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EKSPRESO DE NOVAĴO
Laborplano kaj komisiito pri la projekto "Ĝemelaj Urboj"
La 1-an de januaro S-ro Wu Guojiang, vic-prezidanto de LEA (Liaoning-provinca EsperantoAsocio) rete sendis salutvortojn al nova jaro por 2002. En ili s-ro Wu menciis reagojn al Propono
al Esperantistoj en Ĝemelaj Urboj kaj s-ro Renato Corsetti, prezidanto de UEA interesiĝis pri la
propono kaj informis s-ron Wu, ke UEA estis serĉinta komisiiton pri Ĝemelaj Urboj. S-ro Wu
konsideris la postenon kaj poste la estraro de UEA dum sia januara kunsido diskutis pri la
propono, ke s-ro Wu estu komisiito de UEA pri la projekto "Ĝemelaj Urboj". Dum februaro s-ro
Wu komisiite redaktis detalan planon kaj enketilon pri la sektoro kaj pere de s-ro Corsetti transsendis ilin al la estraranoj de UEA. En la 24-a de marto s-ro Corsetti oficiale sciigis s-ron Wu, ke
la estraro decidis nomumi lin komisiito pri la projekto "Ĝemelaj Urboj" kaj kunlaboris ĉefe kun sino Michela Lipari, estrarano pri landa agado, kaj kun s-ro Trevor Steele, ĝenerala direktoro de
UEA, kaj li mem restis je dispono por eventuala helpo. En la 4-a de aprilo laŭ deziro de s-ino
Lipari s-ro Wu skribis cirkuleron pri laborplano de la projekto kaj ekde la 8-a de majo rete sendis
al esperantistaro ĝin kun la skiza laborplano post revizio kaj poluro de Lipari kaj Corsetti.
Laborplano
1. Klopodi kontakt(ig)i esperantistojn loĝantajn en jam ĝemelaj urboj, por ke ili kune proponu
kunlaboron al la lokaj instancoj cele al intensigo de la ĝemelaj interŝanĝoj.
2. Verki konsilaron pri kiel kontakti la urbajn aŭtoritatojn, proponante servojn de la esperantistoj
en starigo aŭ/kaj plibonigo de interurbaj ĝemelaj rilatoj.
3. Instigi esperantistojn iniciati ĝemelajn rilatojn en propra urbo.
4. Klopodi establi kontaktojn kun institucioj-naciaj kaj internaciaj-kiuj agas en tiu kampo, por
interŝanĝo de informoj kaj proponante kunlaboron.
Por tion realigi:
5. alvoki esperantistojn kiuj loĝas en ĝemeligitaj urboj, komuniki al la komisiito la koncernajn
urbonomojn kaj ĉu ili jam establis kontaktojn kun la esperantistoj de tiuj urboj.
6. komuniki al la esperantistoj la adresojn de la esperantistoj loĝantaj en la ĝemelurboj por establi
kontaktojn.
Reagoj al laborplano
1. S-ro Jawaid Eahsan el Pakistano: Kara Wu Guojiang, mi gratulas vin. Mi esperas, ke vi tre bone
laboros por la Projekto "Ĝemelaj Urboj" kiel komisiito. Nune, mi gratulas vin.
2. S-ro Takeuti Yosikazu el Japanio: Kara amiko, kun intereso mi legis vian mesaĝon pri la

esperantistaj kunlaboroj por la interurba ĝemeliĝo. Mi tute samopinias kiel vi tiurilate, kaj fakte
konstante laboris en tiu kampo jam pli ol dek jarojn. Eble mi havas multon por interparoli kun vi.
3. S-ro Manfred Westermayer el Germanio: Kara samideano Wu, mi legis vian alvokon rilate la
ĝemeligitaj urboj. Eble nia grupo sendos al vi niajn informojn.
4. S-ro Manolo Parra el Hispanio: Ricevinte vian cirkuleron, mi ĝin diskonigis al pluraj hispanaj
aktivuloj.
5. S-ro F. J. Braun el Germanio: Estimata samideano, Mi legis vian "Laborplanon" kaj tute
konsentas pri tio. Estas vere grava agado.
Kio koncernas min, mi estas iom seniluziita pri la ĝemelaj urboj de mia urbo Bühl.
La unua estis Villefranche sur Saone en Francio, tie ne ekzistas Esperantisto. Kaj ĵus en ĉi tiu
monato okazis la ĝemeliĝo kun Vilafranca del Penedes en Hispanio. Bedaŭrinde ankaŭ tie ne
troviĝas Esperantisto. Volonte mi estus aganta laŭ via Laborplano kun samideanoj en tiuj urboj, se
estintus.
6. S-ino Spomenka Stimec el Kroatio: Saluton, Dum Uk en Zagrebo ni havis specialan ĉambron
por aktivecoj de ĝemelaj urboj dum la tuta semajno.
Ĉi-jare grupo da zagrebaj esperantistoj vizitos IFEF-Fervojistan kongreson en la ĝemela urbo de
Zagrebo-Kroatio en Plovdiv/Bulgario. Ni informis pri tio niajn urbajn instancojn kaj petis iun
dokumenton pri ĝemeliĝo kiun perdis Plovdiv por ke nia delegacio alportu.
7. S-ro Etsuo Miyoshi el Japanio: Kara Estimata s-ro Wu Guojiang, mi kore dankas vian
informadon. Sed mi ne havas sufiĉe da tempo pri via agado. Mia celo estas Unu Dio, Unu Mondo,
Unu Interlingvo kaj ĉesigi bestajn eksperimentojn. Tiu movado okupas min tute plene. Bv
kompreni tion. Se vi bezonas konkretan helpon de mi, bv ne hezitu.
8. S-ro Floreal Martorell el Francio: saluton, mi plusendas vian mesaĝon al la Esperanto-KulturCentro de Tuluzo kiu zorgas pri ĉi tiuj rilatoj, Jeanne Marie Cash rekte respondos al vi, esperante
ke povos efektiviĝi ĝemeligaj rilatoj kun la ĝemelita urbo en Ĉinio kaj Tuluzo en Francio.
9. S-ro Hans Fechler el Germanio: Estimata sinjoro Wu Guojiang, antaŭ nelonge mi ricevis vian
laborplanon rilate al la projekto "Ĝemelaj Urboj". Mi ĝojas, ke LEA iniciatis tiun ĉi projekton kaj
ke UEA nomumis vin komisiito tiutaska. Mi deziras al vi, ke vi havadu plenon da energio kaj
sufiĉe grandan aron da kunlaborpretaj geamikoj…. Mi vere kunlaborpretas kaj amike salutas vin.
10. S-ro EGAWA Harukuni el Japanio resumis siaj agadojn en akcelo de ĝemela rilato responde al
la laborplano. Li substrektis, ke kompreneble Esperanto estas la lingvo uzebla egale kaj laŭvole ne
nur inter ĝemelaj urboj sed en la tuta mondo.
URBA STILO KAJ TRAJTO
Urba Historio
Fushun estas antikva urbo kun longa historio, kie homaro aktivis antaŭ 7000 jaroj laŭ studo de

donitaĵoj. Ĝi troviĝas en la nordorienta parto de Ĉinio kun densa arbaro en montaroj. Ĝia
geografio-koordinato estas 123o55’ je orienta longitudo kaj 41o52’ je norda latitudo. Ĝia areo kaj
forsto-kovro estas 10816 km2 kaj 64%. Ĝi estis naskiĝloko de la nacio de Manĉuro kaj Qing
(Ĉing)-dinastio (1644-1911), lasta feŭda dinastio de Ĉinio. Nun ĝi estas unu el grandegaj urboj
kun 2.31 milionoj homoj. Ĝi havas kompletan industrian sistemon kun karbo, elektro,
petrolkemio, metalurigo, mekaniko, malpeza industrio, tekstilo ktp. Ĉarmaj naturaj pejzaĝoj kaj
historiaj restaĵoj havigas al tiu ĉi urbo ĝui apartajn avantaĝojn en turisman riĉfonton. Septembron
ĉiujare Fushun Manĉuran Feston ĉeestas multaj personoj el kelkaj dek landoj por kulturointerŝanĝo, turismo kaj komercado. Ĝiaj specialaj produktaĵoj estas gagato, sukceno, ginsengo,
kratago, drogherboj, manĝfungo, arbo-rano, filiko ktp.
Esperanto-movado
Komence de la 80-aj jaroj de 20 jarcento kelkaj personoj en Fushun kontaktis Esperanton kaj en
la 21-a de julio de 1984 fondiĝis Fushun Esperanto-Asocio (FEA). Pli ol 500 personoj ĉeestis
diversajn E-kursojn de FEA kaj nun havas 30 membrojn kaj Esperanto-grupeton en Qingyuangubernio. Por facili laborojn oni invitas estron de Fushun Minindustria Kolegio (sidejo de FEA)
kiel prezidanto de FEA. S-ro Wu Guojiang, s-ro Han Yi kaj s-ro Yu Zhengtong respondecas pri
konkreta laboro de la asocio.
Ĝemelitaj Urboj
Fushun oficiale ĝemeliĝis kun la urboj Yubari kaj Iwaki en Japanio, Gladbeck en Germanio,
Arad en Rumanio, Lipa en Filipino kaj Foster en Usono. Ofte okazas intervizitoj en la instancoj
inter Fushun kaj siaj ĝemelaj urboj, tamen al ili tre mankas al interŝanĝo en Esperanto. Antaŭe
FEA havis kontakton kun esperantistoj en Iwaki kaj Gladbeck, sed poste perdis la rilaton. FEA
estas serĉanta esperantistojn aŭ Esperantajn organizaĵojn en la ĝemelaj urboj kaj deziras krei
kondiĉojn por nova ĝemeliĝo inter Fushun kaj aliaj urboj per Esperanto. Kontaktu s-ron Wu pri
tio.
INTER ĜEMELAJ URBOJ
Geedzoj TAKEUTI, Semantoj de Espero
Probable neeble troviĝus kontakto inter esperantistoj de la ĝemelaj urboj Changzhou en Ĉinio
kaj Takatuki en Japanio sen amikeca iniciato de s-ino TAKEUTI Tomiko, la forpasinta edzino de
TAKEUTI Yosikazu. Probable la rimarkindaj atingoj pri Esperanto en la urboj estus atendita tre
longe sen la posta penado de s-ro TAKEUTI.
En 1986, antaŭ ĝemeliĝo de ambaŭ urboj (1987), s-ino Tomiko informiĝis el ĈRI (Ĉina Radio
Internacia), ke Changzhou Esperanto-Asocio (CZEA) estis fondita, kaj pere de ĈRI iniciate
starigis kontakton kun CZEA. Tio malfermis preludon de amikeca interŝanĝo inter CZEA kaj EST
(Esperanto-Societo en Takatuki). S-ro Yosikazu estis profunde kortuŝita de la agado de sia edzino.
Poste li dek kelkfoje vizitis Ĉinion por intensigi Esperantan kunlaboron inter la urboj. Grandaj
rikoltoj rezultas el lia penado kaj diligenteco, ekz. oficiale ĝemeliĝis la lernejoj Yosumi en
Takatuki kaj Dongfang en Changzhou, la diplomitoj de Esperanto-kurso de Dongfang, kiun li
ĉiam prizorgis kaj gvidis, fariĝis aktivaj faktoroj naskigi la saman kurson en la mezlernejo
Qingtan, CZEA ricevis la titolon "La Bazo de Internacia Interŝanĝo por Eduko kaj Kulturo" de la
loka registaro. Kion indas mencii estas karaj spertoj el lia resumo pri ĝemelaj urboj, ili estas (1)

aktive krei modelon de kunlaboroj de esperantistoj en ĝemelaj urboj kaj helpi la ĝemeliĝon de
lernejo; (2) senhezite prezenti la sukcesan rezulton al la koncernaj instancoj de la municipo; (3)
senĉese konvinki la magistratanojn pri la bezono de Esperanto per konkretaj laborfruktoj. Oni
kredas je la punkto, kiel s-ro TAKEUTI Yosikazu elmetis, ke la kunlaboroj de Esperantoorganizaĵoj de ĝemelaj urboj havos ĉiam pli da signifo en nia estonta agado. (Wu Guojiang)
Japanio
En Julio la 50-a Kansajo-Kongreso de Esperanto okazos en la urbo Osaka, Japanio, en kiu
esperantistoj el la ĝemela urbo Shanghai estas invitota. En faka kunsido s-ro EGAWA Harukuni
prezidos pri ĝemela afero kun la alparolo "Kio estas la temo pri 'Ĝemelaj Urboj' por la movado de
Esperanto?".
Nerderlando
La urbo Alkmaar havas ĝemelajn rilatojn kun Bath (Britio), Darmstadt (Germanio), Troyes
(Francio) kaj Jata (Hungario). En la urboj krom Bath troviĝas Esperanto-grupoj, kiuj tenas bonan
rilaton unu kun la alia. Dum multaj jaroj ili kune organizis renkontiĝojn. Subvenciate de la loka
ĝemelurba interŝanĝkomitato esperantistoj el la ĝemelaj urboj estis invitita por festi la 50-jariĝon
de Alkmaar Sekcio de Esperanto okazinta en majo de 2001 (Miny Massar).
Germanio
La urbo Hildesheim, en kiu s-ro Hans Fechler loĝas, jam ĝemeliĝis kun Angouleme (Francio),
Weston-super-Mare (Britio), Rostovo kaj Gelendjiko (Ruslando), El Minia (Egiptio) kaj Pavia
(Italio). Jam dum deko da jaroj tieaj esperantistoj havas kontaktojn kun samideanoj en
Angouleme, Weston, Rostov kaj Gelendjiko. Ili ofte renkontiĝas partoprenante en interurbaj
vizitvojaĝoj organizataj de urba buroo por internaciaj rilatoj (kio prizorgas aparte la rilatojn al la
ĝemelaj urboj).Antaŭ kelkaj jaroj s-ro Fechler invitis esperantistojn el la ĝemelaj urboj kunlabore
eldoni revuon "PONTOJ" por reciproke interligi kaj informi pri siaj vivoj en la diversaj urboj kaj
intertempe jam aperis ĝiaj 6 eldonoj. Krome pri ĝemelaj urboj li mem redaktis germanan broŝuron
kaj kvarfoje okazigis foto-ekspoziciojn. Li multe kunlaboris kun la buroo de Hildesheim, kiu
subtenis tian agadon kaj agnoskis tiun ĉi laboron, tial PONTOJ ĝuis senpagan kopion de 100
ekzempleroj en la urbodoma kopiejo kaj estis dissendita de la buroo per la propra poŝtejo.
SERVA PLATFORMO
Belgio
En 2001, la jaro de la lingvo organizita de Eŭropa Uniĝo, S-ro Michael Cwik
<Michael.Cwik@cec.eu.int> ellaboris projekton "ECHANGE" koncerne du-semajnan
eksperimenton en la komunikado kaj lingva kampo inter ĝemelaj urboj kaj vilaĝoj havantaj
partnerojn en zonoj kun pli ol du aliaj lingvoj kaj respektive diferenta lingva fono. Pro okupiteco
de laboro li ne havas tempon traduki la anglan ECHANGE en Esperanton kaj esperas, ke iu ĝin
faru.
Germanio
S-ro Bernhard Maurer <Bernhard.maurer@t-online.de> espere trovas kontaktpersonojn en la
urboj Eskilstuna (Svedio), Stoke-on Trent (Britio), San Carlos (Nicaragua), Shenzhen (Ĉinio) kaj
Richmond (Usono) ĝemelitaj kun la urbo Erlangen, kie li loĝas.

Pollando
Karaj esperantistoj en la germana urbo Duderstadt, vin serĉas Andreo <AMarsz@wp.pl> el via
ĝemela urbo Kartuzy [germane Karthaus] en Pollando.
(La venonta numero aperos en septembro)
******************************************************************************
Redaktoro: Wu Guojiang / komisiito de UEA pri la projekto "Ĝemelaj Urboj"
Adreso: Fushun Shiyouyichang Yanjiusuo
113008 Fushun Liaoning Ĉinio
Telefono/Fakso: +86-413-7100871 (fakso post la 5-a sonorilo)
Retadreso: amikeco999@21cn.com
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La projekto "Ĝemelaj Urboj" en UK kaj AK
Laŭ la propono de s-ro Renato Corsetti kaj s-ino Michela Lipari, s-ro Wu Guojiang redaktis
raporton pri ĝemelaj urboj por la Fortaleza UK kiun ĉeestis 1484 personoj el 58 landoj. S-ino
Lipari prezentis la raporton en la kunvenoj pri landa agado, en kiuj ĝemelaj urboj ankaŭ fariĝis la
temo plej debatata.
Inter la 23-a kaj 25-a de aŭgusto en Koreio okazis la 3-a Azia Kongreso de Esperanto kun 409
efektivaj kongresanoj el 16 landoj. S-ro Hori Yasuo, prezidanto de KAEM, prezentis sur la podio
la gratulajn vortojn el la komisiito de UEA pri la projekto "Ĝemelaj Urboj".
La gratulaj vortoj de la komisiito Wu Guojiang
Estimataj Komisiono pri Azia Esperanto-Movado, Loka Kongresa Komitato kaj Korea
Esperanto-Asocio, Karaj kongresanoj,
Laŭdate okazos la 3-a Azia Kongreso de Esperanto sub la subteno de la koncernaj instancoj, la
prizorgo de Komisiono pri Azia Esperanto-Movado kaj la diligenta laboro de Loka Kongresa
Komitato kaj Korea Esperanto-Asocio.En nomo de komisiito de UEA pri la projekto "Ĝemelaj
Urboj" mi sendas al vi ĉiuj miajn plej varmajn gratulojn.
La historio ne forgesos gravajn kontribuojn de Koreio en la evoluado de Esperanto-movado,
precipe en la Azia Esperanto-movado, oni klare memoras sukcesan okazon de la 79-a UK en
Koreio. Faris sur 1776 ĉeestintojn de la UK profundan kaj bonan impreson la diligenta laboro kaj
la elstara organizado de Korea Esperanto-Asocio kaj tieaj esperantistoj. Ĝuste pro tio mi ja sentas
varman etoson de la 3-a Azia kongreso de Esperanto kvankam mi ne povas ĝin ĉeesti.
"Interkompreniĝado inter kulturoj" estas tiu ĉi kongresa temo. Ĝi ankaŭ konformas al la celoj
de la projekto "Ĝemelaj Urboj", kiu vekis grandan atenton en Esperantujo. Dume nemalmultaj
kongresanoj diskutos pri la projekto kaj eble aranĝos renkontiĝon por esperantistoj el la ĝemelaj
urboj laŭ propono de iuj ĉeestantoj. Mi kore esperas, ke la kongreso povu akceli la Esperantomovadon en Azio kaj ricevi reagojn pri ĝemelaj urboj.
Mi kore deziras plenan sukceson al la kongreso.
Zamenhof-festo kaj ĝemelaj urboj
La estraro de Esperanto Ligo Berlin (Germanio) en sia lasta kunsido decidis, ke la temo de la
venonta Zamenhoffesto, kiu okazos la 14-an de decembro, estu la rilatoj al la partneraj urboj de
Berlin. Kelkaj ideoj, kiel dokumenti la rilatojn interese kaj amuze, estis kolektitaj, sed pliaj
proponoj estas bonvenaj. Oni povas prezenti la etoson de la diversaj partneraj urboj per tipaj
manĝaĵoj, trinkaĵoj, per muziko aŭ per kantoj.
Gravan parton havas la eldona aktiveco en la partneraj urboj. Berlin ekde la fondo de la
Esperanto-grupo antaŭ 99 jaroj ĉiam havis mondkonatajn eldonejojn, al kiuj mi dankas gravajn
kontribuaĵojn por la Esperanto-literaturo. Simile ankaŭ estas la situacio pri aŭtoroj, kiuj ofte vivas
en Berlin, Varsovio, Prago, Vieno, Budapeŝto, Parizo ktp. Ne nur temas pri malnovaj aŭtoroj, sed
pri freŝdataj verkoj de vivantaj verkistoj. La Esperanto-Ligo Berlin alvokas ĉiujn Esperantistojn,

