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Raporto pri kongreso en Aŭstralio
Verkis ĉi tiun raporton Marie Elliott de Auckland, nova juna membro de NZEA kiu ĉeestis la
kongreson/somerkursaron de la Aŭstralia Esperanto-Asocio en Brisbano en januaro 2017
“Ho, jam dum kvar tagoj mi ja parolis al francinoj per Esperanto!“ Tiu estis unu el miaj tre
klaraj pensoj pri la Brisbana kongreso en januaro. Kompreneble estis mia unua kongreso kaj
dum ĝi mi multe ridis, babilis, kaj preskaŭ neniam devis krokodili. La 9-taga programo estis
tute plena je diversaj prelegoj kaj aktivoj. Tial, mi ne parolas pri ĉio tie ĉi. Se vi volas legi pli,
bonvolu vidi pli detalajn rakontojn rete ĉe la fejsbuka paĝo “Mojosaj Aŭklandaj Junuloj”.

Junaj esperantistoj – la estonteco de nia movado (Marie en blua vestaĵo)
Dum la unua vespero, mia amiko el Nov-Zelando alvenis. Estis francinoj, indoneziano, kaj
multaj aŭstralianoj. Eĉ mia amikino al kiu mi instruis la lingvon Tokiponon* hazarde aperis ĉe
la kongresejo! Ĉiuj estis tre helpemaj kaj amikemaj unu al la alia dum la memprezentoj, kaj
ankaŭ al ĉiuj komencantoj (kiuj povis prezenti ion ja!). Estis tute memorinde ĉar mi neniam
vidis - eĉ en miaj lernejaj klasĉambroj - tiel subtenemajn homojn kaj tiel bonan etoson por
lerni kaj permesi ke oni parolu. Tia etoso daŭris dum la tuta kongreso.
La lecionoj plaĉis al mi sed mi ne iris al multaj lecionoj ĉar unue mi devis verki prelegon kaj,
post helpo de Marcel, mi devis reverki ĝin. Due, mi devis prepari por ekzameno. Trie, mi
ofte ŝanĝis klason. Mi helpis mian amikinon Maddy je la unua nivelo, mi lernis je la dua
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nivelo, kaj mi ankaŭ aŭskultis interesajn rakontojn en la “historia” nivelo! Pro tio, mi ne
ricevis atestilon dum la aliaj ricevis, ĉar la instruistoj pensis ke alia donos al mi!
Nun, pri la multaj ekskursoj. Unue okazis vespera boatvojaĝo dum kiu mi povis vidi la tutan
urbon el la rivero kaj babili pri iaj ajn aferoj. Ho, la lumoj! Kaj la grandaj vespertoj flugantaj!
Unu el miaj bedaŭroj estas ke mi ne povis teni vesperton ĉarman. Do, por la sekva fojo!
La plej longa ekskurso estis tiu de la 8-a tago. Ni iris aŭtobuse al la “Solpina Besta
Protektejo”, Monto Coot-tha, kaj al la botanika ĝardeno. Ni vidis multajn bestojn ĉe la
protektejo, kiel koalojn, kanguruojn, multspecajn birdojn, kaj dingojn. Monto Coot-tha ne
tute plaĉis al mi, eble ĉar estis tro da urbaĵoj en la vido. Tamen, mi faris bonajn fotojn tie!
Mia plej ŝatata loko de tiu tago certe estis la botanika ĝardeno ĉar ni povis trankvile fari ion
ajn. Ĝi estis plena je arboj kaj floroj ktp, kaj mi eĉ povis tuŝi la voston de lacerto! Arbe loĝis
multaj grandegaj araneoj kaj mi tre ŝatis vidi ilin. Mi amuziĝis multe tie, kaj fotis multon.

JoMo koncertas

Ekskurso en botanika ĝardeno

Ni ankaŭ iris al la artmuzeo QUAG. Kaj, ho Dio, ĝi estis multe pli mojosa ol la Aŭklanda muzeo
aŭ alia! Oni diras ke bildo valoras pli ol mil vortojn, do mi lasos ke foto parolu por mi. Ni
manĝis ĉe kafejo kaj ĝojis la etoson. Post QUAG (kaj iom da memoraĵ-aĉetado), ĉiuj revenis
al la kongresejo. Mi konfuziĝis kaj promenis
kun du homoj urben.
Malgraŭ la terura varmegeco,
Brisbano estas multe pli bela ol
la Aŭklanda urbo multmaniere!
Sed mi ne ĵaluzas - estas tro da
betono kaj homoj por mi.

