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Krucenigma konkurso

 

Esperantistoj el la germana  
Ruhr-regiono kaj el la nederlanda  
regiono Eindhoven-Helmond kaj aliaj 
interesitoj kunvenis la 12-an de septembro 
2009 en la vilaĝo Asten apud Helmond.

Israelanoj tre modeste nomas sian 
aŭtunan aranĝon KIES, Komuna 
Israela Esperanto-Semajnfino. 
Fakte temas pri speco de landa 
kongreso, kiun partoprenas 
esperantistaj aktivuloj el ĉiuj 
partoj de la lando. Ĉi-jare, de 
la 22-a ĝis la 24-a de oktobro, 
estis proksimume 50 israelanoj 
kaj deko da eksterlandanoj en la 
vilaĝo kun la nomo Neve Shalom/
Wahat-es-salam [Pac-oazo], kiu 
estas konata al la esperantistoj pro 
seminario antaŭkongresa okazinta 
tie, kiam la UK estis en Telavivo.

La elekto de la loko ne estis hazarda. Ĝi kongruis 
kun la ĝenerala temo de la ĉi-jara KIES: Paco kaj 
kunekzisto! Tiun parton de la programo traktis 

prelego de respondeculo de la vilaĝo pri la eksperimento igi 
saman nombron da israelaj kaj arabaj familioj kunloĝi kaj 
kundecidi pri sia estonteco en la sama vilaĝo. La eksperimento 
estas sukcesa, sed apenaŭ imitata en la regiono. Provokajn 
demandojn al la israelaj esperantistoj prezentis mi mem, 
klarigante kiel duono de la mondo taksas la situacion de la 
Meza Oriento kaj la problemojn por alveni al paco. Ne temis 
pri prelego sed pri diskutado kun la partoprenantoj, kiuj tre 
vigle diris siajn, ofte esence malajn, opiniojn. La komuna 
pripensado pri la temo estis nur semo por posta pripensado.
Sed la programo antaŭvidis multe pli ol tion. Estis prelegoj pri 

kibucoj (kien nun?) de Cvi Ŝolt, pri teleskopoj (Amri Wandel), 
pri interlingvistiko (Alicja Sakaguchi), pri go-ludo (Gian 
Piero Savio), pri la venontjara rusa jubilea kongreso (Anna 
Butkevich), pri vojaĝoj ĉe Mediteraneo (Ĵunko Oŝima) kaj 
kantado kaj dancado. Kiel vi vidas el la nomoj de la prelegintoj 
la tuto estis sufiĉe internacia, sed evidente israelanoj bezonas 
multe pli da eksterlandaj partoprenantoj, kiuj interalie havas 
tre klaran kontraŭ-krokodilan funkcion.

Eksterlandaj partoprenantoj havis (kaj ĉiujare havas) tre 
grandajn eblojn ekskursi al Jerusalemo, al la Morta Maro ktp. 
Resume: malgranda kongreso, kiu meritas la atenton de ĉiuj 
esperantistoj. Se vi jam vidis ĉion en la movado sed ankoraŭ 
ne vidis la israelajn esperantistojn, vi maltrafas multon. 

Renato Corsetti

Paco en la 
israela pac-oazo: 
pri la 10-a KIES

Internacia PostKIESo en Israelo
Post la ĉi-supre 
priskribita aranĝo 
en Israelo okazis 
"Post KIESo", 
turisma programo 
por la eksterlandaj 
partoprenantoj. 

Dek eksterlandanoj 
(e l  Rus io ,  Ita l io 
kaj Japanio) kaj tri 

israelanoj ekveturis post 
KIES de Pac-oazo al la Morta 
Maro. Nia ĉiĉerona blazono 
estis granda verda stelo. 
Post kamel-rajdado apud 
la punkto "alteco nul'" ni 
descendis pliajn 400 metrojn 
sub la marnivelo, por vizito de vera oazo  Ein Gedi,  en la 
Judea dezerto. 

Sekvis baniĝado en la Morta Maro, kiu estas ne nur la 
plej malalta loko en la mondo, sed ankaŭ la plej sala, tial 

ĝia akvo estas tiom densa, ke eblas legi gazeton flosante. 
Ni kompreneble legis la revuon Esperanto!

Plej impona estis la vizito de Masado, kie antaŭ naŭ 
jaroj mi ĉiĉeronis tuttagan kongresan ekskurson de la UK 
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Konferencon de neregistaraj organizoj en Meksiko

Flugoj al la 95-a UK en Havano

Internacia PostKIESo en Israelo

en Telavivo. Kelkajn tagojn pli frue la eksterlanda grupo 
vidis en muzeo en Jerusalemo la rulaĵojn de la Morta Maro 
(Kumran), kiuj estis skribitaj samloke kaj samepoke kiel 
la sieĝo de Masado. Tricent judaj familioj dum tri jaroj 
kontraŭstaris tri romiajn legiojn, kaj fine sinmortigis 
por ne esti kaptitaj kaj sklavigitaj. Ni vizitis la Masadan 
palacon de Herodo, kiu bele konserviĝis dum du mil jaroj, 
kaj spektis filman prezentadon pri la drama historio de la 
arkeologia restaŭrado. 