precipe tiujn el la koncernaj partneraj urboj, aktive partopreni per proponoj kaj ideoj. Respondu al
la adreso: esperanto.ligo@berlin.de (Roland Schnell)
La respondo el Germanio
Informiĝinte, ke esperantistoj el Fushun, Ĉinio, estas serĉantaj samideanojn en la germana
ĝemela urbo Gladbeck, s-ro Ziko M. Sikosek, faris aktivan respondon kvankam li nun ne loĝas en
Gladbeck, kie nur liaj gepatroj vivas. Li helpis al la esperantistoj el Fushun ekhavi nerektan
kontakton kun la urbodomo de Gladbeck.. Iu oficisitino sendis al s-ro Wu Guojiang mesaĝon pri
ĝemelaj aktivaĵoj inter ambaŭ urboj.
Forpaso de S-ro Masahiro MISAWA
S-ro Masahiro MISAWA, profesoro de Eduka Universitato en Hokkajdo (Japanio), eksprezidanto de Hokkajda Esperanto-Ligo (HEL) kaj iama estrarano de Japana Esperanto-Instituto,
forpasis la 17-an de aprilo 2002 en Sapporo pro cerba infarkto.
S-ro MISAWA partoprenis en la Universala Kongreso de Esperanto (UK) en Pekino (1986) kaj
multfoje vizitis la ĉinan ĝemelan urbon Shenyang de Sapporo. Li multe kontribuis al la Esperantomovadon kaj interŝanĝon inter la ĝemelaj urboj. En 1988 li vizitis Shenyang kaj interparolis pri
ĝemeliĝo de universitatoj kaj esperantaj grupoj, kaj helpis al la Esperanto-kurso funkciigita de
Shenyang-urba Esperanto-Asocio (SEA) ĉe la urba televida stacio. En 1989 li sukcesigis la viziton
de respondeculo de SEA al Sapporo kaj la subskribon de la interkonsento pri la ĝemelaj asocioj
inter HEL kaj SEA. (HOSHIDA Acushi)
**Ricevinte la mesaĝon s-ro Wu Guojiang, la komisiito de UEA pri la projekto” Ĝemelaj
Urboj”, esprimis la funebran saluton al S-ro MISAWA kaj la kondolencon al la tuta familio de Sro MISAWA pere de s-ro HOSHIDA Acush.**
Reagoj al la projekto “Ĝemelaj Urboj” kaj sia revueto
1. Dank’al Pola Esperanto-Asocio kaj s-ro Zhang Shaoji el Ĉinio, prezidanto de Guangzhouurba Esperanto-Asocio, N-ro 1 Informilo de Ĝemelaj Urboj estas legebla ĉe la retejoj: <www.
esperanto.pl/index.php> kaj <www.chinaouc.net/agadu/cee/amikaurbo.htm>.
2. La cirkulero pri la projekto "Ĝemelaj Urboj" aperis en N-ro 2 Verda Stelo /2002, trimonata
organo de Liaoning-provinca Esperanto-Asocio, chinio. Ĝi ankaŭ troviĝas en la supremenciita
retejo de Pola Esperanto-Asocio.
3. S-ro Roberto Sartor el Bonaera Esperanto Asocio en Buenos Aires, Argentino: Estimata amiko
Wu, mi ricevis la revueton, kaj mi gratulas vin pro via laboro. La projekto de ĝemeliĝo estas tre
interesa kaj utila por interŝanĝo kaj konatiĝo ĉefe inter nekonataj foraj urboj. Ekz. mi vere ne scias
ekzakte KIE estas Fushun. Antaŭ kelkaj jaroj ni komencis ĝemeliĝi... sed la afero ne progresis. Mi
restudos la aferon. Kvankam en la nuna situacio de mizera ekonomio, en nia lando la aferoj
esperantistaj estas pli ol silentaj. Sed mi daŭrigos kontakton.
4. S-ro Francisco M. Oliveira el Departemento pri Komunikado de Brazila Esperanto-Ligo:
Estimata Wu Guojiang, Ni demandas ĉu eblas, ke unu urbo, ekzemple Brasilia, kiu jam estas
ĝemela urbo de Romo, ĝemeliĝu kun aliaj urboj. Se jes, nome de Brazila Esperanto-Ligo mi jam

proponas la ĝemeliĝon de Brasilia kun la urbo Pekino. Se eventuale la interkonsentoj pri ĝemeliĝo
devas okazi je la nivelo de la koncernaj urbaj e-asocioj, ni plezure kontaktos Esperanto-Asocion
de Brasilia, kun kiu ni havas federaciajn rilatojn. Poste, ni elektos aliajn urbojn en Afriko,
Ameriko kaj Oceanio, tiel ke, en ĉiu kontinento la brazila ĉefurbo havu ĝemelan urbon. En la jaro
2007 Brazila Esperanto-Ligo centjariĝos kaj ni jam ekpaŝas al ellaborado de projekto por festi la
centjariĝon. La eventoj, kiujn tiam ni okazigos, estu preteksto por la diskonigado de Esperanto en
nia lando, kaj certe ni povos kapti la atenton de la neesperanta publiko se ni bone uzos tiucele la
oficialajn ĝemeliĝajn ceremoniojn. Ni instigos ĉiujn E-asociojn de nia lando proponi ĝemeliĝojn
kun aliaj urboj, kadre de la centjariĝaj eventoj. Ni plezure atendas viajn instrukciojn pri la necesaj
proceduroj.
5. S-ro Juscelino Gama el Tanabi, San-Paŭlo en Brazilo: Estimata s-ano Wu Guojiang, saluton. Mi
sugestas al vi kontakti la 'Redeesperanton', kiu temas pri internacia e-interrilato. Jen la adreso:
<iii@redeesperanto.org.br>. Certe via servo tre utilos al ili kaj inverse! Miaflanke mi ne scias kian
kunlaboron mi povos oferi al vi - pri ĝemeligoj - ĉar mi ĵus tranloĝiĝis al urbeto, kies nuraj
esperantistoj estas mi, mia edzino, kaj du el niaj tri gefiletoj. En tiu urbeto mia nura ago por
Esperanto estis: antaŭ monatoj mi prelegis pri Esperanto en klubo (internacia) nomata Rotary; Tie
la ideo pri internacia neŭtrala lingvo estis bone akceptita, tamen la viroj (jes, nur viroj partoprenas
la kunsidojn) ankoraŭ ne ekstudis Esperanton. mi daŭrigos la semadon…. Ni pensu globe, ni agu
loke, ni laboru kune!
6. S-ro Alcyr Guedes de Almeida el Brazilo: Estas plezuro helpi Vin. Diru kion mi devas fari.
7. S-ro Joaquim J. Mariano el Brazilo: Mi dankas vin pro sendo de la unua numero de Informilo
de Ĝemelaj Urboj. Mi disvastigos ĝin inter miaj geamikoj esperantistaj.
8. S-ro Kevin BOURNE el Britio: Saluton, S-ro WU, Mi estas s-ro Kevin Bourne kaj per ĉi tiu
letero mi anoncas, ke mia urbo, aŭ pli ekzakte la urba regiono Reigate and Banstead jam estas
ĝemeligita kun la germana urbo Eschweiler kaj la franca urbo Brunoy. Espereble ĉi tiu informo
utilos al vi.
9. S-ino Milena Makaveeva el Razgrad en Bulgario: Saluton, s-ro Guojiang! Mi ricevis vian
leteron pri la ĝemelaj urboj. Jes, nia urbo Razgrad, precipe ni, la junaj esperantistoj, havas
ĝemelurbajn rilatojn kun esperantistoj de urbo Szombathely en Hungario. Se vi interesiĝas pri nia
ĝemelurba amikeco, mi povas skribi materialon pri tio.
10. S-ro Xiao Peiliang el Changchun en Ĉinio: Dankon pro via informiĝo. Via laborado estas
laŭdinda. Antaŭe Changchun ĝemeliĝis kun kelkaj urboj de fremdlandoj, i.a. Sendaj (Japanio),
Novi Sad (eks-Jugoslavio), Flinst (Usono), Birmingham (Britio), iu korea urbo kaj aliaj… mi
eblos verki ian prezentaĵon pri mia urbo.
11. S-ro Simono PETERSEN el Danio: Dankon pri la retposto, vi diris ke se mi havis iom da
kritiko vi bonvenis ĝin. Do eĉ se mi ne memoras vin, mi havas iomete da kritiko. Ĝi kiel kutime
estas tekniko (mia esperanto ne sufiĉas bone por korekti gramatiko ktp.) ... kiam vi skribas

retpoŝton , vi devas uzi la eksterliniajn citilojn (" ") ĉe ambaŭ flanko de la retpoŝton en la teksto.
Se ne, ni ne povas klaki kaj skribu respondon sur la pozicio kie troviĝas la retposto. Pli ol ĝi mi ne
havas kritiko. Bonvolu daŭrigi la bonan laboron.
12.S-ro Jerome Mathieu el Francio: Saluton, Mi dankas pri via mesaĝo. Estontece, mi ŝatus ne plu
ricevi tiajn mesaĝojn, ĉar mi jam ne suksesas ĉiujn legi. Antaŭdankon. Mi deziras al vi plej
grandan sukseson en tiu komisio, kiu plej gravas. Bedaŭrinde, mi scias ke mi ne trovos tempon
kontribui. Ĉion bonan!
13. S-ro Coine Charton el Francio: do mi legis vian mesagon poste mi skribos.
14. S-ro Raymond Gueguen el Francio: Dankon por viaj informoj. Bonan laboron kaj kuraĝon.
15. S-ro John Murray el Irlando: Mi ricevis vian mesaĝon, sed mi bedaŭre raportas, ke mi ne scias
multon pri via projekto. Mia urbeto ja estas oficiale ligita ĝemele kun urbeto en Francio, kaj mi
lastatempe eltrovis, ke estas delegito de UEA en tiu franca urbo. Do mia nuna plano estas kontakti
ŝin kaj esplori la aferon ekde tie. Sed eble via projekto temas pri io alia…
16. S-ino Maire Mullarney el Irlando:Kara samideano, mi estis dum jaroj Magistratano kaj
pridiskutis aranĝoj pri ĝemeligo de mia graflando (South Dublin ). Kiam ni ĝemeliĝis kun Kreis
Segeberg (Germanio ) mi tien iris grupe, kaj multe strebis interesigi kaj miajn kolegojn kaj niajn
gastigantojn je nia lingvo. Mi malsukcesis, kvankam en nia Konsilio neniu (krom mi) kapablis
paroli eĉ unu Germanan vorton kaj nur tri aŭ kvar germanaj povis paroli angle. Sed, strebu !
17. S-ino YAZAKI Yoko el Japanio: Estimata samideano, Via plano estas vere interesa. Mi loĝas
en la gubernia urbo Fukushima (Hukusima, Hukushima), kiu ne havas ĝemelitan urbon. Ĉi-jare
okazos la Japana Esperanto-Kongreso en Fukushima kaj dum la preparado mia grupo povos
ekhavi interrilaton kun la civito. Eble ni povos rekte demandi, ĉu ĝi intencas ĝemeliĝi kun iu urbo
en eksterlando.
18. S-ro Saeed Farani el Rawalpindi en Pakistan: Kara Wu, Koran dankon por la informo pri la
ĝemelaj urboj. Mi sentos feliĉon se mi povus fari ion por via projekto.
19. S-ro Andrzej Marszalkowski el Pollando: Tre bona ideo tiu pri la Ĝemelaj Urboj. Verdire mi
multfoje dum pli fruaj jaroj parolis kaj skribis pri tio, sed tiam la reagoj ne estis multaj. Nun estas
alia konscienco. Estas bona espero por la estonto.
20. S-ino Sonja M. Brun el Svislando: Dankon pro via mesaĝo kaj informilo. Mi apartenas al la
Lucerna Esperanto-Societo (LES) en Centra Svislando. Lucerno havas plurajn ĝemelurbojn kaj
ankaŭ ni jam multe klopodis vigligi la esperantanojn en la koncernaj urboj. Mi antaŭendonos viajn
informojn al miaj gekolegoj en LES kaj certas ke ili interesiĝos specife pri la temo de la
ĝemeligitaj urboj. Mi informos vin pri la reago. Dume mi salutas vin plej sincere.
URBA STILO KAJ TRAJTO

Urba historio
Le Havre, fama havena urbo de Francio, situas norde en Normandio. Ĝia areo estas pli ol
200km2. Ĝi estas alta industria urbo kun 22 dekmil homoj. Giaj ĉefaj industrioj estas ŝipofabrikado, mekaniko, aŭto, petrolkemio ktp. La haveno okupas ekvilibran pozicion en la ekonomia
vivo de Le Havre, ĝi estas la dua granda haveno kaj la unua granda kontenera kaj ekster-komerca
en Francio, kaj la kvina granda en Eŭropo. Ĝia ŝarĝ-malŝarĝa kvanto estas 5.44 miliono tunoj jare.
Ĝi havas 250 marveturajn liniojn kaj tenas transportadon kun 500 havenoj en kvin kontinentoj.
Esperanto-movado
Frue en 1903 kelkaj pioniroj jam spertis unuajn esperantistajn internaciajn renkontiĝojn. Le
Havra Esperanto-Asocio (HEA) estis fondita en 1904. Amikaj rilatoj unuiĝigas membrojn de la
asocio. Novaj membroj aliĝadis al la asocio post la dekjaroj. Aktuale ili plejparte apartenas al la
maturaj generacioj. La asocio konsilis al ili intereson de Esperanto kiam okazis miskompreno inter
alilandanoj. Aliaj esperantistoj venis pro prezentado de Lidja Zamenhof, filino de la Kreinto de
Esperanto, en Le Havre. Novaj samideanoj kontaktis la asocion pro varbado en informomedio. La
membroj kunvenas regule por informi kaj praktiki. La membraro estis malkreskiĝanta sed ilia
estonteco estos esperebla dank’al scivolemeco de personoj. (laŭ la leteroj de f-ino Sylvie Caron)
Ĝemelitaj urboj
Le Havre estas ĝemelitaj kun la urboj Southampton (Britio), Sankta Petersburgo(Rusio), PointeNoire (Kongo), Tampa (Usono) kaj Dalian (Ĉinio). HEA sukcesis havigi amikan ĝemeliĝon kun
la kluboj de Southampton kaj Sankta Petersburgo, sed bedaŭras nunan maloftecon de la rilatoj.
Tamen pro la delegiteco en UEA, alilandanoj ofte vizitas HEA. (laŭ la leteroj de f-ino Sylvie
Caron)
INTER GHEMELAJ URBOJ
Ĉinio
Inchon (Koreio) kaj Tianjin (Ĉinio) estas ĝemelaj urboj. Aŭguste s-ro Han Zuwu kaj s-ro Song
Jingquan el Tianjin vizitis Inchon laŭ invito de Inchon Esperanto-Asocio. Dume ili ankaŭ vizitis la
sidejon de Korea Esperanto-Asocio kaj partoprenis en la 3-a Azia Kongreso de Esperanto.(Bulteno
de Tianjin-a Esperanto-Asocio)
Francio
Tikhvin, regiono Sankta Peterburgo (Rusio) kaj Herouville Saint Clair (Eruvil San Kler) apud
Caen en Normandio (Francio), ĝemelis jam de 1991. La unuaj oficialuloj de Tikhvin vizitis siajn
kolegojn en Herouville, en printempo 1991, sed la unua vizito de ordinaraj loĝantoj okazis
samjare, en novembro, dank’al esperantista familio. Trajne venis Mikaelo Bronŝtejn kun siaj
edzino kaj filo. En oktobro 1992, 11 membroj de nia grupo restadis dum unu semajno en Tikhvin
kaj St Peterburgo dank’al la varma akcepto de la lokaj samideanoj. 4 tikhvinaj esperantistoj venis
aŭtomobile por partopreni la SAT-Amikaran kongreson kiun ni organizis en 1993.
Aliaj renkontiĝoj okazis ĉiujare, ĉu en Tikhvino, ĉu en Herouville, ekzemple okaze de
prelegvojaĝo de Mikaelo Bronŝtejn en 1996, post la UEA kongreso en 1998 (8 personoj), dum la
OKSEJT en1999 (4 personoj de Herouville). En 2001, Saŝa Belov partoprenis maratonon en Caen.
En junio 2002 Herouville akceptis 93 tikhvinanojn okaze de rusa kultursemajno. Inter ili estis tri

