermann (Inhalte, Technik, Kontakt zum Vor-
stand und zu KKRen) Weitere Personen haben für einzelne Aktionen mitgearbeitet 
oder wertvolle Anregungen gegeben.Ein großer Teil unserer Arbeit ist es, dafür zu 
sorgen, dass unsere Seiten (www.esperanto.de/dej) regelmäßig aktualisiert werden, 
was dieses Jahr im Großen und Ganzen auch ganz gut geklappt hat. Nachdem Franz 
Kruse im Frühling seinen Posten als Internetbeauftragter des D.E.B. aufgegeben hat-
te, hat die Internetkommission provisorisch auch die Aktualisierung von den Seiten 
des D.E.B übernommen. Nachdem wir letztes Jahr schon einmal den Server gewech-
selt haben, waren wir (aufgrund einer Kündigung durch unseren Server-Vermieter) 
dieses Jahr gezwungen, wieder den Server zu wechseln. Dies geschah im Mai, und 
verlief deutlich reibungsloser als im letzten Jahr. Die Kosten für den Server werden 
jetzt komplett vom D.E.B. übernommen. Die Seiten von ESPERANTO JETZT! (www.
esperanto.de/jetzt) des Projekts 100.000 Flugblätter wurden im März aktualisiert, mit 
Texten zu den Sommertreffen dieses Jahres. Die neuen Texte wurden von Marcos 
und von Uljana Tschistjakow geschrieben. Im Frühling und Sommer hat die Internet-
kommission zusammen mit anderen Aktiven (unter anderem Kristjan Schmidt und 
Rudolf Fischer) an einer Total-Überarbeitung der Eingangsseite esperanto.de gear-
beitet. Diese wurde Anfang September ins Netz gestellt. Das neue Design geht auf 
einen Vorschlag von Kristjan Schmidt zurück. Auf der Eingangsseite sind jetzt nur 
noch sieben Verweise, und die vielen Verweise aus der alten Eingangsseite sind jetzt 
auf Unterseiten aufgeteilt. Die Seiten für das IS wurden dieses Jahr total überarbeitet, 
und haben jetzt auch ein neues Design, das Rolf Fantom entwickelt hat. Die Seiten 
enthalten jetzt eine Funktion, die automatisch die Anmeldekosten berechnet, sobald 
man seine Angaben im Internetformular eingibt. Außerdem übernimmt IReK auch die 
Administration diverser Yahoogroups-Mailinglisten für andere Kommissionen der DEJ 
und administriert die E-Mail-Adressen @esperanto.de. Zum Ende des Jahres gibt 
Marcos die Leitung der Kommission an Benedikt ab, bleibt aber weiter Mitglied der 

Kommission.