Prelego pri venontjara
kongreso en Indonezio
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Multaj aferoj okazis ne nur ekskurse sed ankaŭ
kongreseje (kompreneble). Do, mi parolu pri la
prelegoj kaj matenaj aferoj! Ŝandor parolis pri
rifuĝintoj en Aŭstralio kaj, ho, mi lernis kiom
kontraŭ rifuĝintoj estas la lando ĝenerale! Tiu
estis interesa kaj klariga prelego por nemonduma
apterigulo kaj mi tre esperas ke la situacio
ŝanĝiĝos. JoMo parolis pri la okcitana lingvo kaj
mi ne sciis antaŭe ke estas tiom da lingvoj en
Francujo! Mi certe memoros tiun fakton dum mia
tuta vivo. Erlangga parolis pri la venonta kongreso
en 2018 en Bekasi (hej hej venu venu) kaj, ho,
kasteloj portugalaj aspektas belegaj!!! Mi forgesis
kion mi faris dum la prelego pri la Politiko de
Blanka Aŭstralio (eble refoje mia verkado), sed mi
tuj bedauris ne iri kiam mi aŭskultis pri la fino.
Ekskurso en artgalerio
La prelego pri KAEM (Komisiono de UEA pri Azia Esperanto-Movado) estis mojosa ĉar mi
povis aŭskulti ĉinan esperantiston por unua fojo! Mi ofte demandas min ĉu Esperanto estas
tiel facila kaj internacia. Mi ne posedas plenan informon sed mi povas resti certa ke
esperantistoj tutmondaj ja kaj ekzistas kaj povas uzi bone tiun ĉi lingvon. La honorigo de
kelkaj membroj estis tre feliĉa afero, iom kiel bovlego da saŭdado. Bildaj prezentaĵoj de
kelkaj membroj estis prezentitaj kaj estis ankaŭ prelegoj kaj eĉ kanto. Vidi kiel forte kaj
templonge kelkaj homoj agadas por la Esperanta movado estis tute mirinde!
Mi ne sciis antaŭe sed en Esperantujo estas tradicio de dimanĉa ekumena diservo. La
diservo estis tre mense permesema kaj multaj homoj prezentis al la aliaj ion di-rilatan
(poemon, preĝon ktp). Mi prezentis poemon kaj la tuta diservo estis tre interesa afero!
Kaj mi ankaŭ hazarde parolis! Mi parolis pri la bazaĵoj de Tokipono (120-vorta lingvo).
Roŭan (ankaŭ el Aŭklando) kaj mi parolis pri perdita kato! Mi respondis al demando pri
gramatikaĵo kaj la respondo kaptis la koron de Trevor Steele. (Ne diru al li ke tiu gramatikaĵo
ja estas parolebla tokipone, sed mi estis nervoza kaj respondis per tute fuŝa aliaĵo!) Entute,
mi pensas ke la parolo flua estis. Vivu Tokipono! Ha ha.
Ne nur okazis la prelegoj kaj matenaj aferoj. Okazis ja multo dum la vesperoj de la kongreso!
Okazis indonezia vespero. Ni multe kantis kune indoneziajn kantojn kaj mi hazarde helpis
dum la amuza pupeta teatraĵeto. Kaj la ludvespero estis tute mojosa! Mi ludis ”Misterium“
kaj ”Kartoj kontraŭ Esperantujo“. Kompreneble, la lasta estis rideginda ludo kaj mi povis
kompreni la plejparton da la kartoj! Ni partoprenis en kvizo dum la kvinslanda vespero, sed
mi foriris por frue dormi kaj ĉiaokaze mi ne povis helpi respondi al la nescieblaj demandoj.
Tamen, ĝi estis amuza afero!
Kaj ni ne forgesu la teatraĵan vesperon! Finfine, estis la fino de horoj da sango kaj ŝvito kaj
larmoj (ho, ne vere tio). Mi stelulis kiel la ĉefaktorino por 12 teatraĵoj kaj venkis centojn da
tranĉitaj diamantoj dum la aŭkcio. Ho, nun serioze. Mi amuzegis aktori por du teatraĵoj, kaj
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ankaŭ alia teatraĵo okazis. La unua estis pri ĵurnalistoj intervjuantaj Ronaldo MakTromp-on,
kaj mi ludis la rolon de amorveka stultulino kiu iris kune kun la viro mem je la fino. Alia
teatraĵo estis amuzaĵo verkita de Kam Lee, kaj okazis forĵetado de paperaj pilkoj al ni, la
aktoroj. Dum la aŭkcio, mi kaj kuris kiel kuniklo kolektante monon kaj aĉetvenkis du sakojn
da Esperantaĵoj, do ankaŭ ricevis du filmdiskojn.
JoMo donis bonegan koncerton kaj mi ne povis ne danci kaj danci kaj danc’! Mi antaŭsupozis
ke ĉiuj kantoj estos en Esperanto, sed mi malpravis. Li kantis france kaj germane kaj ruse, kaj
eĉ angle, kaj ankaŭ verdalingve. Estis amuza momento kiam mi ekfalis sur la plankon pro
miskomprenaĵo inter mi kaj mia kundancanto sed ni nur ridis pri ĝi kaj ekkomencis ruli laŭ la