esperantistoj.
Tre certe, la esperantistaj interŝanĝoj en tiu ĝemelado estas la plej multaj kaj riĉaj. Tiuj tre
aktivaj rilatoj estas konataj kaj agnoskitaj de la urbaj instancoj, despli ke en ambaŭ urboj la
esperantistoj ankaŭ tre aktivas kadre de la porĝemelaj instancoj. En Tikhvin, Saŝa Kandalinski
estas la ĉefa instruanto de la franca lingvo en eksterlernejaj kluboj. En Herouville, ni partoprenas
la estraron de la asocio Amikeco kaj Solidareco kun Tikhvin.
La urbo malavare subvencias nian klubon kaj helpis Mikaelo Bronŝtejn per ŝoforo kaj
aùtomobilo por komerce traktadi en Alzaco (je 500 km de ni) kun entrepreno (membro de
TAKE).Anoncoj regule aperas pri la esperantaj kursoj en la lokaj informiloj, sed ĝis nun neniam
okazis oficialan instigon de la urbaj instancoj (tio okazas pri la instruo de la rusa kaj de la franca
lingvoj). Ambaŭ esperantistaj kluboj jam interŝanĝis ideojn por starigi komunan kurson kaj
reklamon sed ĝis nun ne sufiĉe serioze pripensis la aferon.
Herouville ankaŭ ĝemeliĝas kun la urboj Garbsen (Germanio) kaj Agnam (senegala), kie
videble loĝas neniu esperantisto. Nia klubo “Herouville Esperanto “ ekzistas de 1984. Membras
pli ol 30 personoj. Ni organizas du nivelajn kursojn, ĉiun mardon. Informoj pri Normandio
konsulteblas ĉe (tradukis nia klubo) :<http://www.normandy-tourism.org>(Yves NICOLAS)
Italio
La urbo Milano estas oficiale ĝemeligita kun la urboj San Paŭlo (Brazilo), Birmingham (Britio),
Shanghai (Ĉinio), Lyon (Francio), Frankfurt/Main (Germanio), Leipzig (Germanio), Barcelono
(Hispanio), Tel Aviv (Israelo), Bethlem (Palestino), Osaka (Japanio), Krakov (Pollando), Sankt
Peterburg (Rusio), Dakar (Senegal) kaj Chicago (Usono). Jam en la jaro 1994 Milana EsperantoKlubo (MEK) enketis ĉe ĉiuj urboj ĝemeligitaj kun Milano kaj ricevis pozitivan respondon de
franca Lyon, germanaj Frankfurt/Main kaj Leipzig, rusa St. Peterburg kaj japana Osaka. De tiam
MEK sendas regule ĝian du-monatan kluban bultenon kaj ricevas la ilian (malofte de Leipzig, kiu
ĉijare silentas). Okaze de kristnaskaj kaj finjaraj tagoj, MEK sendas la bondezirojn subskribitajn
eĉ de la skabeno pri Ĝemelaj Urboj de Milana Komunumo al la ĝemelaj kluboj, kaj reciproke
ricevis iliajn bondezirkartojn, kutime sen oficialaj subskriboj. MEK klopodis interesigi tiun
skabenon sed akiris nenion krom afablajn kaj simpatiajn vortojn. Certe, li estas preta transdoni,
pere de sia kolego en tiu urbo, ĝian mesaĝon al la esperantistaj grupoj en la ĝemelaj urboj, okaze
de iu iniciato inter Milano kaj tiuj ĝemelaj urboj, kaj reciproke. Sed li diris ke oni ne vidas kiel oni
povas kunlabori dum alispecaj iniciatoj fare de la du urboj. Kaj alude li komprenigis ke MEK ne
povus esperi partopreni en tiuj komitatoj kaj delegacioj, ankaŭ ĉar poste estas antaŭviditaj
senpagaj vojaĝoj k.t.p...Oni povas konkludi ke tiuj rilatoj estas utilaj kaj esperantisme laŭcelaj,
kvankam iom post iom ili fariĝas rutinaj. (Ermigi Rodari kaj Gianfranco Polerani)
SERVA PLATFORMO
Aŭstrio
Otmar LIEBHART <otmar.liebhart@esperanto.at>, 30-jarulo, el la okcident-austria urbo
Innsbruck, interesiĝas pri la lando Rumanio, mi volonte ekscius la ĝemelajn urbojn de la urboj en
Rumanio, kiu troviĝas en Aŭstrio aŭ Sudgermanio.
Italio

La Esperanto-Grupo en Fraskati, Italio, decidis organizi Esperanto-eventon kunlabore kun
esperantistoj en la ĝemelaj urboj. Tiuj ĝemelaj urboj estas Bad Godesberg (Germanio), Kortrijk
(Belgujo), Saint Cloud (Francio), Maidenhead (Britio). Kontaktu s-ron Carlo Masella
<carlo.masella@tin.it>
LA REDAKTORO PAROLAS
Mi estas kortuŝita, ĉar multaj samideanoj komprenas kaj subtenas la projekton "Ĝemelaj
Urboj", samtempe mi estas ĝoja, ĉar pliabundas informoj pri tiu kampo, i.a sinceraj proponoj. Tio
signifas, ke la projekto jam fariĝas temo priatenta en la Esperanto-movado, kaj fariĝas efika
metodo disvastigi kaj praktiki nian lingvon. Mi ne povas ne pardonpeti de vi pro tio, ke mi ne
povas aperigi ĉiun informon kaj raporton en tiu ĉi numero. Certe mi aperigos ilin en la sekvaj
venontaj numeroj. Mi atendas viajn mesaĝojn kaj esperas, ke vi daŭre diskonigos la laborplanon
de la projekto kaj tiu ĉi ret-revueton inter viaj membroj, kaj al viaj samideanoj kaj E-organizaĵoj
en viaj ĝemelaj urboj. Ni kunvenu per Esperanto. Ni interamikiĝu per ĝemelaj urboj.
(la venonta numero aperos en decembro)
*******************************************************************************
Redaktoro: Wu Guojiang / komisiito de UEA pri la projekto "Ĝemelaj Urboj"
Adreso: Fushun Shiyouyichang Yanjiusuo
113008 Fushun Liaoning Ĉinio
Telefono/Fakso: +86-413-7100871 (fakso post la 5-a sonorilo)
Retadreso:amikeco999@21cn.com

Informilo de Ĝemelaj Urboj
N-ro 3 (3) decembro de 2002
NOVAĴOJ
La novjaraj salutvortoj el la komisiito
Karaj geamikoj,
Printempo estas kaj bela kaj esperoplena. Tamen la printempo de 2002 estis plisignifa kaj
neforgesebla por mi, ĉar en tiu sezono mi akceptis gloran taskon deciditan de la estraro de UEA,
t.e. komisiito de UEA pri la projekto "Ĝemelaj Urboj". En la pasintaj tagoj mi konatiĝis kun tiom
da samideanoj per la projekto, kaj mi trovis plezuron neaperintan en mia vivo. Tio ne nur vekis en
mi agrablan senton, sed ankaŭ vere sciigis min kio estas la etoso de Esperanto, interkompreniĝo
kaj subteno. Kio pliĝojigis kaj emociis min estas, ke mi ĝuis sincerajn amikecojn de la lingvanoj el
la kvin kontinentoj.
Mi estas kontenta pri progreso de la projekto en la pasonta jaro, kies plej evidenta simbolo estas,
ke nemalmultaj samideanoj reagis al la projekto, eĉ reaktivigis siajn interrompitajn ideojn
koncerne la projekton. Estis ilia kompreno kaj subteno kiu igis min havi sufiĉan kuraĝon,
imagemon en tiu laboro. Rezultiĝis el ilia movforto la naskiĝo de la ret-revueto "Informilo de
Ghemelaj Urboj".
La projekto estas grava. Ĝi ekstere favoras al interŝanĝo kaj kooperado inter la ĝemelaj urboj kaj
akceli kompreniĝon inter popoloj, kaj interne estas unu el la efikaj metodoj disvastigi kaj praktiki
nian lingvon, kaj plifortigi la niĉojn de nia movado. Tial ĝia laboro estas sistema kaj planita
kvankam la projekto estas parto, eĉ eta parto, de Laborplano de UEA, ekz. la ricevitaj informoj aŭ
proponoj estas serioze kaj kategorie prilaborataj kaj notataj.
Mi laŭdas la vidpunkon menciitan en la malferma parolado de s-ro Renato Corsetti ĉe la
Fortaleza UK: produkti esperantistojn kaj produkti servojn por esperantistoj. El tio ni havas alian
komunan konscion: la vivpovo mankas al Esperanto, se Esperanto ne havus vastan kaj praktikan
aplikon. Mi pensas, ke la projekto devas esti fandita en la ideojn de esperantistoj, kaj en la
aranĝojn de fakaj kaj lokaj organizaĵoj kaj la urbaj instancoj.
Karaj samideanoj, la projekto ĵus komenciĝis. Kiel ni progresigos kaj antaŭenigos la projekton en
la venonta jaro? Estas ŝlosilo de ĝia progreso via kompreno, subteno kaj entuziasma partopreno.
Mi kredas, ke ŝanco estas pli multa ol defio. La floro de la projekto estos bela kaj fruktdona,
kondiĉe ke ni ĉiuj ellernu kapti ajnan ŝancon kaj klopodas por praktiki ĝin.
Mi kore dankas la samideanojn kaj geamikojn, kiuj subtenas la projekton "Ĝemelaj Urboj" de
UEA. Feliĉan jaron al ĉiuj esperantistoj en la ĝemelaj urboj!
Japana kongreso kaj ĝemelaj urboj
Dum la 89-a Japana Kongreso de Esperanto inter la 4-a kaj la 6-a de oktobro Internacia Fako de
Japana Esperanto-Instituto okazigis fakkunsidon "Azia Agado". Ĝemelaj urboj fariĝis unu el la
liberaj diskutoj de la ĉeestintoj.
88-a UK okazonta en Gotenburgo
Inter la 26-a de Julio kaj la 2-a de aŭgusto 2003 la 88-a Universala Kongreso de Esperanto
okazos en Gotenburgo, Svedio. Gotenburgo havas ĝemelajn rilatojn kun multaj urboj, ekz. Aarhus

(Danio), Tallinn (Estonio), Turku (Finlando), Oslo, Bergen (Norvegio), Shanghai (Chinio),
Krakow (Pollando) kaj Port Elizabeth (Sud Afriko).
Reagoj al la projekto "Ĝemelaj Urboj" kaj sia revueto
1. S-ro SIBAYAMA Zyun'iti el Japanio enmetis N-ron.1 Informilon de Ghemelaj Urboj en la TTTejon (ret-paĝon) de KAEM (Komisiono de Azia Esperanto-Movado) de UEA. ĉe:
http://www2s.biglobe.ne.jp/~jei/kaem/kaem-adr.htm#KAEM-TTT
2. N-ro 1 Informilo de Ĝemelaj Urboj estas legebla en N-ro 9 Verda Spiko, sezona organo de
Guanzhou-urba Esperanto-Asocio, Chinio.
3. Raporto pri la projekto "Ĝemelaj Urboj" aperis en N-ro 11 ESPERANTO AKTIVAS,
monatrevuo de Xi’an Esperanto-Asocio, Chinio.
4. La 5-an de novembro la projekto "Ĝemelaj Urboj" kaj sia ret-revueto estis menciita en la
novaĵoj publikigitaj de la Ret-info el http://www.eventoj.hu.
5. S-ro Otmar LIEBHART el Salzburg en Aŭstrio: Estimata sinjoro Wu, mi ĵus legis vian
mesaĝon kaj mi multe interesiĝas pri ĝi. Kie mi povas trovi pliajn informojn pri tio? Ĉu vi havas
hejmpaĝon kun tiaj informoj? Do, mi tre ĝojus ekscii pli pri via projekto. Ni estos konstruantaj
hejmpaĝon por la (estonta) esperanto-grupo en Salzburg, kun informoj pri la urbo Salzburg (kie ja
naskiĝis Mozart), ktp.
6. S-ro Johano el Campinas en Brazilo: Mi scias, ke mia urbo Campinas havas ĝemelajn rilatojn
kun la urboj Fuzhou (Ĉinio) , Torino (Italio), San Diego (Usono) , Cordoba (Argentinio), Novi
Sad (Servio), Gifu (Japanio), Concepcion (Ĉilio), Daloa (Ebura Bordo), Assunçao (Paragvajo).
Mi pensas, ke antaŭ ol krei novajn ĝemelajn urbojn (laŭ propono de la esperantistoj), ni devus
profiti la jam ekzistantajn oficiajn ĝemelajn urbojn kaj provi fari la kontaktojn kun la eventualaj
esperantistoj de tiuj urboj. Tiamaniere ni povus montri al la neesperantistoj ke pere de Esperanto
fakte kaj efektive estas kultura interŝanĝo inter la ĝemelaj urboj kaj anonci tion en la
amas-komunikiloj
7.S-ro Zhang Shaoji el Guangzhou en Ĉinio: Dankon pro la plusendo al mi vian Informilon de
Ĝemelaj Urboj. Vi faras valoran laboron, ĉar ni malofte utiligas la ĝemelan rilaton, ekzemple, en
nia kazo ni havas ĝemelajn urbojn en Germanio (Frankfurto) kaj en Japanio (Fukuoka) tamen ni
malofte kontaktiĝas. Similaj okazoj troviĝas ankaŭ en aliaj urboj, mi supozas. Nun kun la helpo de
via informilo ni povas de temp' al tempo atenti la interŝanĝon kaj evuluon tiurilate kaj ekpensi kiel
ni faros ion por akceli la rilatojn. Mi intencas aperigi vian informilon en nia revuo Verda Spiko kaj
mi petas vian konsenton.
8. S-ro Mu Binghua el Chengdu en Ĉinio: Kara samideano Wu Guojiang, mi nomiĝas Mu
Binghua (58j), estas ĝenerala sekretario de Chengdu-urba Esperanto-Asocio (CEA) kaj instruas en
Chengdu Universitato kiel vic-profesoro pri ekonomio. Mi legis Informilon de Ĝemelaj Urboj en
Verda Spiko. Tre bone. Mi kopiis kelkajn por la aliaj samideanoj. Chengdu havas ĉ.10 ĝemelajn

urbojn. Lastjare CEA ricevis leterojn de Esperano-organizaĵoj el la ĝemelaj urboj Montpellier
(Francio) kaj Ljubljana (Slovenio). Ni transsendis tiujn leterojn al la koncernaj fakoj de la
urbodomo kaj rikoltis ilian altan takson. Nun mi plezure transdiras al vi la adreson de Esperantooragnizaĵo de Montpellier por ke ĝi povu ricevi Informilon de Ĝemelaj Urboj.
9. S-ro Yves NICOLAS el Herouville Saint Clair en Francio: Estimata, dankon pro via mesaĝo.
Viaj klopodoj por pli firmigi efikecon de Esperanto kadre de ĝemeladoj tre interesas nian lokan
klubon. Espereble multaj aliaj kluboj ankaŭ informos vin.
10. Karl Liebermann el Rottweil en Germanio: Estimata s-ro Wu Guojiang, mi kore dankas pro
via mesaĝo. Sed estontece, mi ŝatus ne plu ricevi tiajn mesaĝojn. Nia grupo estas tro
malmultnombra kaj ne aparte kontribuema. Mi aprezas vian agadon kaj deziras al vi plej grandan
sukceson en tiu komisio.
11. S-ro Roland Schnell el Berlin en Germanio: Estimata samideano, Mi estas oficala
respondeculo (komisiito) de la Esperanto-Ligo Berlin (ĉefurbo de Germanio). Nia urbo havas
oficialajn kontaktojn kun multaj urboj, precipe metropoloj aŭ ĉefurboj (Moskvo, Varsovio, Parizo,
Bruselo, Istanbul, Tashkent, Los Angeles, ktp.). Esperantistoj ĝis nun malmulte okupiĝis pri
ĝemelurbaj kontaktoj, tamen estis regulaj, sed ĉiam privataj vizitoj de aliaj urboj.
Mi provis instali kontakton kun la aliaj urboj, sed estas malfacile. La esperantistoj ŝajne ne vidas
utilon en ĝemelurbaj kontaktoj, kaj pli aŭ malpli mi povas kompreni ilin. La ĝemelurbaj kontaktoj
nur havas sencon, se ili estas la bazo por gazetara laboro. Estas vana ideo, ke oni povas facile
konviki gazetaron aŭ televidon pri Esperanto. Se iu per Esperanto okazas en la kadro de
ĝemelurba laboro, ili pli volonte mencias. Mi ne kredas, ke la Esperantistoj komprenis ĉi tiun
trukon. Por interna laboro de Esperanto la ĝemelurboj estas sensencaj. Por mi ne gravas ĉu
esperantisto estas de ĝemelurbo aŭ de tute alia urbo. Por la gazetaro aŭ oficialaj instancoj ege
gravas. Mi tre ĝojus, se vi povus substreki tion en via informado. Alie la ĝemelurbaj kontaktoj nur
estas plia peno. En Berlin ĝis nun malmulte okazis, ekestis produktiva kontakto kun Tashkent, kaj
ekestas kontakto kun Prago. Mi ŝatus informi vin pri tre sukcesa, sed verŝajne pro tio malpli
konata ĝemelurba afero inter Troyes (Francio), Darmstadt (Germanio), Alkmaar (Nederlando) kaj
iu urbo en Britio, kies nomon mi forgesis. De multaj jaroj dekoj da Esperantistoj partoprenas
renkontiĝojn en la aliaj urboj en la kadro de la oficialaj ĝemelurbaj aktivecoj. De Darmstadt mi
scias, ke ili eĉ ricevas etan monsumon. Indus priskribi tion kiel modelan, tamen nekonatan
agadon. Pri via laborplano permesu al mi la komenton, ke ĝi estas tipe esperantista, kaj pensas, ke
iu afero (esperanto, ĝemelurboj) havas valoron el si mem. Ĝi tute ne liveras argumenton, kial loka
esperantisto okupiĝu en ĉi tiu laboro (kaj tial ĝis nun malmultaj okupiĝis) kaj ĝi ne liversas
argumenton, kial Esperanto estu utila por la ekzistantaj nacilingvaj kontaktoj.
Rilate al la lasta punkto indas mencii, ke niaj ne-esperantaj ĝemelurbaj kontaktoj suferas de la
lingva problemo. Tion ĉiuj senprobleme konfesas. Tial kontaktoj estas reduktitaj al urboj, kiuj
parolas angle, kaj japanaj, ĉinaj, hispanaj kontaktoj ne multe gravas. Dua strategio estas la
interŝanĝo en kampoj, kie ne estas bezonata lingva komunikado, ekz. sporto, muziko, dancado,
pentrado. En malgrandaj germanaj urboj ofte estas fajrobrigadanoj, kiuj eluzas la eblecojn de
vizito en ĝemelita urbo. Ili drinkas kune kaj ne bezonas lingvon.
Praktika utilo de Esperanto en la ĝemelurbaj kontaktoj povas esti ofertataj al studentoj, kiuj