9 - Veranstaltung (es berichtet Martin B. Sawitzki)
Zu Beginn sei angemerkt, dass KKRen (Konstanta 
Komisiono pri Renkontiøoj) - trotz des Namens fast 
ausschließlich die Organisation der Internationalen 
Woche (IS) zum Ziel hat, die jedes Jahr über Silve-
ster stattfindet. Andere in Deutschland stattfindende 
Treffen werden entweder von anderen Kommissi-
onen oder von Orts- oder Landesverbänden aus-
gerichtet. Der Vorstand der Deutschen-Esperan-
to-Jugend möchte hier ein herzliches Dankeschön 
an alle, die zum Angebot an Esperanto-Treffen in 
Deutschland 2006 beigetragen haben, richten. In 
der Kommission für Veranstaltungen arbeiten in 
diesem Jahr folgende Personen:
•  Martin B. Sawitzki (Leitung, Seminarherberge, 
Kontakte zu öffentlichen Instanzen)
• Andreas Diemel (Subventionen, Einladungen, lo-
kale Kontakte, Kneipe, internat. Kontakte)
• Julia Noe (Teilnehmerverwaltung)
• Paul Ebermann (Technik, Webseite)
• Rolf Fantom (Abendprogramm)
• Luisa Rund (Programmkoordinierung)
• Johannes Müller (Ausflüge)
• Elisibeth Laika (Themen- und Rahmenprogramm)
• Jan-Christof Hienerwadel (Nachtprogramm)
• Helen Bärlin (Öffentlichkeitsarbeit)
• Carolin Hötzl (Seminarbroschüre)
• Carsten Mischke und Aneta Ubik (Moderatoren 
und Männer-/Frauenbeauftragte)
• Vera Acsádi (Teestube)
• Robert Weemeyer (Beratung)
• Christof Krick (Beratung)
Die Arbeitsgruppe besteht aus bereits erfahrenen 
Mitgliedern sowie aus vielen Neuen. Dadurch 
können Erfahrungen, die bei der Organisation der 
Internationalen Woche, gemacht wurden, weiter-
gegeben werden. Auch dieses Jahr sind wir wie-
der ein internationales Team mit Mitgliedern aus 
Deutschland, Ungarn und Großbritannien. So hof-
fen wir, das Treffen jedes Jahr etwas besser und 
attraktiver für die Teilnehmer zu gestalten. Durch 
die in den letzen Jahren aufgebaute breiten Struk-
tur ist es uns möglich ein so detailliert vorbereitetes 
Seminar mit vielfältigem Programm vorzubereiten. 
Die Kommunikation der Kommission funktioniert 
zum größten Teil über Internet und Telefon, hinzu 
kommt ein Vorbereitungstreffen, welches etwa zwei 
Monate vor dem Treffen in der Jugendherberge 
des Treffens stattfindet. 
49. Internationale Woche in Xanten(27.12.2005 
– 03.01.2006)Die Internationale Woche in Xan-
ten war im Großen und Ganzen erfolgreich. Das 
Programm bot interessante Vorträge im Rahmen 
des hochaktuellen Themas “Religion, Kultur und 
Lebensphilosophie”. Darüber hinaus fanden viele 
interessante Beiträge im Rahmenprogramm statt. 
Leider lag die Teilnehmerzahl unter den Erwar-
tungen. Die Atmosphäre war gut, dies kam auch 
in den Reaktionen der Teilnehmer zum Ende der 
Veranstaltung zum Ausdruck. Die Zusammenarbeit 
mit der Herbergsleitung und den Mitarbeitern war 
sehr kooperativ. Die Jugendherberge in Xanten 
noch sehr neu (Baujahr 2004) und wird bestimmt 
noch einige IS erleben. Die Atmosphäre innerhalb 
des war Organisationsteams angenehm und trug 
wesentlich dazu bei, die Veranstaltung zum Erfolg 
zu führen. 
50. Internationale Woche in Wewelsburg 

(27.12.2005 - 03.01.2006)Die diesjährige Interna-
tionale Woche findet erfreulicherweise wieder in 
der Mitte Deutschlands statt, nämlich in Wewels-
burg. Diese Jugendherberge ist sehr historisch 
und durch Lage, Ausstattung und Umgebung ein 
perfekter Veranstaltungsort für die Internationa-
le Woche. Die Mitarbeiter sind sehr professionell 
und hilfsbereit. Als Thema haben wir “50 Jahre IS 
– Noch immer jung?” ausgewählt. Damit soll zum 
einen die Jugendarbeit generell und auch das Ju-
biläum des IS thematisiert werden. Es gibt ein sehr 
umfassendes Programm, in dem insbesondere der 
esperantobezogene Anteil wieder sehr hoch ist. Die 
nächste Internationale Woche wird voraussichtlich 
im folgenden Jahr um Silvester stattfinden. Es wird 
das 51. IS und somit eine Art Neubeginn mit Blick 
auf die nächsten 50 IS.