“rok-kaj-rula“ muziko. Se vi vidos filmeton de JoMo-a koncerto, kredu min ke la filmeto ne
montros la viglan energion!
Fakte ne estis la nura concerto. Mi partoprenis en mia unua vera aktivisma okazaĵo: JoMo-a
koncerto en la urbo! Mi unue koruse kantis kaj poste okazis la mojosa rok-kaj-rulaĵo! Mi ne
povis bone danci kun miaj ŝuoj ĉar ili ĉiam volis forgliti, sed mi povis disdoni flugfoliojn al
preterpasantoj! Post la koncerto ni iris al kaf/trinkejo kie mi aĉetis artaĵon por hejmenporti.
Dum la lasta vespero de la kongreso, okazis kaj festa kaj feliĉa kaj iomete malĝoja bankedo
ĉe taja restoracio. Veganante, mi unue timiĝis pri la manĝo sed estis tiom da vegeteranoj, do
ni sidis ĉe granda tablo kun bela tablokovrilo kaj mi povis manĝi ion ajn videblan! Ni (nu, mi
sekvamatene) ricevis atestilojn kaj ĝojis la fakton ke niaj niveloj altiĝis kaj, pli grave, ni ĉiuj
amike kreskiĝis. Tiun nokton mi devis ĝis-diri al miaj amikoj Sean kaj Maddy, kaj post la
manĝo la estonteco estis iom tro certa: ni disiros ree al niaj landoj kaj hejmoj. Sed tiu estis
bela vespero kaj tre bona okazo. Dum mi kriis “Ho, malĝoje!” mi samtempe ĝuis havi bonan
kialon por diri tion!
La kongreso estis tempo por amikiĝi. Eĉ dum la flugo al ĝi mi trovis novajn amikojn kaj la
amikiĝado neniam ĉesiĝis. Mia unua nova amiko estis Erlangga, viro el Indonezio, kun kiu mi
ofte babilis kaj promenadis dum la ekskursoj ktp. Kaj estis komencanto, Maddy, kiu tre
rapide lernis kaj kun ni krokodilis (sed ĝuste!). Estis Marcel, kiu helpis min verki mian
parolon pri Tokipono, kaj Trevor Steele kaj Kam Lee en kies teatraĵetoj mi ludis rolojn. Estis
Joanne, vere bela kaj aktiva movade. Kaj kiu forgesus JoMo-n, ne nur bonegan kantiston,
sed ankaŭ tiel viglan junulon anime? Mi povas paroli pli kaj pli pri la homoj ĉe la kongreso,
sed, nu, mi devas montri vidpunkton. Mi lernis, ĉe la kongreso, ke la lingvo Esperanto tute
ne estas pri Esperanto mem. La tuta lingva movado estas ĉiam pri la homoj, geamikoj, kaj
paco inter ĉiuj mondaj animoj. Jes, ni uzis la lingvon por paroli. Amuzis min, surprizis min, eĉ
mirigis min la fakto, sed ne estis okazo pri nur la lingvo. Ni ja parolis pri ĝi, sed pli grave, ni
parolis inter ni. La lingvo vivas ĉar ni vivas kaj mi neniam forgesos la homojn kiujn mi
renkontis, eĉ se tiu ĉi lingvo estos nur malmemorota mensaĵo iun tagon. Vi en Aŭstralio, vi
aranĝis ne nur la kreskadon de la movado. Vi aranĝis ke mi ĉiujn vin renkontis kaj, pro tio, mi
multe vin dankas!
* Tokipono (Toki Pona) estas planlingvo (vidu https://eo.wikipedia.org/wiki/Tokipono).
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Raporto pri renkontiĝo en Auckland
Deko da ni renkontiĝis en Auckland en marto por la jarkunsido de NZEA kaj por paroli pri
niaj venontaj planoj.
Ni decidis elspezi monon por plifreŝigi nian retpaĝaron. Ni nun studas proponojn kaj
baldaŭ komenciĝos la laboro. Ni ankaŭ decidis aĉeti stokon da libroj por sendi al personoj
kiuj kontaktas nin pri la lingvo.
Por tiuj kiuj volas ĉeesti eksterlandajn kongresojn, NZEA pretas doni financan subtenon.
Kontaktu nin! La Universala Kongreso de Esperanto okazos ĉi-jare en Seŭlo, Koreio. Do, tiu
estas kongresa loko ne tre malproksima de Nov-Zelando.
Ni ankaŭ ĝojas anonci ke Brian Fox elektiĝis kiel honora membro de NZEA. Brian estas
aktiva en nia movado ekde multaj jaroj kaj iam estis Prezidanto de nia asocio. Gratulon al
Brian!

Forpaso de Mary Richardson
Bedaŭrinde ni devas informi ke Mary forpasis en novembro 2016. Dum multaj jaroj Mary
estis kasistino de NZEA kaj poste oni nomis ŝin honora membro de NZEA. Ŝi estis aktiva
membro de la Rondo de Wellington; fakte oni regule kunvenis ĉe ŝi. Mary mortis post
mallonga malsano hejme en Upper Hutt kun ĉeesto de siaj familianoj.
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