deziras studi en la koncerna lando aŭ al malgrandaj entreprenoj. Ili povas per Esperanto trovi
partnerojn.
Ne indas igi ĉiujn lerni Esperanton, sed Esperantistoj de ambaŭ ĝemelurboj povas agi kiel
tradukantoj aŭ prizorgantoj de informoj. Tiel ili montras la praktikan utilon de Esperanto. Ni havas
certajn ideojn, pri kiuj mi eble poste informos vin.
12. S-ro Osioka Moritaka el Hirosima en Japanio: Kara samideano, dankon pro via informo. Mi
studos ĝin, kaj pensos kiel informi samideanojn en japana Esperantujo laŭ mia maniero.
13. S-ro Mikaelo Bronŝtejn el Tiĥvin en Rusio: Estimata Wu Guojiang, Yves Nicolas per sia
informo bone prilumis la dekdujaran amikecon inter niaj ĝemelurbaj E-societoj. La dua ĝemelurbo
de Tihvin estas Imatra en Finnlando. Bedaŭrinde, tie loĝas nur du aŭ tri esperantistoj-unuopuloj
kiuj havas ligon kun la forta E-grupo en apuda finna urbo Lappeenranta. Nia E-societo bone
kontaktas la unuopulojn en Imatra kaj la grupon en Lappeenranta. Okazis dum la lasta jardeko
pluraj interklubaj renkontiĝoj - pro konvena proksimeco distanca (nur 400 km) reciprokaj vizitoj
okazas ĉiujare. La lasta estis okazinta la 12-an de aprilo 2002, kiam s-ro Vasilij Baraŝkov kaj mi
prelegis kaj koncertis por E- grupo de Lappeenranta.
14.S-ro Eugeno S.P. el Taŝkento en Ukranio: Estimata amiko, mi ricevis leteron de Rolando el
Berlino. Mi sendas al vi kopion de mia letero al li.
Kara amiko Roland, mi havas multajn viajn leterojn kaj ideojn, kiujn mi konsideras valoraj kaj
pri kiuj mi devas diri mian opinion. Sed mi havas "varmegan tempon" litere kaj metafore. Pro tio
mi respondu nur la lastan. <Mi ricevis peton de komisiito de UEA kaj pensas, ke vi prezentu al li
viajn ideojn kaj dezirojn pri ĝemeliĝo, precipe kun Berlin.>
Se diri la veron, mi havas la solan ideon - AMIKI KAJ AMIKECI. Ni povas havi amikajn,
amikecajn ligojn inter esperantistoj de ambaŭ urboj. Sed tio devas esti sur la dua loko. La pli
grava, ke ni amiku kaj akcelu la amikecon sur la tuturba nivelo. Ni, esperantistoj, devas iniciati
nenion alian, krom tio, kio eats jam farata pli malpli oficiale. Mi scias, ke vi, Roland, jam havas
ligojn kun la berlina organizaĵo, kiu jam estas engaĝita pri tio oficiale. Vi povas preni ties taskojn
kaj diri al ni ĉion pri tio. Dum la soveta tempo mi ofte vizitadis la Amikecan asocion kaj povis
kunlabori kun ĝi.Nun mi scias nenion - nek la nomon, nek la adresojn de la Asocio. Mi ne scias
ech ĉu ĝi ekzistas en la sama formo, ĉar de tiuj tempoj multego ŝanĝiĝis al malbona flanko. Ankaŭ
la amikecoj. Do, mi petas vin informi min. Mi tiam vizitos la ĝemelurban organizaĵon en Taŝkento
kaj ni ekkunlaboru! Mi ĉiam feliĉas, kiam Esperanto servas ankaŭ por la neesperantamovadaj
aferoj.
15. S-ino Soile Lingman el Stokholmo en Svedio: Estimata Wu Guojiang, Mi kun intereso ricevis
viajn retleterojn pri projekto Ĝemelaj urboj. Mi ilin plue sendis al kelkaj aliaj lokaj esperantistoj.
Mi estas prezidantino de la Stokholma Esperantoklubo kiu havas bonajn rilatojn kun la baltmaraj
landoj Finnlando, Estonio, Latvio, Litovio kaj Kaliningrado/Ruslando. Niaj esperantistoj regule
partoprenas en la esperantorenkontiĝoj en iliaj landoj kaj kelkfoje ankaŭ reciproke. La ĝemeliĝo
estas interesa afero sed por grandaj urboj kiel ĉefurboj ĝemeliĝo estas pli malfacila ol por
malgranda urbo. Mi esperas sukceson al la ideo kiun ankaŭ UEA nun feliĉe subtenas.

URBA STILO KAJ TRAJTO
Urba historio
Bursa estas la kvara plej granda urbo kun longa historio kaj miliono da homoj en Turkio. Antaŭ
6000 jaroj migrantoj tie aperis, vivis kaj multiĝis. Bursa estas grava industria kaj komerca centro
kaj okupas gravan pozicion en ekonomio de Turkio, Silka teksaĵo estas ĝia tradicia industrio
tamen aŭto estas ĝia nova kaj disvolviĝanta industrio. Aliaj industrioj enhavas mekanikon,
ladmanĝaĵon, laktaĵon ktp. Ĝiaj agriklturaj produktoj konsistas el tabako, sekvinbero, olivo, rizo
ktp. Ĝia trafiko estas tre konvena en akvovojo kaj tervojo. Tieaj belaj pejzaĝoj kaj historiaj restaĵoj
estas ĉie renkonteblaj. Ĝuste pro tio, ĉiujare centmiloj da vizitantoj logiĝas al Bursa Arta Festo kaj
Foiro.
Esperanto-movado
Fakte ne ekzitas ajna Esperanto-organizaĵoj en Bursa krom s-ino Sevdiye Katircioglu,
delegitino de UEA. Ŝi estis tie sola esperantistino. Ŝi klopodis por organizi Esperanto-kurson en
Bursa sed ne sukcesis. Tamen ŝia sankta revo estas partopreni diversajn rilatojn kaj organizaĵojn
por plivastigi Esperanto-movadon en Turkio (laŭ letero de Sevdiye Katircioglu).
Ĝemelitaj urboj
Bursa havas 19 ĝemelajn urbojn, ekz. Sarajevo (Bosnio-Hercegovino), Anshan (Chinio), Oulu
(Finnlando), Darmstadt (Germanio), Multan (Paksitano) kaj tenas amikecajn rilatojn kun 4 urboj.
Interŝanĝo inter esperantistoj mankas al Bursa kaj ĝiaj ĝemelitaj urboj.
INTER ĜEMELAJ URBOJ
Kunlaboro inter la ĝemelaj urboj Bologna kaj Zagreb
Inter la 27-a kaj la 29-a de septembro Esperanto-klubo de Bologna, Italio, festis sian 90-jariĝon.
S-ino Spomenka Stimec nome de la ĝemela urbo Zagreb, Kroatio, prelegis pri Internacia
Literaturo en Esperanto. Ankaŭ ĉeestis la feston reprezentanto de la Valencia E-grupo el Valencio
(Hispanio). Pluraj lokaj ĵurnaloj raportis la feston.
Fine mia revo plenumiĝis
Svetlana Kudaŝkina, esperantistino el Gelenghik en Rusio vizitis la ĝemelan urbon Hildeshejmon
kune kun sia patro Aleksandro Kudaŝkino dum la semajno de la 5-a ĝis la 12-a de novembro 2000.
Svetlana Esperante rakontis la impresojn de Aleksandro pri Hildeshejmo:
Mi (Aleksandro) estas instruisto de Germana lingvo. La tutan vivon mi intruis infanojn, estis
direktoro de lernejo, kaj de longa tempo revis viziti Germanion, landon, kie ĉiuj homoj parolas en
Germana lingvo. Fine mia revo plenumiĝis. Laŭ invito de la Hildeshejma administracia fako por
interurbaj partneraj rilatoj kaj de Hans Fechler kaj familio Lenz mi ricevis eblecon viziti
Hildeshejmon.
Kaj jen mi en Germanio! Mi tre multe legis kaj aŭdis pri la laboremo de la Germana popolo, pri
alta kulturo kaj akurateco. Sed tio, kion mi ekvidis, superpasis ĉiujn atendojn.
Unue, mi admiris la rimarkindajn ŝoseojn-"aŭtobanoj", kiuj trapasas la landon en ĉiujn
direktojn. Ili estas konstruitaj tiamaniere, ke aŭtomobiloj povas moviĝi kun rapideco de 150 km
kaj pli rapide. Ĉiuloke super la ŝoseoj kaj laŭ la vojoj estas belaj grandaj surskriboj, kiuj montras
direkton kaj distancon ĝis diversaj urboj.

Tamen aparte mi ekĝojis, kun kiu koreco kaj ĝojo renkontis nin en Hildeshejmo niaj Germanaj
amikoj: Inge, kaj Wilfried Lenz, Hans Fechler, Konrad Kellner, Dorothee Faridani kaj multaj aliaj,
kun kiuj mi havis eblon revidiĝi. Per ilia helpo mi vizitis la urbodomon, preĝejojn, lernejon,
malsanulejon, promenis tra la ripozloko ĉe lago. Ĉiuj preĝejoj havas orgenon, aspektas belege! Tre
fiksiĝis en mia memoro ekskurso al la antikva urbo Celle. La tuta centro de la urbo aspektas kiel
muzeo kun pratempaj Germanaj konstruaĵoj, kie unu domo aspektas pli bela ol alia, kaj ĉiuj stratoj
tiom belaj kaj komfortaj kun multaj floroj.
Hans Fechler montris al ni veran miraklon de ĝardeno de la urbo Hannover- t.n.
"Montoĝardeno" kun pavilono, kie ni ekvidis aŭtentikan Amazonan ĝangalon, tutajn arbarojn de
kaktusoj kun ekstravagancaj formoj, florantajn orkideojn en diversaj koloroj. Mi multe parolis kun
loĝantoj de la urbo Hildeshejmo kaj konvinkiĝis, ke eĉ urbano, kiu bone laboras, loĝas bonstate
kaj havas ĉion por feliĉa vivo. Mi estis surprizita de la grandega kvanto de aŭtomobiloj ĉe urbanoj,
belegaj kaj oportunaj. Kun Intereso mi rimarkis ŝaton de urbanoj bicikli. Biciklas ĉiuj - junaj kaj
maljunaj, ĉiuloke oni havas specialajn vojetojn por biciklistoj, haltejojn por bicikloj. La familio,
kie ni loĝis, ĉirkaŭis nin tiom zorge kaj ame, ke ni sentis kiel hejme, kun familiaj homoj.
Mi neniam forgesu la semajnon en Hildeshejmo, kie ĉiuj nin renkontis kun ĝojo kaj gastamo, la
belegajn kaj purajn stratojn kun multe da floroj, rimarkindaĵoj, kiujn kreis la loĝantoj de la urbo
(el Pontoj 6 – junio 2001, Germanio. Notoj: Hans Fechler estas redaktoro de tiu ĉi gazeto. Inge
Lenz kaj Dorothee Faridani estas esperantistinoj. Kaj estas Inge Lenz kiu havis la unuan kontakton
al la Gelendjika familio Kudaŝkino. Konrad Kellner multe agas por la rilato inter Hildesheim kaj
la rusa partnera urbo Gelenghik dum jaroj kiel prezidanto de la Hildesheima Asocio por la rilatoj
inter tiuj ĉi du urboj, kvankam li ne parolas Esperanton).
SERVA PLATFORMO
Angolo
S-ro Joao Claudio Tukifimpa Nsoko en Luanda tro bezonas la kunlaboradon kaj la interŝanĝon
kun amikecanoj el la ĝemelaj urboj. Tio estas tre interesa por ambaŭ flankoj en la diversaj kampoj,
ekz. donaco, helpo, ĝeneralaj komercoj, industria fiŝkapto, ligno, reprezento, turismo, konstruado,
petrolo, diamanto, k.t.p. Ĉiuj kunlaboraj petadoj el amikecanoj estu bonvenaj ĉe mi: c.p. 399
luanda-rep.Angola / fakso:00244.2.397033-397731 / nsoko@hotmail.com/
Francio
Mi estas Madeleine Crépatte. Mia urbeto estas ĝemelita kun Schwieberdingen, apud Stuttgart
(Germanio) kaj Belvidere – Illinois (Usono). Mi estas la sekretariino de la Komitato por ĝemelitaj
urboj de Vaux-le-Pénil. Melun, kie mi naskiĝis en 1925, situas du kilometrojn de Vaux-le-Pénil.
Mi estas anino de la Administra Konsilio de la Asocio por Internaciaj Rilatoj de Melun. Melun
estas ĝemelita kun Spelthorne (Britio) en la regiono de Londono kaj Stuttgart-Vaihingen
(Germanio). Ekde unu jaro ĝi estas ĝemelita kun Krema (Italio). Ĝis nun mi ne sukcesis trovi
samideanojn kiuj povus partopreni la interŝanĝojn. Mi regule partoprenas la vojaĝojn inter la
diversaj urboj. Mia adreso: 31 Route de Chartrettes - 77000 Vaux-le-Pénil –Francio.
Rusio
Esperantistoj el Volgograd (eksa nomo Stalingrad) interesiĝas pri projekto "Ĝemelaj Urboj".
Nia urbo kune kun britia urbo Coventry estis unuaj ĝemelaj urboj. Ni volas partopreni en la

projekto kaj ni esperas kontakti kun esperantistoj el urboj: Coventry (Britio), Ostravy (Ĉeĥio),
Dijon (Francio), Kemi (Finnlando), Torino (Italio), Liege (Belgio), Port Said (Egipto), Chennai
(Hindio), Hiroshima (Japanio), Köln (Germanio), Chemnitz (Germanio), Cleveland (Usono),
Toronto (Kanado), Jilin (Ĉinio), Chengdu (Ĉinio). Nia e-poshto: edya@yandex.ru. Nia ttt-ejo:
http://www.stelaro.by.ru (Eduard Kolosov)
(la venonta numero aperos en marto 2003)
*******************************************************************************
Redaktoro: Wu Guojiang / komisiito de UEA pri la projekto "Ĝemelaj Urboj"
Adreso: Fushun Shiyouyichang Yanjiusuo
113008 Fushun Liaoning Ĉinio
Telefono/Fakso: +86-413-7100871 (fakso post la 5-a sonorilo)
Retadreso:amikeco999@21cn.com

Informilo de Ĝemelaj Urboj
N-ro 1 (4) marto de 2003
NOVAĴO
Nova eldono "PONTOJ"
PONTOJ estas revuo eldonita en la germana urbo Hildesheim por reciproke informi pri la vivoj en
ĝiaj ĝemelaj urboj. S-ro Hans Fechler, ĝia redaktoro, jam kunlabore eldonis 6 numerojn kun
esperantistoj en tiuj urboj. En 2003 oni legos novan PONTOJ.
Informilo de Ĝemelaj Urboj en Singapuro
S-ro Tan Koon Hee, vic-prezidanto de Singapura Esperanto-Asocio (SEA), kopiis nombrojn da
Informilo de Ĝemelaj Urboj al la esperantistoj, kiuj ĉeestis la kunvenon de SEA en la 7-a de
decembro 2002.
Honora titolo el la ĝemela urbo
Takatuki (Japanio) kaj Changzhou (Chinio) estas ĝemelaj urboj. S-ro Takeuti Yosikazu grave
kontribuis al ĝemeliĝo de du urboj kaj preskaŭ ĉiujare vizitis la urbon Changzhou por vigligi la
interurban Esperanto-movadon post kiam li havis kontakton kun tieaj esperantistoj. N-ro 1
Informilo de Ĝemelaj Urboj speciale tion raportis. En la lasta oktobro s-ro Takeuti Yosikazu
ricevis la titolon "honora profesoro" de Changzhou Gerontologia Universitato. Ĉijare Changzhouaj popoloj tre probable plu vidos s-ron Yosikazu alte estimatan.
Funebran saluton al s-ro Lawrence Mee
Tre longe mi ne ricevis ajnan mesaĝon el s-ro Lawrence Mee (1922-2002) en Britio ĝis kiam el Nro 2 Esperanto/2003 mi informiĝis, ke li jam frue forpasis en la lasta oktobro. Nome de la
komisiito de la projekto "Ĝemelaj Urboj" mi esprimas mian kondolencon al lia tuta familio.
S-ro Lawrence Mee tutkore subtenis la programon "Ĝemelaj Urboj". Informiĝinte pri la agado
"Proponoj al Esperantistoj en Ĝemelaj Urboj" iniciatita de LEA (Liaoning-provinca EsperantoAsocio, Chinio), li speciale faris esplorojn ĉe la urba instanco de Manchester pri ĝemelitaj urboj
de tiu urbego. Dum la esploroj li ricevis gratulon pro la intereso en tiu temo pere de Esperantomovado krom multajn detalojn. En sia mesaĝo de 2001-07-07 li skribis: "Dum miaj du vizitoj al la
koncernaj oficistoj en la urba centra oficejo, mi eksciis detalojn pri la urboj en iu maniero kun
Manchester… mi konstatas, ke la tute afabla akcepto, kiun mi rekonis dum tiuj du vizitoj, fontis el
la supozo, ke mi povus influi eksterlandanojn, pere de miaj kontaktoj per la lingvo, Esperanto!
Ŝajne estas la plej rezulto-plena el la vidpunkto de komercaj rilatoj." Lia praktika agado treege
inspiris min bone daŭrigi tiun agadon. Pro lia forpaso ne nur la monda Esperanto-movado perdis
elstaran laboranton kaj movadanon, sed ankaŭ la projekto "Ĝemelaj Urboj" perdis fortan
subtenanton kaj praktikanton.
Por memorigo pri s-ro Lawrence Mee kaj akceli la projekton en la urboj kun kiuj Manchester
havas apartajn rilatojn mi ĉi tie pulikigas la rezulton de liaj esploroj. t.e, la urboj menciitaj estas
Cordoba (Hispanio), Sankt-Peterburg (Ruslando), Chemnitz (Germanio), Wuhan (Chinio),
Rehovot (Israelo), Puerto Cabezas/Bilwi (Nikaragvo) kaj Faisilabad (Pakistano).