10 – kune (es berichten Luisa Rund und Stefanie 
Hanisch)
Die kune erschien in diesem Jahr viermal mit einer 
Auflage von 640 Stck. Davon gingen 360 Stck. zum 
Versand nach Gießen, 30 Stck. nach Österreich, 
250 Stck. als Werbematerial und zum Versenden 
an neue Mitglieder nach Berlin. Gedruckt wird 
weiterhin in der Druckerei Kirchhoff in Anröchte. 
Themenmäßig war die kune in diesem Jahr von 
Ereignissen und Nachrichten in der Esperanto-
Welt geprägt. Dabei gab es immer ein Titelthema 
(Nr.1 „Fina Venko” , Nr. 2 „Zamenhofs Erben”, Nr. 
3 „tradukoj” ,Nr.4 „kabeitabuo!”) und die festen 
Rubriken „Kreativa atako”, „Demando al filozofo” 
und das Sprachlerncomic von Salomea. In diesem 
Jahr wurden zwei kune-Treffen veranstaltet. Einmal 
war Katharina in Berlin, das andere Mal haben wir 
uns alle in Paris getroffen. Unsere Recherche dort 
war sehr erfolgreich und so planen wir für näch-
stes Jahr weitere Reisen, z.B.nach Warschau. Die 
Team-Arbeit funktioniert nach wie vor sehr gut und 
die Kommunikation ist trotz Katharinas USA-Auf-
enthalt sehr effektiv. Das kune-Team bestand 2005 
aus folgenden Mitgliedern:
• Stefanie Hanisch – Leitung
• Katharina Tanzberger – Layout 
• Bero-Team – Etikettendruck und Unterstützung in 
allen Breichen
• Amando M. – demando  al filosofo
• Carolin Hötzl und Jan-Christof Hienerwadel – Ver-
sand
• Aneta Ubik – Kreativa atako
• Aleksandr Galkin – Korrektur lesen/Esperanto 
• Salomea – Comics
• Marcos Cramer und Paul Ebermann – Interne-
tauftritt
• Luisa Rund – freie Mitarbeit
• Gregor Hinker – freie Mitarbeit
Luisa Rund hat die Redaktion übernommen. So-
lange wie nötig wird Stefanie Hanisch sie dabei 
unterstützen und Katharina Tanzberger das Layout 
machen. Für sie werden Nachfolger gesucht. Drin-
gend gesucht wird ein Korrekturleser für die deut-
schen Texte. Neuerungen:
- Die rubrik “sub_18”, speziell für ganz 
junge Leser
- Das kune-vikio (Zugang für Mitarbei-
ter) um Ideen zu sammeln und langfristige Projekte 
zu  Planen)
Es ist Ziel für 2007, die Netzpräsenz der kune zu 
verbessern, d.h. Themen und Redaktionsschluss-
Daten schon im Voraus auf unsere Internetseite zu 
stellen um die Mitarbeit 

zu vereinfachen.
Weiterhin haben wir vor, die Zusammenarbeit mit Zeitschriften anderer Esperanto-Ju-
genden, z.B. Jefo zu vertiefen bzw.aufzubauen. Auch eine Kooperation mit Dänemark 
ist angedacht.

11- Bundesgeschäftsstelle (BerO) (es berichtet Paul Ebermann)

Die Bundesgeschäftsstelle (BerO) befindet sich seit Dezember 2003 im Esperanto-
Haus Berlin-Lichtenberg, Einbecker Straße 36. Zwischen September 2005 und März 
2006 gab es dabei eine Unterbrechung: Wegen des Brandes im Dachgeschoss und 
der Durchflutung des restlichen Hauses haben wir kurzfristig ein Ausweichquartier in 
der Salzwedeler Straße 4 bezogen (das ist im Bezirk Mitte).
Nach der Renovierung der BerO-Räume und dem Umzug zurück wird das Nachbar-
zimmer (in dem vormals eine Psychologin arbeitete) von der Esperanto-Liga-Berlin 

genutzt, welche jetzt die Espothek (die Berliner Esperanto-Bibliothek) zu einem groß-
en Teil dort aufgestellt hat und einen Zusammenkunftsraum betreibt. Dort finden auch 
regelmäßig Treffen zweier Berliner Esperanto-Gruppen (¬aýda rondo und BSE) statt.
Eine Hälfte des ehemaligen Bade-Zimmers wurde inzwischen zum Lagerraum um-
gebaut, das übrig gebliebene Bad mit Toilette ist ebenso wie die Küche noch nicht 
funktionsfähig, da noch die Verlegung eines Wasserrohres fehlt.