Reveninte al Jerusalemo la grupo denove vizitis la 
malnovan urbon, krom Roza (la sola judino en la grupo), 
kiu insistis viziti Jad Vashem kaj tiel en unu tago vidis du el 
la plej gravaj simboloj de la juda popolo. Dum intensa kaj 
ĝuplena Esperanto-semajno mi akompanis la eksterlandajn 
gastojn kaj mia ĵipo fariĝis kvazaŭ ilia surrada hejmo.

Daŭrige al la post-KIES-ekskurso al la Morta Maro la 
eksterlandanoj vizitis la nordan regionon de Israelo. Dum 
du intensaj tagoj, sub la gvido de la ĉefdelegito Jehoshua 
Tilleman, ili vizitis la Bahaajn ĝardenojn en Hajfo, la 
Preĝejon de Anunciacio en Nazareto kaj la malnovan 
urbon de Akko.

Israelaj esperantistoj jam planas la 11-an KIES. Ĝi okazos 
en la urbo Kacrin (nordo de Israelo) 20-22 de majo 2020.

Amri Wandel

La 20-an de decembro la 95-a UK en Havano 
havis 286 registritajn aliĝintojn el 45 landoj. 

Francio kun 29 
aliĝintoj okupis 
la unuan lokon, 

ĉar la statistiko ankoraŭ 
ne inkluzivis kubanojn, 
aliĝintajn pere de LKK. 
Francio estis sekvata de 
Brazilo kaj Japanio, kun resp. 25 kaj 24 aliĝintoj. 
Krome elstaris Germanio (19), Nederlando (18), 
Italio (16), Danio (13), Kubo (13), Bulgario (10),    
     Britio kaj Hungario (po 9), kaj Pollando (8).     

286 jam aliĝis al Havano

Cubana de Aviación kaj Copa Airlines estas  
la oficialaj flugkompanioj de la 95-a Universala 
Kongreso de Esperanto en Havano, Kubo. 

Cubana de Aviación, 80-jara flugkompanio, ofertas al la 
kongresanoj malaltan tarifon por flugoj el 5 urboj en 

Eŭropo kaj 13 urboj en Ameriko. Sube estas la netaj prezoj kun 
interkrampe la aldono por la ceteraj impostoj laŭ la prezoj en 
decembro 2009 (*la impostoj varias laŭ la lando de la ekflugo 
kaj la momento de la aĉeto). 

Eŭropo:
Parizo EUR 300,00 (+ 242,42*)
Madrido EUR 390,00 (+ 289,75*)
Londono GBP 270,00 (+ 172,20*)
Romo EUR 620,00 (+ 76,87*)
Moskvo EUR 640,00 (+ 137,26*)

Cubana flugas ankaŭ el Santo Domingo USD 225,00 (+ 
impostoj); Bogotá USD 319,00 (+ impostoj); San José USD 250,00 
(+ impostoj); Guatemala USD 260,00 (+ impostoj); Montego Bay 
USD 345,00 (+ impostoj); Kingston USD 345,00 (+ impostoj). 

Por ricevi la kongresan tarifon, bv. kontakti unu el la oficejoj 
de Cubana (listo ĉe www.cubana.cu/guide/?article=of_otros), 
menciante ke vi estas kongresano de la 95-a UK en Havano. 

La biletoj aĉetitaj ne estas redoneblaj kaj ne eblas flugi per 
alia kompanio ol Cubana. La vojaĝo povas daŭri maksimume 21 
tagojn ekde la unua flugo. La rezervoklaso devas esti H (sed P por 
Montrealo, Toronto kaj Moskvo; K por Karakaso; R por Parizo).

La alia oficiala flugkompanio, Copa Airlines, flugas al 45 urboj 
el 24 amerikaj landoj. Ĝi ofertas rabaton de 15% je la publikaj 
tarifoj por flugoj el Centra kaj Suda Amerikoj kaj la Kariba 
regiono (rabatkodo C2843) kaj 20% por flugoj el Norda Ameriko 
(rabatkodo D2843). La kongresa rabato ne estas kombinebla kun 
alia(j) rabato(j) kaj validas de la 5-a de julio ĝis la 5-a de aŭgusto 
nur por flugoj de Copa (CM) kaj Aero República (CM*) al Havano 
en la rezervoklasoj S, I, Q, U, V, B, N, K, H kaj Y. 

Por aĉeti la flugojn de Copa, bv. kontakti unu el ĝiaj oficejoj (listo 
ĉe www.copaair.com/html/user/default.aspx?pageid=72&lang=es) 
menciante la rabatkodon kaj ke vi estas partoprenanto de la 95-a UK.

La kompanioj povas peti pruvon de via kongresaneco.

Ameriko:
Meksiko USD 210,00 (+ 126,84*)
Cancun USD 160,00 (+ 48,61*)
Karakaso USD 430,00 (+ 98,94*)
Panamo USD 330,00 (+ 144,00*)
Montrealo CAD 470,00 (+ 130,00*)
Toronto CAD 470,00 (+ 133,25*)
Bonaero USD 580,00 (+ 204,00*) 