Mi sincere esperas, ke samideanoj en Manchester kaj tiuj urboj povu aktive interkomuniki kaj
pere via klopodado krei ŝancon por kunlaboro inter la urbaj instancoj, celante montri valoron de
Esperanto. Deziru al s-ro Lawrence Mee xhion bonan en la alia mondo. (Wu Guojiang)
La projekto en interreto
1. Pro la entuziasmo kaj kontribuo, s-ro SIBAYAMA Zyun'iti, prezidanto de Japana EsperantoInstituto, speciale konstruis por la projekto hejmpaĝon en la retejo de Komisiono pri Azia
Esperanto-Movado (KAEM). Nun ĝia reta revueto Informilo de Ĝemelaj Urboj tute estas legebla ĉe:
http://www2s.biglobe.ne.jp/~jei/kaem/kaem_kap.htm
2. La hejmpaĝo de N-ro 3 Informilo de Ĝemelaj Urboj aperis en la retejo de Massachusetts
Instituto de Teknologio (Massachusetts Institute of Technology), fama altlernejo en Usono, t.e.
http://web.mit.edu/quark/Public/gxemelaj_urboj.doc
3. La ret-info el http://www.eventoj.hu raportis la aperon pri N-ro 3 Informilo de Ĝemelaj Urboj.
4. La 1-an de marto 2003 la komisiito koncize raportis la disvolviĝon de la projekto por 2002 al
ĉinaj esperantistoj pere de interreto.
La frua raporto en la Revuo Esperanto
Temante la projekton "Ĝemelaj Urboj", mi pere de Biblioteko Hector Hodler havas interesan kaj
valoran informon: ke oni povas legi la prian raporton en la frua revuo "Esperanto" (1960,
novembro, p. 190-191), t.e. Oficiala interurba ĝemeliĝo inter Massa (Italio) kaj Bad Kissingen
(Germanio) kaj la rolo de Esperanto, de Hugo Röllinger kaj Catina Dazzini.
Tiu raporto diris: Tri jarojn antaŭe la prezidanto de Eŭropa Federacio Bad Kissingen, K. Federer,
"tiam ne esperantisto", iniciatis dum persona vizito al Massa ĝemeliĝon. Li priparolis sian
projekton kun gvidantoj de la tiea Eŭropa Movado kaj la komunumo de Massa, daŭrigis
korespondadon en la itala kaj la germana. "En somero 1960 evidentiĝis ke pro lingvaj kaŭzoj la
afero stagnis. Prof. A. Grosso (Massa) tial proponis ambaŭflankan korespondadon en Esperanto.
Hugo Röllinger (UEA-delegito) en Bad Kissingen transprenis tion. "Intervjuo por 3 ĵurnalistoj en
la prefektejo de Massa, vigle kaj flue okazis esperantolingve, per traduko de D-ro Dazzini. La
urbestro oficiale akceptis la agadon. En ambaŭ urboj samtempe, do aŭtune 1959, komenciĝis bone
vizitataj Esperanto-kursoj. Inter la 16-a kaj 23-a de aprilo, 1960, la solenajn ĝemeliĝajn
manifestaciojn en Massa-Carrara partoprenis flanke de Bad Kissingen oficiala delegacio de la
urbestraro, gvidita de la ĉefurbestro, kaj membroj de la Eŭropa Movado, inter ili geesperantistoj.
richenhava programo, destinita al reciproka interkoniĝado, estis preparita." Sankta Meso en
esperanto. Gravuritaj medaloj kun enskribo en esperanto. "Resume estas konstateble ke kreskis
videble kaj konsiderinde en ĝis nun malmulte interesitaj rondoj ambaŭteritoriaj la konvinko, ke
sen komuna neŭtrala lingvo - apude de la tradiciaj lingvoj naciaj - persona, anima kaj vera
alproksimiĝo inter diversnacianoj en kadro de eŭropa integriĝo estus tre malfacila, ja verŝajne eĉ
malebla.
Tiu ĉi frua raporto montris al ni, ke la simila agado de la projekto jam komenciĝis antaŭ kelkaj dek
jaroj, ĝia laboro ja estas grava en disvastigo kaj utligo de Esperanto.

Reagoj al la projekto Ĝemelaj Urboj kaj sia revueto
1. S-ro Bardhyl Selimi Mezini el Tirana en Albanio: Kara amiko , mi legis atente vian informilon
kiun vi tiel afable decidis sendi ankaŭ al mi. Mi eĉ ĉerpis parton el ĝi por inkluzivigi en nia
venonta numero de la Bulteno de Albana Esperanto-Instituto.
2. S-ino Kay Andersen el Brisbane en Aŭstralio: Kara S-ro Wu, Dankon pro N-ro 3 de "Informilo
de Ĝemelaj Urboj". Mia urbego estas Brisbane, Aŭstralio. Ĉiuj ĝemelaj urboj de Brisbane estas en
la Azia regiono. Ili estas: Kobe (Japanio), Auckland (Nov-Zelando), Shenzhen (Chinio), Semarang
(Malajzio) kaj Kaosiung (Tajvano). Mi havas korespondantojn en Kobe kaj Auckland, sed mi ne
scias pri Esperantistoj en la aliaj urboj. Ĉu estas Esperanto-grupo en Shenzhen?
3. S-ro Adonis Saliba (nova Amerika Komisiono de UEA) el Brazilo: Dankon S-ro Wu Guojiang
pro la sendita materialo. Mi tralegos ĝin kaj prezentos ilin kadre de nia programo por Amerika
Komisiono. Mi certe parolos pri tiu materialo dum nia proksima Renkontiĝo de Sud-Paraiba Valo
kaj ankaŭ dum la Brazila Kongreso de Esperanto en Belo Horizonte, okazonta en Julio. Ĉiujn
eventualajn novaĵojn mi komunikos al vi.
4. S-ro Mo Zhixiong el Wuhan en Chinio: Tre estimata s-ro Wu Guojiang, en la revuo
ESPERANTO AKTIVAS mi bone legis vian adreson kun informo pri ĝemelaj urboj. Kompreneble
mi esperas ricevi plimultajn informojn, do pro tio mi kuraĝe skribas al vi.
Antaŭ 20 jaroj kiel E-komencanto mi ekkorespondis kun esperantisto en Duisburg (Germanio)..
Kiam Wuhan kaj Duisburg fariĝis ĝemelaj urboj, mi tuj skribis al tiu amiko. Jes, li estas mia dua
E-leteramiko. Post 6-jara korespondado ni iam renkontiĝis en Nederlando. Nur por viziti min li
veturis per sia aŭto pli ol 200 kilometrojn. Ĝis nun la frateca korespondo ne interrompiĝis, kaj ni
ambaŭ jam decidis, ke al niaj nepinoj ni transsendos nian amikecon kvankam ili respektive estas
23- monata kaj 14- monata. Ankaŭ mi iam korespondis kun japana E-amiko en la urbo Oita, Sed
bedaŭrinde mi ne povis persiste leteri al li pro tio, ke lia letero perdis dum mia transloĝiĝo.
5. S-ro Alexandre Kadar el Parizo en Francio: mi kun tre granda intereso legis vian inform-leteron
n-ro 1 aŭ 2, de novembro 2002, pri Ĝemelaj Urboj. Kiel denova loĝanto de Parizo, mi scivolas,
kiuj ĝemelaj urboj estas kun Parizo ligitaj. Mi tre ĵaluzis, legante ke la francaj urboj Le Havre
kaj Lyon havas bonegajn ĝemelajn urbojn, nome St Peterburgo, Milan. Ĉu vi krome
bonvolus sendi al mi la eventualajn novajn numerojn de la inform-letero?
6. S-ro René Ballaguy el Cergy-Pontoise en Francio: Estimata, mi multe dankas vin pro via sendo
de la tria numero de la Ĝemelaj Urboj. La projekto interesas min. Mi ŝatus havigi al mi la du
unuajn numerojn. Mi instruas Esperanton en Cergy-Pontoise, (30 km nordokcidente de Parizo),
kiu estas urbaro de 10 komunumoj, el kiuj pluraj estas jam ĝemelitaj aŭ ĝemelontaj.
7. S-ro Osmo Buller el Taivalkoski en Finnlando: kara samideano, ankaŭ nun mi ne plu laboras en
la Centra Oficejo de UEA, sed mi daŭre servas vian agadon por nia afero. Mi tre ĝojas, ke vi estas
tiel aktiva! Vi brile plenumas la rolon de la komisiito pri ĝemelaj urboj. Mi kore gratulas vin kaj
deziras al vi multe da sukceso en la jaro 2003!

8. S-ro Juan Ramon el La Habana en Kubo: Dankon pro la sendado de la Informilo N-ro 3 de
Ĝemelaj Urboj. Mi planas esplori pri tiu afero en Kubo. Ĉu eblus recevi ankaŭ la informilojn 1 kaj
2. Mi antaŭdankas vin.
9. S-ino Rodica TODOR el Brasov en Rumanio: Estimata s-ro Wu Guojiang, ĝoje mi ricevis vian
mesaĝon. Mi dezirus sciigi pliajn detalojn rilate al tiu projekto..Tiel kiel informis vin s-inoAurora
Bute, en majo 2005 nia Rumana Esperanto Fervojista Asocio organizos en Brasov, Rumanio, la
57-an IFEF-Kongreson. La 58-an okazos en Pekino,en 2006. Eble, pere de via helpo ni povus
kontakti niajn ĉinajn fervojistajn samideanojn cele inviti ilin partopreni al nia kongreso. Ankaŭ mi
dezirus ĝemeligi nian urbon kun aliaj urboj. Mi petas vin sendu al mi pli multajn informojn por
fari tion...Mi antaŭdankas al vi ,por via helpo kaj afableco,
10. S-ro Aleksandr TITAJEV, prezidanto de Vladivostoka Esperanto-klubo, el Vladivostok en
Rusio: Kara sinjoro Wu Guojiang! En nia urbo Vladivostok (Ĝemelurbo de Dalian, Liaoningprovinco, Chinio) en la For-Orienta Ŝtata Teknika Universitato Esperanto estas instruata kiel
elektebla studobjekto.Ĉi-jare la 23-26an de Septembro surbaze de nia universitato okazos la 5-a
Internacia junulara Forumo de la junaj sciencistoj kaj studentoj de Azi-Pacifikaj Landoj. Enkadre
de tiu forumo funkcios la sekcio "Esperantologio kaj Interlingvistiko". La materialoj de la forumo
estos eldonitaj angle kaj esperante. Ni volonte atendas vian partoprenon en la forumo. Bonvenon
al Vladivostoko-Ĝemelurbo de bonega ĉina urbo Dalian.
11. S-ro Saidnabi Noebov el Taghikio: Saluton Wu Guojiang! Mi antaŭ ne longe legis vian
mesaĝon kaj mi nun bedaŭras ke mi estis nesciinta homo. Mi volas kunlabori kun eksterlandaj
samideanoj kaj presenti Taĝikajn gejunulojn. Mi okupiĝas pri Junula fako en nia E-o Centro. Mi
volas vastigi E-on en Taĝikio. Nia direktoro estas Firdaus Ŝukurov. Ĉu mi povas realigi miajn
planojn kaj revojn kunlabore kun eksterlandaj E-istoj?
12. S-ino Sevdiye Katircioglu el Bursa en Turkio: Koran dankon pro via sendo pri Informilo de
Ĝemelaj Urboj. Mi kore subtenas la projekton kaj deziras fari ĉion por ĝi kvankam mi estas sola
esperantistino en Bursa.
URBA STILO KAJ TRAJTO
Urba historio
Shenyang kun 6.53 milionoj da homoj, ĉefurbo de Liaoning-provinco, situas sude en la
nordorienta Ĉinio. Ĝi ankaŭ estas antikva urbo kun longa historio, kie la prapatroj kreis brilan
kulturon en la neolitiko antaŭ pli ol 7000 jaroj. Ĝia geografio-koordinato estas 122°25’_123° 48’
je orienta longitudo kaj 41°11’_43°2’ je norda latitudo. Ĝia areo estas 12915 km 2. Tie oni
malkovris 21 specojn da mineralo-fontoj, ekz. karbo, petrolo, natura gaso, fero, kupro, plumbo,
nikelo ktp. Surbaze de tiaj fontoj formiĝas kompleta industria sistemo kun mekaniko, elektro,
petrolkemio, aŭto, aviado, metalurigo, tekstilo ktp. La unua jeto de Ĉinio estis produkita en
Shenyang kaj flugis en ĉielon. La urbo estas disvolviĝinta en trafiko. Tiea flughaveno direktas sin
ne nur al 34 enlandaj urboj, sed ankaŭ al Japanio, Ruslando, Norda Koreio, Suda Koreio kaj
Hongkong. La urbon pasas kaj haltas tie la internaciaj trajnoj inter Ĉinio, Ruslando kaj Norda
Koreio. Tie estas abundo je agrikulturaj produktaĵoj, ekz, maizo, rizo, sorgo, tritiko, sojfabo, milio

ktp. Vizitinte tieajn historiajn restaĵojn oni povas ĝui la pratempan kulturon kaj Qing-dinastian
kulturon.
Esperanto-movado
Jam frue en 1911 en Shenyang estis funkciigita Esperanto-kurso, kiun s-ro Xiong Ziying el
Shanghai. Nun ĝi estas centro de la Liaoning-provinca Esperanto-movado. Tie troviĝas kelkaj Eorganizaĵoj, ekz. Liaoning-provinca Esperanto-Asocio (LEA) kaj sia junulara filio, Shenyang-urba
Esperanto-Asocio (SEA), Sujiatun-kvartala Esperanto-Asocio kaj La Esperanto-grupo de
Shenyang Aeroplana Kompanio. En tiu urbo okazis multaj el la unuaj aferoj de China Esperantomovado, ekz. La unua provinca radia-televida Esperanto-kurso, la unua urba televida Esperantokurso, la unua provinca Postlabora Radia Stacio de Esperanto, la unua konsulta Esperanta
telefono, kaj la unua komerca grupo por Esperanto, nome Shenyang Verdstela Kompanio.
Nombroj da eksterlandaj esperantistoj restis en Shenyang. Nemalmultaj publikigaĵoj eldoniĝis, i.a.
Verda Stelo, trimonata kaj 48-pagha organo de LEA, estas vaste konata kaj legata de la plej parto
de ĉinaj esperantistoj. Esperantistoj povas monate renkontiĝi en ĉiu lasta dimanĉo en la oficejo de
LEA.
Ĝemelitaj urboj
Shenyang havas ĝemelajn rilatojn kun Sapporo (Japanio), Kawasaki (Japanio), Torino (Italio),
Chicago (Usono), Düsseldorf (Germanio) kaj Irkutsk (Rusio). En la 80-aj jaroj de la lasta jarcento
tieaj esperantistoj tenis konstantan kontakton kun Sapporo. Sukcesigis la reciprokan viziton la
respondeculoj de du urbaj E-organizaĵoj kaj subskribis la interkonsenton pri ĝemeliĝo inter
Hokkajda Esperanto-Ligo kaj SEA. Helpe de s-ro Masahiro Misawa el Sapporo la Esperantokurso estis funkciigita ĉe Shenyang Televida Stacio.
INTER ĜEMELAJ URBOJ
Zamenhoftago en la ĝemela urbo Kozsalin
Dum la tagoj de 20a ĝis 22a de dec. 2002 eta delegacio el Neubrandenburg (Germanio) gastis en
Koszalin por partopreni la Zamenhof-Feston en nia ĝemela urbo Koszalin (Pollando). Nia ĝemela
kunlaboro jam kontinuas pli ol 30 jarojn kaj privenkis ĉiujn politikajn ŝanĝojn kaj krizojn. Nunjare
do ni gastis en la privataj loĝejoj de niaj amikoj kaj tio permesas longajn interesajn diskutojn. S-ro
Werner Pfennig (prezidanto de landa asocio de GEA en Meklenburgio-Pomerio) prelegis dum la
kunveno pri Zamenhof kaj tuŝis diversajn relative ne konatajn trajtojn el la vivo de nia majstro.
Kromaj temoj estis:
- lingva problemo en EU
- rolo kaj ŝancoj de Esperanto en EU
- konkreta kunlaboro inter ambaŭ societoj dum 2003a jaro
- kiuj problemoj povis trafi Pollandon post membriĝo en EU
Ni aŭdis prelegon antaŭ la granda Esperanto memorŝtono kaj demetis florojn en Koszalin kaj Emonumenton en la centro de urbo Slupsk. Krom tiuj laborkunvenoj ni ekskursis al diversaj tre
belaj, historie interesaj urboj kaj urbetoj proksimaj de Balta Maro.
Niaj polaj geamikoj tre atente prizorgis nin kaj kun sana fiereco montris al ni la eveluon de sia
lando post la revolucio antaŭ 12 jaroj. Persone kaj aparte ni dankas al gesinjoroj Ilona,
Baranowski, Laba kaj Sobieraj. (Werner Pfennig)