Die Haupt-Beschäftigung des BerO liegt in der Bearbeitung von Infoanfragen von 
Espe¬ranto-Interessierten – vom 1. Januar bis zum 27. November 2006 kamen insge-
samt 428 Infoanfragen (zumeist mit dem Infopaket-Bestellformular auf der Webseite) 
herein, die jeweils nach durchschnittlich 6,5 Tagen bearbeitet wurden. Eine Auftei-
lung auf die einzelnen Monate ist in den Diagrammen zu sehen – erfreulicherweise 
ging die Bearbei¬tungszeit nach einigen Problemen zu Jahres¬anfang zurück und 
liegt jetzt im Rahmen dessen, was bei wöchentlicher Bearbeitung (meist montags) 
zu erwarten ist. Die Spitze bei den Infoanfragen im März ist auf einen Artikel über 
Esperanto im LetterMAG der Deutschen Post (für internationale Brieffreundschaften) 
zurückzuführen – eine ähnliche Spitze gab es auch bei den Anmeldungen zu den 
beiden Mentorenprogrammen der DEJ.

In der selben Zeit wurden 329 E-Mail-Nachrichten vom BerO-Computer (und noch 
einige, aber nicht genau zählbar, von außerhalb) verschickt.

Außerdem verschickt das BerO auf Anfrage Infomaterial an Esperantisten sowie ver-
kauft auch Lehrmaterial – bei letzterem hält sich aber die Nachfrage in engen Gren-
zen.
Für das Mentorenprogramm der DEJ für den Kurso de Esperanto verschickt das BerO 
Zeugnisse an die Absolventen.

Zu Jahresanfang war im BerO auch Robert Weemeyer noch aktiv, nach dessen 
Umzug nach Hannover erledigt jetzt der Geschäftsführer Paul Ebermann alleine die 
BerO-Aufgaben, gelegentlich mit Unterstützung anderer Berliner Esperantisten. Wei-
tere Helfer sind willkommen!

Eine verstärkte Zusammenarbeit mit dem Deutschen Esperanto-Bund ist ebenfalls 
angedacht.
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Bundesgeschäftsstelle (BerO) 
Einbecker Str. 36, 10317 Berlin, 
Tel./Fax.: (0 30) 42 85 78 99, 
E-Mail: bero esperanto.de, 
weitere Infos unter: http://www.es-
peranto.de/dej/bero.htm 

DEJ-Mitgliederverwaltung 
Christoph Noss, c/o Bero
E-Mail: gej.ma esperanto.de

Vorsitz
Andreas Diemel, Buderusstr. 3,
45307 Essen, E-Mail: gej.prezidanto

esperanto.de

Unterorganisationen
Leo Sakaguchi, Am Kreuzberg 5, 63 
776 Mömbris, Tel.: 0160 95011132
E-Mail: gej.kola esperanto.de

Veranstaltungen
Rolf Fantom, Lee Mount, 12 Con-
crete Street, HX3 5DA Halifax 
Tel.: +44 77679 725709
E-Mail: gej.kkren esperanto.de 

Finanzen
Anna Posingies, Danziger Str. 68, 
10435 Berlin, Tel.: 030 40301634 
kaj 0179 9597662
E-Mail: gej.kasko esperanto.de

Subventionen
Andreas Diemel, Buderusstr. 3,
4507 Essen, 
Tel.: (02 01) 47 87 202, 
E-Mail: gej.supo esperanto.de

Öffentlichkeitsarbeit
Helen Bärlin, Herrenberger 
Straße 40, 72074 Tübingen 

Tel.: 01 7621776764
E-Mail: gej.kapri esperanto.de 

Internationale Beziehungen 
Julia Hell, Enzmannstr.13, 09112 
Chemnitz Tel.: 0371 420014
E-Mail: gej.kir esperanto.de

/•kune•/ 
Luisa Rund, Herbert-Baum Str. 11, 
13088 BerlinTel./Fax.: (0 30) 42 85 
78 99 E-mail: kune esperanto.de

Deutscher Esperanto-Bund  
(DEB)
Einbecker Straße 36, 10317 Berlin   
Tel.: 0180 3773762, 
E-Mail: GEA esperanto.de

Bücherdienst des DEB, 
Dr. Wolfgang Schwanzer, Pfarrer-
Seeger-Str.9, 55129 Mainz, 
Tel./Fax: (0 61 36) 4 62 32 
(abends), 
E-Mail: wolfgang.schwanzer es-
peranto.de