Raporto el Japanio
S-ino TAHIRA Masako el Kioto en Japanio estas komitatano A de UEA kaj membro de KiotoEsperanto-Societo (KES). Pere de ŝia rakonto (sube), ni tute konkludas, ke esperantistoj estas tute
kompetentaj en interŝanĝo de interurbo, nia lingvo povas ludi rolon en ĝemelaj urboj.
Kioto havas 9 ĝemelajn urbojn: Parizo (Francio), Bostono (Usono), Florenco (Italio), Kolonjo
(Germanio), Kievo (Ukrajno), Xi’an (Chinio), Zagrebo (Kroatio), Guadalajara (Meksikio), Prago
(Ĉeĥio). KES tenas bonan kontakton kun Esperanto-organizaĵoj en tiuj urboj, precipe tiu en
Zagrebo. Kiam en 1976 okazis La 24-a Kansaja (regiona) Esperanto-Kongreso en Kioto, KES
petis al ĉiuj ĝemelurbaj Esperanto-kluboj sendi mesaĝon al la kongreso. Ĉiuj kluboj sendis al la
kongreso mesaĝon kun kelkaj presaĵoj pri sia urbo escepte de Prago, ĉar tiam ankoraŭ ĝi ne estis
ĝemela urbo. En 1987 okazis La 20-a Pupteatra Internacia Festivalo en Zagrebo, en kiu mi kaj mia
filino partoprenis. Zagrebaj esperantistoj tre varme nin akceptis. En 1988 okazis La 44-a
Internacia Junulara Kongreso en Zagrebo. La urbdomo de Zagrebo invitis reprezentantojn el siaj
ĝemelaj urboj kun senpaga restado. Mi estis invitita en IJK kaj prezentis Soroban-kalkuladon
(abako-kalkuladon) en la kongreso. La urbestro de Kioto skribis mesaĝon al la urbestro de
Zagrebo. Reprezentantoj el la ĝemelaj urboj vizitis la urbdomon de Zagrebo kaj interparolis kun
vic-urbestrino.
En 2001 okazis La 86a Universala Kongreso en Zagrebo, en kiu S-ino MITUKAWA Sumiko kaj
mi estis invititaj en la programero "Ĝemelurboj de Zagrebo" por prezenti Hurosiki-arton (paktukarton), Origami-arton (faldpaper-arton) kaj ekspozicii bildleterojn desegnitajn de urbanoj en
Kioto. Poste la bildleteroj estis donacitaj al orfoj naskitaj dum la milito en Zagrebo. La urbestro de
Kioto skribis mesaĝon al la urbestro de Zagrebo, kies akcepton ni ricevis.
Dume KES sendas organan gazeton "Al Vi Kara" al ZEL (Zagreba Esperanto-Ligo), de kiu ankaŭ
KES de tempo al tempo ricevas la gazeton "tempo". KES kelkfoje okazigis Esperanto-ekspozicion
en Kioto, kaj foje la temo estis "Ĝemelurba Rilato kun Zagrebo pere de Esperanto". En Urba
Internacia Komuna Domo troviĝas ekspoziciejo pri 9 ĝemelaj urboj. Ĉe la montrejo pri Zagrebo ni
vidis fotojn de zagrebaj kaj kiotaj esperantistoj, kiuj reciprokas amikecon inter si.
La 19-an de oktobro 2003 en Urba Internacia Komuna Domo okazos prelego de zagreba
esperantisto s-ro Kresimir Barkovic, ĝenerala sekretario de SAT en Parizo (ankaŭ ĝemelurbo de
Kioto!), invitate de Kioto-Zagreba Amikeca Asocio (ne-esperantista). (TAHIRA Masako)
SERVA PLATFORMO
Belgio
La E-gelernantoj el Namur (Belgio) estas interesataj korespondi grupe kun grupoj el la ĝemelaj
urboj de Namur, tiuj estas: Badalona (Hispanio), Coimbra (Portugalio), Korolev (Rusio),
Lafayette (Usono), Longueuil (Kebekio), Moncton (Kanado), Northampton (Britio), Parma
(Italio), Poitiers (Francio), Syracuse (Usono), Vaasa (Finnlando), Zhengzhou (Chinio).
Kontaktu s-ron Denis Flochon (denis_flochon@hotmail.com), la gvidanto de la kurso.
Ĉinio
La urbo Taizhou en Zhejiang-provinco ĝemeliĝis kun Muan (Koreio) kaj Tsuruga (Japanio).
Taizhou-a Esperanto-Asocio fondiĝis en 1996. Ni malfacile trovis E-organizaĵojn aŭ esperantistojn

en tiuj du urboj. Ni treege esperas, ke ni povu starigi kontakton kun samideanoj aŭ organizaĵoj en
tiuj urboj pere de Informilo de Ĝemelaj Urboj. Kontaktu s-ron Zhu En (entea@163.com)
Germanio
La adreso esperanto.ligo@berlin.de ne plu funkcias. Bv. sendi la mesaĝojn al mia entreprena
adreso info@graskraft.de (Roland Schnell)
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NOVAĴO
Letero de la komisiito al ĉinaj esperantistoj
Estimataj ĉinaj esperantistoj,
Saluton!
La projekto "Ĝemelaj Urboj" de UEA funkciigita en majo 2002 estas agado por disvastigi kaj
apliki Esperanton, fortigi kunlaboron de ĝemelurboj kaj akceli amikiĝon de interurboj. Ĝis nun ĝi
akiris komprenon kaj subtenon de Esperanto-organizaĵoj kaj esperantistoj el multaj landoj.
Nuntempe la ĝemelaj urboj inter Ĉinio kaj aliaj landoj atingis pli ol mil parojn, el kiuj en multaj
estas esperantistoj kaj Esperanto-organizaĵoj, kaj nemalmultaj el ili reciproke tenas amikan
interŝanĝon, eĉ aktive kontribuis al ĝemeliĝo de urboj. Ankaŭ Informilon de Ĝemelaj Urbo (IĜU)
starigitan pli kaj pli multaj samidenaoj ŝatas. Nun mi dissendas N-ro 1 (4) IĜU al ĉinaj
esperantistoj aŭ Esperanto-organizaĵoj kun ret-adreso(j), kiujn mi posedas. Por bone fari ĉi-tiun
signifan laboron mi persistas en tiu celaĵo "akceli amikiĝon kaj profundigi amikecon" kaj en
laborsinteno "serioze plenumi kaj serve kunordigi". Mia plej granda espero al vi ĉiuj ja estas gvida
ideo de Tri "P" , t.e. Proponu, Partoprenu kaj Praktiku.
Ĝojan laboron kaj feliĉan vivon.
La projekto en gazeto
1. En N-ro 2 Esperanto aktuell/2003, dulingva revuo en Germanio, oni legis artikolon de s-ro
Werner Pfennig kun temo "Neubrandenburg kaj Koszalin/PL: Tradicia kunlaboro trans la limojn"
kiu rakontis partoprenon de La Zamenhof-Festo en la pollanda ĝemela urbo de Neubrandenburg
okazinta en lasta decembro.
2. Por sukcesigi Pekinan UK-on en 2004 ekde 2003 Ĉina Esperanto-Ligo (ĈEL) eldonas monatan
kaj 16-paĝan gazeton "Informilo de ĈEL". En ĝia marta numero aperis la konciza raporto de la
komisiito pri la disvolviĝo de la projekto al ĉinaj esperantistoj publikigita en interreto.
3. N-ro 4 Informilo de ĈEL raportis Tianjin Esperanto-Asocion (TEA) en la rubriko "Skizo pri
Ĉina E-movado". Laboro pri ĝemelaj urboj kiel unu el ĉefaj enhavoj trafis la raporton. Ĝi menciis
efikajn agadojn kun esperantistoj en siaj ĝemelaj urboj Sarajevo en la eksa Jugoslavio (nun en
Bosnio-Hercegovino), Lodz en Pollando, Kobe en Japanio kaj Inchon en Koreio.
4. Esperanto Aktivas estas monata revuo eldonata de Xi’an Esperanto-Asocio, Ĉinio. Ĝi estas tre
populara en ĉina Esperantujo. En ĝia aprila numero aperis Letero de la Komisiito al Ĉinaj
Esperantistoj kaj parto el reagoj al la projekto "Ĝemelaj Urboj" kaj sia revueto en N-ro 1 (4)
Informilo de Ĝemelaj Urboj, ekz. reagoj el S-ro Bardhyl Selimi Mezini en Albanio, s-ino Kay
Andersen en Aŭstralio, s-ro Adonis Saliba (nova Amerika Komisiono de UEA) en Brazilo, ktp.
5. La laboron de Ningbo Esperanto-Asocio prezentis la rubriko "Skizo pri Ĉina E-movado" de Nro 5 Informilo de ĈEL. En ĝi oni substrekis atingon rikoltitan pere de esperantistoj en Ningbo kaj

ĝia ĝemela urbo Aachen en Germanio. Sur la kovrilo pliforte pruvis la atingon du el 14 fotoj,
interalie unu estas, ke la aganta urbestro de Ningbo akceptis s-ron Wolfgang Bienen, prezidanto de
la Aachen-a Esperanto-Salono, la alia estas la urbestro de Aachen akceptis s-ron Shen Minglun,
delegito de Ningbo Esperanto-Asocio.
La projekto en interreto
1. Ĉe la retejo de KAEM http://www2s.biglobe.ne.jp/~jei/kaem_kap.htm.#GHEMELURBOJ oni
pova legi la antaŭajn numerojn de Informilo de Ĝemelaj Urboj
2. La retejo de Ĉina Esperanto Info http://esperanto.8u8.com/Agado/wgj algluis la originalon de
la retejo de KAEM pri Informilo de Ĝemelaj Urboj.
3. S-ro Cui Jiayou el Jixi-urbo en Ĉinio amike enmetis N-ron. 1 (4) Informilo de Ĝemelaj Urboj
en sian Esperantan retejon http://www.oazo.xilubbs.com
Reagoj al la projektoj "Ĝemelaj Urboj" kaj sia revueto
1. S-ro Aleksandro Koval el Gomel en Belorusio: Saluton, estimata sinjoro Guojiang! Dankon al
vi pro la sendita informilo de Ĝemelaj urboj. Mi vere estis surprizita vidinte kiom multe da
esperantistoj subtenas la ideon de interurbaj kontaktoj. Vere la ideo de Ĝemelaj Urboj celas rektajn
kontaktojn de homoj inter diversaj landoj. La ĝemelitaj urboj evidente havas similajn problemojn,
kaj necesas interŝanĝi sperton pri la solvo de la problemoj.
Nia urbo Gomel (Belorusio) kontaktas kun ĝemelaj urboj en Francio (Clermont-Ferrand),
Skotlando (Aberdeen), Pollando (Radom) kaj certe Ĉinio (Huayin). Mi tenas kontakton kun
Clermont-Ferrand, kie estas esperantistoj. Pri aliaj urboj mi dume ne havas la informon.
Fine de aprilo 2003 oni festas la Tagon de Ĝemelaj Urboj. Kutime delegacio de nia urbo venas al
iu ĝemela urbo. Sed ne ofte estas esperantistoj en la delegacio. Mi memoras nur la jaron 1988
kiam al ni venis biciklistoj el Clermont-Ferrand, inter kiuj estis s-ro Prissat. Malfeliĉe li trafis
akcidenton dum tiu bicikla marŝo kaj trafis malsanulejon. Niaj geesperantistoj vizitis lin.
2. S-ro Chen Shengli el Dandong en Ĉinio: Estimata s-ro Wu, hodiaŭ mi skribas al vi por peti
Informilon de Ĝemelaj Urboj kaj intencas partopreni en tiu agado.
3. S-ro Fang Yong el Shenzhen en Ĉinio: Estimata s-ro Wu, mi estas esperantisto el Shenzhen,
interesas min la projekto Ĝemelaj Urboj, mi scivolemas plu pri la projekto, kaj ŝatus ricevi de vi
ĉiujn numerojn de la Informilo de Ĝemelaj Urboj. Ĉu vi povus kontentigi min?Antaŭdankon!
4. F-ino Caron Sylvie el Le Havre en Francio: Estimata Wu, ni bone ricevis viajn informojn pri
ĝemelaj urboj. Ni antaŭvidos havi rimedon por ricevi la informilon perrete. Ni dankas kaj gratulas
pri panoramo de respondintaj gesamideanoj. Laŭ la laborplano ni enketos pri bezonoj de urbaj
aŭtoritatoj kaj ties projektoj por pliefika kunlaboro. Ni plej kore salutas vin kaj plenan sukceson
deziras.
5. S-ro Hans Fechler el Hildesheim en Germanio: S-ro Estimata kolego Wu Guojiang, aperis sur
mia ekrano la kvara numero de via informilo. Multan dankon!! Mi ne reagis al la akcepto de la 3-a
numero. En nia familio multe da problemoj pro perdo de energio en mia edzino, kiu jam de 35
jaroj zorgas por treege handikapita nia filo. Do ni havis sufiĉe da problemoj kaj nun fine povis

solvi ilin. Mi do esperas, ke mi post PASKO povas kontribui, raporti pri PONTOJ. Hodiaŭ nur tio:
Danke al via informilo mi nun finfine trovis Esperantistojn en nia nova ĝemela urbo Pavia en
Italujo. Vi ja raportis pri la aktivecoj en Milano/Italujo. Kaj mi petis la tieajn kolegojn, serĉi en
Pavia. Kaj ili trovis s-ron Luigi Garlaschelli, scienciston en la universitato tiea. Li komencis lerni
Esperanton nur en la pasinta marto (2002) kaj nun jam sendis al mi artikolon por PONTOJ 7.
Ankaŭ miaj partneroj en la Hildeshejmaj partneraj urboj interesiĝas pri via Informilo. Ĉu kaj kiel
ankaŭ ili povas ricevi tiun vian revueton? Ĉu ili skribu interrete al vi? Pli poste pli pri ni al vi por
juni'.
6. S-ro Werner Pfennig el Neubrandenburg en Germanio: Saluton, kara Wu, kore mi dankas pro
via tre interesa informilo pri ĝemelaj kontaktoj pere de Esperanto en la mondo. Ni fieras, ke detale
skribis nia vintra vizito en Pollando/Koszalin
7. S-ro Hamzeh Shafiee el Tehrano en Irano: Kara Wu, Dankon pro via mesaĝo. Mi kaptas la
okazon por demandi pri la ĝemeliĝ-ebleco inter Tehrano kaj aliaj urboj. Ĉu ekzistas tiu rilato aŭ ĉu
ni proponu iun?
8. S-ro Masud Gudarzi el Borugherdo eb Irano: kore mi dankas vin pro via informilo, kore mi
dankas vin, kiujn proponojn vi akceptas, ĉu vi akceptas ĉiujn proponojn?
9. Ljoŝa Kuznecov en Rusio: Estimata s-ro Wu Guojiang! Mi interesiĝas pri ĝmelurbaj kontaktoj
kaj legis en marta numero de revuo "Esperanto", ke ekzistas Cirkuleroj pri la temo. Bv. sendi al
mi.
10. S-ro Jovan Mirkoviĉ el Maribor en Slovenio: Estimata s-ro Wu! Al mia retadreso venis
informilo pri ĝemelaj urboj. Mi povas servi al vi kelkajn informojn, el mia urbo Maribor-Slovenio.
Se vi ne estas informita jen: En pola urbo Malbork oni fondis Parkon de la Mondo. Intenco estas helpe de tieaj esperantistoj, planti naciajn arbojn el des pli da landoj. Slovena Fervojista ESocieto, dedicis peti urbestron de Maribor ing. Boris Sovič, planti grefton de Stara Trta (maljuna
vito), plej aĝa vito en mondo, kiu en nia urbo kreskas kaj fruktas pli ol 400 jarojn. Ĝi estas urba
fiero.
La 14-an de marto 2003 dum ceremonio je pritranĉado de vito, oficiala delegitaro de pola urbo
Malbork venis al Maribor, por transpreni vitan greftobranĉon. Enradikita grefto estos plantota 16an de majo rande Parko de la Mondo en Malbork, flanke de maribora Urbestro, enologo kaj
esperantistoj. Laborlingvo dum solenaĵoj kaj Delegaciaj kunsidoj estis esperanto, kun tradukado
en naciaj lingvoj. En Esperanto estas skribita atestilo pri grefto kaj plakedoj. Tio estas ebla, se en
ambaŭ urboj ekzistas favoraj kaj kapablaj esperantistoj, kiel s-ro Eduardo Kozyra el Malbork.
Urba domo preparas interretan prezenton de urboj, kie en pasintaj 20 jarojn estis plantitaj greftoj
de Maljuna vito. Ili jam kreskas en Aŭstrio, Aŭstralio Japanio, Francio Germanio, Luksemburgo,
Danlando, Vatikano ktp. Ĉijare grefton ricevis krom Malborko,ankaŭ kroata Zagrebo kaj svisa
Herisau. Ni petis, ke en tiuj interretaj prezentoj, la tria lingvo (krom slovena kaj angla) estu
esperanto. Interligado de urboj el ĉiuj kontinentoj pere de viteja grefto, en iu familio - estas stupo
de ĝmeligo. Ni informos vin, kiel marŝos antaŭen "la novaj ideoj". Por aldonaj informoj , ni estas
je dispono.

11. S-ro Nguyen Van Dien el Hanoi en Vjetnamio: Estimata s-ro Wu Guojiang, mi gratulas vin pro
via nova misio pri la "ĝemelaj urboj" kaj rapide diskonigas tion al pluraj vjetnamaj aktivuloj.
Esperu, ke la rilatoj inter nia ĉefurbo kaj via karega urbo eblos ĝemeliĝi en la estonteco. Al vi kaj
viaj familianoj multe da sukcesoj kaj por la privata vivo kaj por la Esperanta movado.
URBA STILO KAJ TRAJTO
Urba historio
En Japanio Wakayama estas gubernio kun unu miliono da loĝantoj, kiu konsistas el sep urboj. Ĝi
estas duoninsulo kun longa marbordo flanke de Pacifiko. Ĝi ampleksas 4725 kvadrat-kilometrojn,
kies montara areo okupas 90% kaj la resta estas ebenaĵo. La gubernio ankaŭ havas siajn pezindustriojn kiel petrol-rafinejoj, fer-fabriko kaj paper-fabriko krom la ĉefaj industrioj kiel
arbarkulturo, kulturo de fruktarboj kaj fiŝado-entrepreno. Ĝi estas turisma regiono, kie abundas
varmaj fontoj, kiuj allogas multajn homojn en-kaj ekster-landajn. Profunda verdaĵo en tiea
montaro kaj blua ĉielo ravas ĉiun vizitanton. Lastatempe la regiono en la gubernio Wakayama
nomata "La sanktejoj kaj la pilgrim-vojoj en la montara regiono Kii-sanchi" estis provizore
elektita kiel Monda Heredaĵo de Unesko, kiu eble estos oficiale elektata en la venonta jaro. Tiu
loko jam havas ĝemelan rilaton kun "La pilgrim-vojo de Santiago de Compostela" en Hispanio.
Esperanto-movado
La gubernia Esperanto-movado estas aktiva, interalie, en du urboj Wakayama (samnomo al la
gubernio) kaj Tanabe troviĝas Esperanto-organizaĵoj, t.e. Wakayama Esperanto-Asocio (WEA) kaj
Kinan Esperanto-Asocio (KEA). WEA havas 26 pagitajn membrojn kaj KEA 10 membrojn.
Kompreneble kelkaj samideanoj aktivas dise en aliaj lokoj en la gubernio. Tieaj esperantistoj
ĉiam kaptas ajnan ŝancon por propagandi kaj uzi Esperanton. Kibi, unu el la vilaĝoj historie
delonge diskriminaciitaj en la gubernio, estis plej frue solvita kaj nun klopodas por la vilaĝo
feliĉo-plena, sen-diskriminacia kaj bonfarta. La vilaĝa oficejo adoptis proponon de tiea
esperantisto pri la nomo de la vilaĝo, t.e. “Feliĉa Kibi” kaj en la venonta jaro deziras uzi
Esperanton en la raporto al la instanco por homaj rajtoj de Unuiĝintaj Nacioj pri la solv-procezo
kaj nova plano por fari pli feliĉan vilaĝon. En la pasinta somero s-ro Harukuni EGAWA bone
plenumis sian vojaĝon surŝipan kune kun 440 gejunuloj al la urboj Daljan, Tianjin kaj Pekino en
Ĉinio, kie li renkontis esperantistojn. En la ŝipo li povis instrui Esperanton al la gejunuloj kaj ili
surpriziĝis rigardante lian renkonton kun esp-istoj en tiuj urboj.
Ĝemelitaj urboj
La gubernio Wakayama ĝemeliĝas kun Shandong (Ĉinio), Pyrenees-Orientales (Francio), Sinaloa
(Mekisiko) kaj Floride (Usono). La urbo Wakayama havas ĝemelajn rilatojn kun Jinan (Chinio),
Bakersfield (Usono), Richmond (Kanado) kaj Cheju (Koreio). Wakayama-urba Unesko Scieto
estas ĝemelita kun Bonn-urba Unesko Klubo en Germanio. Pro la senegoisma kontribuo kaj
diligenta laboro de tieaj esperantistoj oni konscias ke Esperanto estas grava ilo por akceli
interkomunikadon inter la urbo Wakayama kaj siaj ĝemelaj panetroj. Kvar flankoj sufiĉe pruvis
tion. (1) la ĵurnalo "La novaĵo Wakayama" adoptis proponon de s-ro Harukuni EGAWA pri detala
prezento de la ĝemelaj urboj. Li substrekis, ke la specifiaj homoj (urbaj delegitoj, profesoroj,
artistoj ktp), kiuj ĝenerale ekhavas kaj tenas kontakton inter la ĝemelaj urboj, devas publikigi la

vivmanierojn en la ĝemelaj urboj, kiel ili vivas, ĝuas sian vivon, ĉagrenas, ktp. por ke la urbanoj
bone komprenu ilin kaj plie intimigu interurbanojn, kio kreos pacan mondon, kiun la ĝemela rilato
celas. Laŭ peto de la redakcio li sukcese plenumis kolektadon pri artikoloj de ĝemelaj urboj pere
de Esperanto. Indas mencii, ke ali-lingvaj grupoj ankaŭ partoprenis en tiu tasko sed ili ne funkciis
kiel Esperanto-Grupo, eble pro manko al forta solidareco inter sendintoj kaj ricevintoj. (2) WEA
sukcesigis la prezenton de Wakayama Infana Koruso (WIK). En 1992 WIK petis al diversaj grupoj
pri internacia interfluo de Wakayama, sed ili preskaŭ ne povis plenumi tian bonegan
planon. Danke al organizo de WEA kaj helpo de esperantistoj en Eŭropo sesdek infanoj kantis en
Germanio kaj Nederlando. Ankoraŭ nun kelkaj el ili tenas kontakton kun homoj tiam
gastiĝintaj. (3) WEA intensigis interŝanĝon kun esperantistoj en la ĝemelaj urboj. WEA delonge
serioze atentigas fortigan laboron en interkontakto kun la ĝemelurbaj samideanoj kaj atingis
kontentigan rezulton, ekz. en 2001 WEA organizis delegacion el 14 personoj kaj vizitis la ĝemelan
Shandong-provincon (Jinan, Qufu, Zaozhuang kaj Qingdao) en Ĉinio, kie ili donis sincerajn
proponojn al prilaboro kaj eksporto de lokaj produktaĵoj krom tio, ke ili kontaktis esp-istojn,
vizitis Esperanto-kurson kaj vojaĝis al vizitindaĵojn. (4) la energia agado de WEA forte pruvis la
efikon de Esperanto kaj la solidarecon de esp-istoj. En la 5-a de aprilo de 2003, okazis la kunveno
de la urbanoj pacamantaj pri Irako konflikto. Tiam multaj mesaĝoj estis senditaj el esp-istoj en la
ĝemelaj urboj. Ili estis kolektitaj preskaŭ pere de Esperanto. Kvankam la grupo de angla lingvo
aliĝis, tamen ili ne tiom kontribuis al ĝi. La trapaso de esperantistoj en Wakayama forte montras,
ke utiligante la rilaton inter ĝemelaj urboj kaj pri alilandaj aferoj rilate al loka regiono ni esp-istoj
havas multajn ŝancojn apliki kaj propagandi Esperanton, se ni konscie agadas por loka afero. (laŭ
raportoj de s-ro Harukuni EGAWA)
INTER ĜEMELAJ URBOJ
La invito al traduko de la skiza laborplano de la projekto
Estimataj,
Depost ret-publikigo de la skiza laborplano de la projekto "Ĝemelaj Urboj" en la 8-a de majo de
2002 multaj esperantistoj estas sincere komprenintaj tiun praktikadon de UEA kaj entuziasme
partoprenintaj en tiu agado. Tio forte garantiis, ke la projekto estas en plena disvolviĝo. Por plene
antaŭenirigi la projekton kaj faciligi kontakton kaj interkomunikadon de esperantistoj kun la urbaj
registaroj kaj iliaj koncernaj departementoj (ekz. samfakaj organizaĵoj neesperantistaj pri ĝemelaj
urboj), havigi al la partoprenantoj ŝancon scii la projekton kadre de neesperantistaj internaciaj
aranĝoj de samfakuloj. ĉi tie mi reaperigas la skizan laborplanon de la projekto kaj sincere invitas
vin traduki ĝin en kvin laborlingvojn (angla, ĉina, franca, hispana kaj rusa) adoptita ĉe Unuiĝintaj
Nacioj. Nun ĝi jam havas ĉinan version. Certe ali-lingvaj tradukoj ankaŭ estas bonvenaj.
Antaŭdankon!
Wu Guojiang
Laborplano de la projekto "Ĝemelaj Urboj"
1. Klopodi kontakt(ig)i esperantistojn loĝantajn en jam ĝemelaj urboj, por ke ili kune proponu
kunlaboron al la lokaj instancoj cele al intensigo de la ĝemelaj interŝanĝoj.
2. Verki konsilaron pri kiel kontakti la urbajn aŭtoritatojn, proponante servojn de la esperantistoj
en starigo aŭ/kaj plibonigo de interurbaj ĝemelaj rilatoj.
3. Instigi esperantistojn iniciati ĝemelajn rilatojn en propra urbo.

4. Klopodi establi kontaktojn kun institucioj-naciaj kaj internaciaj-kiuj agas en tiu kampo, por
interŝanĝo de informoj kaj proponante kunlaboron.
Por tion realigi:
5. alvoki esperantistojn kiuj loĝas en ĝemeligitaj urboj, komuniki al la komisiito la koncernajn
urbonomojn kaj ĉu ili jam establis kontaktojn kun la esperantistoj de tiuj urboj.
6. komuniki al la esperantistoj la adresojn de la esperantistoj loĝantaj en la ĝemelurboj por
establi kontaktojn.
Ponto al interŝanĝo de interurbaj Esperantistoj
Ningbo-urbo en Ĉinio kaj Aachen-urbo en Germanio ĝemeliĝis en oktobro 1986. Aachen situas
centre en Eŭropo. Ĝi estas granda urbo okcidente en Germanio, ankaŭ antikva urbo kun pli ol
2000 jaroj de historio. Ĝemeliĝo de la du urboj konstruis ponton al interkontakto de la urbaj
esperantistoj. Frue en septembro 1987 Ningbo Esperanto-Asocio (NEA) petis vic-urboestron, pri
kultura afero, membro el la amikeca delegacio de Aachen al Ningbo, transpreni leteron al s-ro
Wolfgang Bienen, prezidanto de la Aachen-a Esperanto-Salono. De tiam Esperanto-organizaĵoj de
la du urboj ekhavis kontakton unu kun alia. En 1994 NEA sendis s-ron Shen Minglun al Aachen.
Dum lia resto en tiu urbo, li ne nur bone sciis la disvolviĝon de tiea Esperanto-movado, sed
honore estis akceptita de la urboestro. En 1995 s-ro Wolfgang Bienen invitite vizitis Ningbo-urbon
kaj ĝuis saman honoron - akcepto de la urboestro. De interkontakto ĝis nun neniam inter-rompiĝis
interŝanĝo de Esperanto-organizaĵoj de la du urboj. (Wu Guojiang esperantigis el N-ro 5 Informilo
de ĈEL)
SERVA PLATFORMO
Aŭstralio
En januaro 2004, de la 19a ĝis la 25a, okazos somera kongreso en Redcliffe (Ruĝa Klifo),
duoninsula regiono, 30 kilometrojn norde de Brisbano. Tiu regiono havas ĝemelan urbon nomatan
Onoda en Japanio. S-ino Kay Andersen el Brisbano intencas kontakti la Japanan Esperanto-Ligon
por trovi ĉu estas Esperanto-klubo en tiu urbo. Se jes, ilia komitato intencas sendi oficialan inviton
al la klubo. Retadreso: kjand@ozemail.com.au
Brazilo
Mi estas Imar Crisogno Fernandes kaj mi loĝas en Goiania, centra urbo de nia lando Brazilo, kun
proksimume unu miliono da personoj. Estas tre ĉarma loko, kie kunvivas belegaj virinoj kaj
ĉarmaj viroj. Nia urbo estas distanca je 200 km de Brazilio, la ĉefurbo de nia lando. Ni havas pli
ol 7.000 km de tro ĉarmaj plaĝoj. Al mi tre placas partopreni en la programo, sed kiu(j) estas
mia(j) ĝemela(j) urbo(j). Do, montru al mi kiu kontakti kaj ni ekkomencos la programon en nia
urbo. Ret-adreso: imar@internetional.com.br
Ĉinio
1. Lianyungang estas bela ĉemara urbo kun 6.7 kilometroj da marbordo. Ĝi estas hejmloko de la
Simio-Reĝo Sun Wukong en la fama novelo "Pilgrimado al la Okcidento". Ni deziras korespondi
kun eksterlandaj esperantistoj, kaj diskuti pri diversaj temoj interesantaj nin. Kiel bela estas tio, se
per nia penado nia urbo povas ĝemeliĝi kun iu urbo en aliaj landoj. Kontaktadreso: S-ro Zhang
Minniu, Xinlou 3-502, Xinpu Puhelu 74-hao , 222003 Lianyungang, Jiangshu, Ĉinio

2. Xinxiang Esperanto-Asocio volas kontakti esperantistojn en Kobe en Japanio. Kontaktadreso:
S-ro Han Daozhu, Huangganglu 22-hao, 453002 Xinxiang, Henan, Ĉinio
VI LEGOS
En la venonta numero aperonta en septembro 2003 vi legos la unuan raporton faritan de s-ro
Kapinga Ntumba el Afriko pri Zimbabvo kaj ĝia ĉefurbo Hararo.
Redaktoro: Wu Guojiang / komisiito de UEA pri La Projekto "Ĝemelaj Urboj"
Adreso: Fushun Shiyouyichang Yanjiusuo
113008 Fushun Liaoning Ĉinio
Telefono/Fakso: +86-413-7100871 (fakso post la 5-a sonorilo)
Retadreso: amikeco999@21cn.com

Informilo de Ĝemelaj Urboj
N-ro 3 (6) septembro de 2003
NOVAĴO
La projekto en la estrara raporto kaj UK
La projekto estis menciita en la estrara raporto de UEA por 2002. En la sekcio 1.7 pri landa kaj
regiona agado ĝi priparolis ĉi tiel: La laboro en la landoj kaj regionoj ligiĝas al ĉiuj tri ĉefaj celoj
de la Asocio: informado, instruado kaj utiligado. En 2002 la Asocio laboris per du ĉefaj rimedoj:
(a) siaj regionaj komisionoj, kiuj kunordigas la laboron en la diversaj landoj, kaj (b) siaj rektaj
rilatoj kun landaj asocioj. Estrarano Michela Lipari respondecis pri ambaŭ terenoj. Ilin
suplementis la intensa agado de s-ro Wu Guojiang, komisiito de UEA pri ĝemelaj urboj, kiu tre
aktive klopodas kaj interrilatigi esperantistojn el urboj, kiuj jam havas ĝemelajn rilatojn, kaj instigi
al kreo de novaj ĝemelaj kontaktoj. Li ankaŭ redaktas regulan retan bultenon por informi pri la
evoluo de la diversaj iniciatoj tra la mondo.
Dum la Gotenburga UK inter la 26-a de julio kaj la 2-a de aŭgusto s-ino Michela Lipari, estrarano
de UEA kaj unu el tri gvidantoj de la projekto, aktive paroligis la homojn pri la projekto en la
kunvenoj pri agado en lokaj grupoj kaj en landa agado. Ŝi instigis la respondeculojn de LA labori
en tiu kampo kaj petis la unuopajn spertojn.

Jara raporto de la projekto "Ĝemelaj Urboj" en 2002*
1. Komisiito kaj kunlaborantoj
Januare de 2002 la estraro de UEA dum sia kunsido diskutis pri la propono, ke s-ro Wu Guojiang,
komitatano B de UEA kaj vic-prezidanto de Liaoning-provinca Esperanto-Asocio, Ĉinio, estu
komisiito de UEA la projekto "Ĝemelaj Urboj". Marte la estraro de UEA nomumis s-ron Wu kiel
komisiiton de UEA pri la projekto. Kadre de UEA la komisiito tenas kunlaboron kun tri
samideanoj el la estraro kaj akceptas ilian gvidon. Tri gvidantoj estas s-ro Renato Corsetti
(prezidanto), s-ino Michela Lipari (estrarano) kaj s-ro Trevor Steele (ĝenerala direktoro).
2. Laborplano de la projekto
Februare s-ro Wu redaktis detalan planon pri la projekto. El tio rafiniĝis la skiza plano, kiun
reviziis kaj poluris s-ino Lipari kaj s-ro Corsetti. Detale vidu en N-ro 1 kaj N-ro 5 Informilo de
Ĝemelaj Urboj
3. Cirkulero kaj rete revueto
En majo la cirkulero pri la laborplano rete dissendiĝis al esperantistoj kun retadreso(j) kaj aperis
en la priaj listoj ĉe Yahoogroups. En junio s-ro Wu starigis retan revueton, t.e. Informilo de
Ĝemelaj Urboj, kaj sume eldonis 3 numerojn (en junio, septembro kaj decembro 2002) por efike
antaŭenigi la projekton, kaj plibone organizi la esperantistojn loĝantajn en ĝemelaj urboj kaj
interesiĝantajn pri la projekto, kaj aktive akceli la komunikadon inter la ĝemelurbaj samideanoj.
Tri kunlaborantoj el la estraro donis detalan zorgon kaj entuziasman helpon al ĝia redakto kaj
aperigo. Pli ol 1000 esperantistoj povis legi ĉiun numeron laŭ rekta dissendo kaj aperigo en la
listoj ĉe Yahoogroups aŭ kelkaj ttt-ejoj (hejmpaĝoj). La revueto ludis rolon por interŝanĝo de la

interurbaj esperantistoj, ekzemple, s-ro Hans Fechler en Germanio trovis helpe de la revueto trovis
esperantiston en la itala ĝemelurbo Pavia (30km sude de Milano) de Hildesheim kaj starigis
kontakton kun li.
4. Reago al la projekto**
Ĝis la 31-a de decembro 2002 la projekto sume ricevis reagojn de 112 esperantistoj el 36 landoj.
193 urboj estis menciitaj en la ricevitaj mesaĝoj, i.a. parto el ili aperis en Informilo de Ĝemelaj
Urboj. La komisiito faris seriozan respondon al ĉiu reago. Tri ĉinaj lokaj gazetoj kaj kvar ttt-ejoj
aŭ paĝoj raportis la projekton. Krome la komisiito ricevis la germanan revuon "PONTOJ" , kiu
estis redaktita ĉefe por reciproke interligi kaj informi pri esperantistaj vivoj de la urbo Hildesheim
kaj ĝiaj ĝemelaj urboj, kaj la priajn materialojn (eldonaĵoj, kasedoj kaj fotoj) de s-ro Takeuti
Yosikazu el Japanio kaj s-ro Werner Pfennig el Germanio, kiuj reflektis la interŝanĝon de
esperantistoj de iliaj loĝurboj kun tiuj de siaj ĝemelaj urboj.
5. La projekto dum UK kaj AK
S-ino Lipari prezentis la raporton pri ĝemelaj urboj redaktitan de la komisiito en la
komitatkunsidoj dum la 87-a UK okazinta en Brazilo, en kiuj tiu kampo fariĝis la plej debata
temo. S-ro Hori Yasuo, la prezidanto de KAEM (Komisiono de Azia Esperanto-Movado) prezentis
la gratulan leteron de la komisiito ĉe la malferma ceremonio de la 3-a Azia Kongreso de
Esperanto, kiun Koreio gastigis inter la 23-a kaj 25-a de aŭgusto.
6. Propono
La supremenciitaj reagoj menciis nemalmultajn proponojn krom la deziroj serĉi esperantistojn en
ĝemelaj urboj. Tamen almenaŭ tri flankoj estas rimarkindaj:
a. establi informo-stokon pri tiu projekto
b. starigi specialan ttt-ejon aŭ paĝon pri tiu kampo
c. eldoni paperan revueton "Informilo de Ĝemelaj Urboj"
7. Problemoj
a. Nevasta diskono de la projekto
En 2002 la rezulto de la reagoj sufiche pruvis nevastan diskonon de la projekto, ĉar ĉiu reago
venis el tiuj lokoj, kie troviĝas nur esperantistoj kiuj havas retadreso(j)n. Same al tio, la komisiito
neniam ricevis ajnan respondon el la esperantistojn sen retadreso(j).
b. Neabunda informo
Pro multaj kialoj nuntempe la komisiito ne povas sufiĉe kontroli informojn pri la esperantistoj en
ĉiu ĝemelurbo.
Notoj:
* Tiu ĉi enhavo venas el Jara raporto de la projekto "Ĝemelaj Urboj" en 2002 de la komisiito sendita
al la tri gvidantoj en februaro de 2003.
** Pro la forpaso de s-ro Manfred Führer la respondo siatempe estis neeble, sed reaperis nova
delegito en Jarlibro 2002, t.e. s-ro Barclay D. Johnson. Ricevinte la paperajn kopiojn de Informilo
de Ĝemelaj Urboj, s-ino Sevdiye Katircioglo faris aktivan respondon en la komenco de Januaro