Deutsche Esperanto-Bibliothek 
Torhaus, Gmünder Torplatz, 73430 
Aalen, Tel. (0 73 61) 52 - 25 85  od. 
52 - 25 80

junularo esperanta svislanda 
Postfach 3324, CH-4002 Basel, 
Schweiz, 
E-Mail: jes skol.ch

Österreichische 
Esperanto-Jugend - AEJ
Schelleingasse 54/24, 1040 Wien 
E-Mail: aej esperanto.at
http://aej.esperanto.at/

DEJ-Mitgliedsbeiträge 2007
Bitte beachtet: Alle Beiträge sind 
zum Jahresbeginn bzw. zum Bei-
trittszeitpunkt auf das angegebene 
Konto zu überweisen. Zuschrif-
ten, die die Mitgliedschaft betref-

fen (Adressänderungen u.ä.), bitte 
direkt an die Mitgliederverwaltung 
(Adresse siehe oben).

Kategorie A (Jahrgang 1981-92):
• Schüler, Studenten, Azubis, Zivil- 
oder Wehrdienstleistende, Arbeits-
lose 20€
• Jugendliche mit eigenem Einkom-
men 40€ 

Kategorie B (ab  1993): 10€

Kune-Abo
Falls du die Deutsche Esperanto-Ju-
gend regelmäßig unterstützen willst, 
aber kein Mitglied werden kannst 
oder willst, kommt ein Kune-Abonne-
ment in Betracht. Ein normales Abo 
kostet 20€ jährlich, ein Unterstützer-
Abo 40€. (Für arme Schlucker gibt 
es auch noch das ermäßigte Abo 
zu 10€.) Alle Abos sind auch ohne 
den Papier-Bezug der Kune möglich 
(das spart uns die Versandkosten) 
- das ist dann eine reine Unterstüt-
zung der GEJ. Anmeldung des Abos 
am einfachsten unter http://www.es-
peranto.de/dej/asocio/abonilo.
Bankverbindung
Bank für Sozialwirtschaft Hannover
(BLZ 251 205 10), Kto.-Nr.: 8424901 
(Beiträge, Spenden, Abos) oder  
8424900 (für Treffen)

Internet
www.esperanto.de/dej. Hier ist 
die DEJ mit ihren Internet-Seiten 
präsent. Hier sind aktuelle Infos und 
viele Hintergrundnachrichten über 
unsere Arbeit und andere Esperan-
to- Aktivitäten leicht zugänglich.
Wir bieten auch eine
Esperanto-E-Mail-Adresse (z.B. in 
der Form Gabi.Mustermann@espe-
ranto.de) für nur 3€ pro Jahr an. 
Auf diese Eo-Adresse eingehende 
Nachrichten werden an deine 
Haupt-E-Mail-Adresse automatisch 
weitergeleitet. 

Eine tolle Möglichkeit, unauffällig auf 
Esperanto aufmerksam zu machen.
Infos bei: der interreta komisiono, 
gej.irek@esperanto.de

Spenden 
(genauso wie die Mitgliedsbeiträge) 
an die DEJ sind steuerlich abzugs-
fähig. Die Bankverbindung fi ndest 
du oben.

Mitgliederwerbeprämien 
Habt ihr schon mal gemerkt, dass 
euer Geldbeutel genauso leer ist 
wie unsere Mitgliederliste? Also wol-
len wir beides füllen. 
Für jedes A- oder B-Mitglied und 
jeden Kune-Abonnenten mit „nor-
mala“ oder „subtena kotizo“, den ihr 
werbt, bekommt ihr euren komplet-
ten Jahresbeitrag erstattet (allerd-
ings nicht mehr als einmal jährlich).

Grüner Draht (Verda Lineo)
Hast du der Akkusativ vergessen? 
Was heißt „Esperanto“ eigentlich 
auf Deutsch?
Ein DEJ-Service: Der Grüne Draht 
(Verda Lineo) unter 
Verda-Lineo@esperanto.de

Treffen
eine kleine Auswahl, und weiter-
führende Links fi ndet ihr auf:
h t tp : / /www.esperan to .de /de j /
renkontighoj/

germanespju
Aktuelle Hintergrund-Informatio-
nen von DEJ-Aktiven fi ndest du 
regelmäßig (auf Esperanto) im We-
blog der DEJ: http://www.livejournal.
com/community/germanespju/