2003.
Forpasis s-ro WANG Renhu
La 22-an de aŭgusto 2003 s-ro WANG Renhu forpasis pro koratako je la aĝo de 65. Li kontaktis
Esperanton en 1979. Li estis: unu el la fondintoj de Liaoning-provinca Esperanto-movado, Ĉinio,
konsilantarano de Ĉina Esperanto-Ligo, la honora prezidanto kaj la eks-prezidanto de Liaoningprovinca Esperanto-Asocio (LEA), kaj kreinto de la gazeto "Verda Stelo", trimonata kaj 48-paĝa
organo de LEA, kaj direktoro de ĝia redakcia komitato. S-ro WANG Renhu subtenis la agadon pri
ĝemelaj urboj. Tion sufiĉe pruvas la faktoj, ke li starigis specialan rubrikon "Ĝemelaj Urboj" en la
gazeto "Verda Stelo" kaj instige enskribis la laboron pri ĝemelaj urboj en la unuan kvinjaran
laborplanon (2001-2005) de LEA por la 21-a jarcento. Ĉi tie nome de la komisiito de la projekto
"Ĝemelaj Urboj" de UEA mi triste kondolencas pro la morto de s-ro Wang Renhu kaj esprimas
mian funebran saluton al la familianoj de s-ro WANG (Wu Guojiang).
La projekto en gazeto
1. N-ro 3 Esperanto/2003, organo de UEA, en la rubriko "Fake" koncize prezentis la projekton
"Ĝemelaj urboj" rilate la komisiiton kaj la retan revueton "Informilo de Ĝemelaj Urboj".
Informiĝinte pri tio el tiu numero s-ro Ntumba Kapinga el Respubliko Demokratia de Kongo
vivanta en Harare, Zimbabvo, tuj aktive kontaktis la komisiiton kaj rete skribis raporton kiu estas
legebla en la rubriko "URBA STILO KAJ TRAJTO" de tiu ĉi numero. Ankaŭ estas la dua raporto
pri ĝemelaj urboj en la revuo Esperanto depost la jaro 2001.
2. Ekde la jaro 2003 ĝemelaj urboj kiel unu el INSTANCOJ DE UEA aperas en la Jarlibro.
3. N-ro 2 Verda Stelo, organo de LEA, Ĉinio, raportis la projekton per la temo "La projekto pri
ĝemelaj urboj estas en la sana kaj stablia disvolviĝo".
La projekto en interreto
1. La retejo de Massachusetts Instituto de Teknologio (Massachusetts Institute of Technology) en
Usono sekve konstruis la hejmpaĝon por n-ro 1 (4) Informilo de Ĝemelaj Urboj post ĝia n-ro 3. Ĝi
estas: http://web.mit.edu/quark/Public/Esperanto/gxemelaj_urboj_2.doc.
2. N-ro 2 (5) Informilo de Ĝemelaj Urboj ankaŭ aperis en la Esperanta retejo
http://www.oazo.xilubbs.com, kiun kontrolas s-ro Cui Jiayou el Jixi-urbo, Ĉinio.
3. http://abonu.com/archive/faktoj.libroj/200304/25212849.html estas unu el hejmpaĝoj de la
Informa Kanalo Abonu.com kun pli ol 500 abonantoj kaj 30 retaj gazetoj, kiu estis malfermita en
la 26-a de Julio 2002. En la paĝo vi facile trovas raporton pri ĝemelaj urboj, en kiu menciis la
komisiiton kaj la retan revueton Informilo de Ĝemelaj Urboj.
Reagoj al la projektoj "Ĝemelaj Urboj" kaj sia revueto
1. François HOUNSOUNOU, ĝenerala sekretario de Benina Esperanto-Federacio (BEF), en
Benino: kara samideano, Ni ege interesiĝas pri via informilo. BEF ege petas vin ĉu vi povus
kalkuli iajn urbojn de Benino pri Ĝemelaj urboj, ĝi estos tre kontenta. Bonvolu informi nin pri nia
propono. Kore kaj tre koncize salutas vin,
2. Raymonde Pérault en Francio: Mi ricevis vian informilon kaj mi deziras reagi kaj gratuli vin
pro via ampleksa trarigardo de tiu grava temo. Mi loĝas en urbeto kiu situas je 10 kilometroj de la
Kastelo Fontainebleau. Mia vilaĝo estas ĝemeligita kun urbeto en Germanio kaj alia urbeto en

Britujo. Mi ne scias ĉu estas geesperantistoj en tiuj du vilaĝoj. Estus interese tion scii.
Antaŭe mi loĝis pri proksime al Parizo kaj tie nia urbo estas ĝemeligita kun urbeto en Germanio
kaj alia en Rumanio. Mi jam havis plurajn interŝanĝojn kun la esperantistoj de la urbo en
Germanio. Poste estis esperantista grupeto en tiu loĝurbo kaj kune kun la aliaj el Germanio, ni
havis interesajn interŝanĝojn en Francio kaj en Germanio.
Mi volonte helpos vian agadon sed mi ne scias kio estas interesa por vin helpi. Ĉu vi povus fari
proponojn al mi. Koran amikan saluton el Francio
3. Rodolfo Canet Marin el Alicante en Hispanio: Kara S-ro. Wu, de antaŭ kelkaj jaroj nia
esperanta grupo ĉiam rimarkis la gravecon partopreni en nia urbo pri "ĝemeligo de urboj". La
regantoj el nia urbodomo ĉiam de temp' al tempe ĝemeliĝas kun tutmondaj urboj kiujn ili
konsideras interesaj, kaj ni tuje vizitas la urbodomon por partopreni kiel esperantistoj en la aferoj.
Nun pro la somero, nia Grupo fermas ĉian aktivadon kaj komencos denove en la dua aŭ tria
semajno de Septembro. Tiam mi informos vin pri la urboj kun kiuj ni kiel esperantistoj estas
ĝemelitaj. Mi gratulas kaj dankas vin pro la grava afero en kiu vi aktivis pri ĝemelaj urboj, kaj mi
ĉiam restos servopreta por nia afero...
4. Laura Brazzabeni, ĝenerala sekretario de FEI, el Mantova en Italio: Dankon, Mi tuj sendas ĝin
al la respondeculo de Itala Esperanto- Federacio (Mario Amadei).
5. Nancy Fontannaz en Svislando: Tre interesa! Mi faris kopion por nia landa biblioteko! Dankon!
URBA STILO KAJ TRAJTO
Urba historio
Zimbabvo estas 390,580 kvadratkilometrojn kaj havas landlimojn kun Sudafriko (la suda
landlimo), Botswana (la okcidenta landlimo), Zambio (la norda landlimo) kaj Mozambique (la
orienta landlimo); kaj krom esti landlimoj la riveroj Zambezi kaj Limpopo dise formas la nordan
limon kaj la sudan. Ĝi havas ok provincojn kaj diversajn urbojn, el kiuj estas la plej gravaj Hararo
(la ĉefurbo), Bulawayo (la dua plej granda), Mutare (la tria) kaj Gweru (la kvara). La sezonoj
estas: somero en novembro kaj vintro de majo ĝis aŭgusto. la temperaturo en la plej varma monato
foje superis 32 celsiajn gradojn. La vintro ĝenerale estas seka, ĝia temperaturo tage varias inter
15-20 celsiaj gradoj, kaj 25-30 celsiaj gradoj.
Zimbabvo havas tre belajn vidindaĵojn, unu el ili estas la plej fama (konata) kaj la plej vizitata
Victoria Akvofalo. La aliaj estas Kariba, Matopo, Hwange, Great Zimbabwe, Nyanga, Vumba,
Chimanimani ktp. kaj ili ĉiuj havas belajn hotelojn por restado. Pro la nuna neniam okazinta
ekonomia krizo, la sola sektoro estas, ke la registaro ricevas devizon (Usona dolaro kaj Eŭro).
Estas iom konfuza paroli pri la zimbabva kulturo, des pli ke la nuna generacio blinde kopias la
okcidenton (Eŭropo). Sed pri la Zimbabva kulturo dum prapatra tempo, la loka kulturo agnoskis
kaj iel ĉiam agnoskas la kredon pri rita superstiĉo kaj la timon de la ne-diskonatigo. La pliaĝaj
homoj estas multe respektataj kaj infanoj devas submetiĝi, dum viro havas pli da valoro ol
virinoj.Vortaj salutoj ofte kuniras kun manpremo. En kelkaj triboj, oni petas la gaston (vizitanto)
al permeso de spirito kaj ĉefo. Ekzistas du ĉefaj etnaj grupoj, la Shona, kiu estas multnombra,

okupas la ĉefurbon Hararo kaj parolas la Shonan lingvon kaj la Ndebele, kiu okupas Bulawayo la
duan urbon kaj parolas ndebele.
La ekonomio multe dependas de la terkultivado kaj la ĉefaj rikoltoj estas: tabako, kotono kaj
sukero. La koncernaj industrioj estas tekso, produkado (ellaborado) de sukero ktp. La ĉefaj
minaĵoj estas oro, karbo, kupro, fero kaj nikelo. Tamen la politika krizo (misakordo) kaŭzita de
Britio kaj aliaj potencaj landoj kiuj trudis ekonomian sankcion al la nuna registaro, la ekonomia
situacio fulmrapide falas. Krom tio, la du-jara sekeco pli malplibonigis la situacion kaj nun ĉio
mankas: devizo, nutraĵo, petrolo ktp, la industrioj fermis kaj plikostiĝas ĉiutage.
Esperanto-movado
Ekde 1992 Zimbabvo havas sian delegiton de UEA. En Hararo troviĝas amikeca klubo de
Esperanto, en kiu ankaŭ alilandaj esperantistoj aktivas krom la lokaj.
Ĝemelitaj urboj
Hararo ĝemeliĝis kun Munkeno en Germanio. Kaj pere de la projekto "Ĝemelaj Urboj" Amikeca
Klubo de Esperanto en Hararo komencis starigi kontakton kun tiu en Munkeno. Nova ĝemeliĝo
estas tre bonvena por Hararo (laŭ la raporto de s-ro Kapinga Ntumba)
INTER ĜEMELAJ URBOJ
Serĉante kaj kolektante la informojn pri ĝemelaj urboj en la ricevitaj eldonaĵoj antaŭaj, mi
neatendite legis artikolon de Annsibyll Kamphausen el Darmstadt en Germanio pri ĝemelaj urboj
aperitan en MONDA FORUMO n-roj 2-3 (10-11) /aprilo-julio 1995, organo de la eksa Monda
Kunagado por Eduko, Scienco kaj Kulturo, esperantista Unesko-Asocio. Mi trovis, ke la
vidpunktoj aŭ proponoj menciitaj en tiu artikolo estas signifaj por progresigi la projekton. Nun mi
prezentu ĝian tuton al vi ĉiuj en la sekvantaj Informilo de Ĝemelaj Urboj (la komisiito).

Partneraj urboj: senfina rubando de amikeco
1. Urba partnereco: kio ĝi estas?
Post la Dua Mondmilito kun ties teroro, genocido, interpopola malamo, post la senfina sufero kaj
minacate de nova danĝero – la atombobmo – ekkreskis meze de la detruita Eŭropo konvinko: nur
en paca najbareco venkos la homoj super la novaj malamikecoj kaj ĝenerale postvivos. La deziro
pri internacia interkompreniĝo ĝermis en Svislando kiel la ideo de partnerecaj urboj.
Dum la sekvintaj jardekoj la interurbaj rilatoj evoluis pli kaj pli – en la sferoj familiaj, profesiaj
oficialaj, universitataj, instituciaj. Komence inter landoj najbaraj, poste – tra la tuta mondo.
Ofte originas la urbaj partnerecoj el individuaj, eĉ hazardaj kontaktoj – ĉu rezulte de urbestra
renkontiĝo, ĉu pro geedziĝo, ĉu je niveloj studenta, kluba, sporta, ekspozicia, muzika, turista aŭ
amika.
La estiĝinta kontakto manifestiĝas poste senĉese: dum la tuta jaro abundas en la urbo grandaj
internaciaj renkontiĝoj – akceptoj, kulturaj eventoj, ekestas junularaj orkestroj, foiroj, ekspozicioj,
negocoj, diversapecaj interŝanĝoj.
2. Urba partnereco: kia ĝi estas?

De jardekoj ekzistanta, aprobita forĝilo de interkompreno, de internacia kulturo kaj amikeco, urbaj
partnerecoj peras, efike kaj elaste, krei konfidon, stabiligi demokratiojn, larĝigi perspektivojn kaj
– gravege en la ksenofobi-minacata Eŭropo – ankaŭ forigi antaŭjuĝojn. Unuvorte, urbaj
partnerecoj estas nocio konataj kaj ne bezonas palavran klarigon. La vojo jam estas preparita –
surpaŝu tiun plugindan kampon.
Efektivigi ideojn, dezirojn, planojn estas afero de laboremo. Kiel ofte fruktodonegas la streĉoj de
nur unuopaj aŭ malpluraj homoj, se ili konscias pri siaj propraj kapabloj kaj fortoj, se ili ĉerpas
certecon el sencoplena laboro, el la celo, el la ĝojo krei…Urbaj partnerecoj altiras precipe homojn
laboremajn, komunikemajn kaj scivolemajn pri plej vasta rondo de aliaj homoj.
3. Esperantistoj
De jaroj aktivas esperantistoj en tiu mondskala reto – de vilaĝoj ĝis formante siaspecon plektaĵon
– densan en Eŭropo, sufiĉe raran, foje eĉ truhavan, ekstereŭrope. Kvankam multaj esperantistoj
jam kun plezuro kaj energio engaĝigis en tiun solidan kaj daŭran internacian sistemon, ankoraŭ ne
ĉiuj ties avantaĝoj kaj eskterordinaraj ebloj elĉerpiĝis, eĉ ne fariĝis plene vidataj en sia plena
amplekso. Mi forte akcentas: Esperanto estas nur en la komenco de sia engaĝiteco en urban
partnerecon.
4. Kiel ricevi informojn?
La vojo jam estas faciligita de aliaj, foje tre profesie. En multaj urboj ekzistas komunuma oficejo
aŭ sperta responsulo pri partnerecoj. Tiuj institucioj subtenas, kunordigas kaj realigas la
interŝanĝojn inter unuopoj, grupoj, kluboj, lernejoj ktp. Ili distribuas interalie proponformularojn
kies plenigo helpas poste organizi la programojn, korespondon, tradukon, peri ĉe ĉiĉeronadoj kaj
akceptoj. Kelkaj urboj liveras financan subtenon. Ĉiu komunumo agas siaspece – informiĝu ĉe la
koncernaj oficuloj (Annsibyll Kamphausen) (daŭrigota en la venonta numero).
SERVA PLATFORMO
Benino
Por valorigi nian lingvon kaj montri ĝian gravecon al la benina regsitaro, Benina EsperantoFederacio (esperantobenin@yahoo.fr) plezure ĝemeligas la urbojn (Lokossa kaj Athieme) al tiuj
de Eŭropo aŭ de Ameriko. Tio permesos al ĝi pli enkonduki la lingvon en la lernejojn.
Latvio
S-rino Mara Timermane (mtimermane@hotmail.com) el Rigo en Latvio serĉas ĝemelurbo(j)n de
la urbo Sigulda, ĉar ĝi volontus kunlabori sed ne havas konatojn en Pollando, kaj volus ankaŭ en
aliaj landoj. Ankaŭ urbo Tukums estas tre aktiva kun siaj Urbaj Festoj, kaj serĉas ĝemelajn urbojn,
novajn, kie estas Esperanto grupoj.
VI LEGOS
En la decembra numero vi legos pri la respondo de s-ro Michael Cwik laboranta en Eŭropa
Komisiono al demandoj de Lode Van der Velde de FEL en la listo <Esperanto-en-bruselo>. En ĝi
s-ro Michael Cwik akcentis la rolon de ĝemelaj urboj.
*******************************************************************************
Redaktoro: Wu Guojiang / komisiito de UEA pri La Projekto "Ĝemelaj Urboj"
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Retadreso: amikeco999@21cn.com
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NOVAĴO
Opinio pri la agado de ĝemelaj urboj en la fakkunsidoj de UK
"Progresigi movadon de ĝemelaj urboj kaj kluboj" estis unu el tri flankoj resumitaj laŭ la
opinioj donitaj en la tri fakkunsidoj pri Azio okazintaj dum la Gotenburga UK. (el raporto de
HORI Yasuo, prezidanto de KAEM).
Propono al ĈEL
Pro la okupiteco la komisiito ne partoprenis la 5-an Ĉinan Kongreson de Esperanto okazintan
inter la 2-a kaj la 5-a oktobro, sed li speciale skribis al ĈEL (Ĉina Esperanto-Ligo) kaj proponis,
ke okazu la unua kunveno pri ĝemelaj urboj dum la venonta Pekina UK. S-ro Yu Tao, ĝenerala
sekretario de ĈEL rete faris respondon al la propono. Li diris: "Mi tre ĝojas ricevi la informilon pri
la projekto "Ĝemelaj Urboj". Estos bone, se en la venonta UK oni kunsidos por la projekto." Laste
li esprimis sian antaŭĝojon pro tio, ke en Pekino ĉiuj tri komitatanoj (de UEA) el Ĉinio
renkontiĝos.
Ĉina kongreso kaj ĝemelaj urboj
Dum la 5-a China Kongreso de Esperanto s-ro Zhang Changsheng el la urbo Changzhou
menciis en sia raporto pri Changzhou Esperanto-movado la kunlaborojn de esperantistoj inter
Changzhou kaj ĝia japana ĝemelurbo Takatuki.
La 15-jara jubileo de la ĝemeliĝo de du elementaj lernejoj
Ĉi jaro estas la 15-jara jubileo de la ĝemeliĝo de du elementaj lernejoj Yosumi en Takatuki kaj
Dongfang en Changzhou. Tion festis en novembro Esperanto-Societo en Takatuki (EST) kaj la
elementa lernejo Yosumi per ekspozicio, malfermo de nova TTT-paĝo, vizito al Changzhou kaj la
gratulaj vortoj de la urbestro por la brila atingo de du lernejoj. La komisiito rete sendis gratulan
leteron al la jubileo pere de s-ro TAKEUTI Yosikazu, prezidanto de EST.
La prelego de la projekto en la festo por Zamenhof-tago
De la 20-a ghis la 21-a de decembro LEA (Liaoning-provinca Esperanto-Asocio, Ĉinio)
okazigis la kunvenon por festi Zamenhof-tagon en Dandong, najbara urbo al Koreio (norda). Ĝin
ĉeestis pli ol 50 esperantistoj el diversaj lokoj de la provinco. La komisiito kiel vic-prezidanto de
LEA prelegis pri la projekto "Ĝemelaj Urboj" krom raporto pri Zamenhof, diskuto, resumo de la
laboro de la asocio kaj mobilizado por bonvenigi kaj partopreni la 89-an UK en Pekino ktp.
Pekino, Kongresejo de la 89-a UK
Ĉinio kun historio de 5000 jaroj estas unu el la kvar plej antikvaj civilizitaj landoj de la mondo.
Pekino, kiu fondiĝis antaŭ 3000 jaroj, estas ĉefurbo de la Ĉina Popola Respubliko, kun 13
milionoj da loĝantoj. La longa historio postlasis al Pekino multajn kulturajn restaĵojn, el kiuj estis
enlistigitaj kiel mondaj kulturaj restaĵoj la Imperiestra Palaco, la Somera Palaco, la Ĉiela Altaro
kaj la Ruino de Restadejo de Pekin-homoj en Zhoukoudian. Inter la 24-a kaj la 31-a de Julio 2004

antikva Pekino gastigos la 89-an Universalan Kongreson de Esperanto. Ankaŭ estas la dua honoro
por Pekino: la 71-a UK okazis tie en 1986.
Pekino jam ĝemeliĝis kun 27 lokoj (urboj aŭ distriktoj aŭ provincoj) en 24 landoj, ekzemple,
Buenos-Ajreso (Argentino), Kanbero (Aŭstralio), Bruselo (Belgio), Rio de Ĵaneiro (Brazilo),
Kairo (Egiptio), Parizo (Francio), Berlino (Germanio), Madrido (Hispanio), Ĝakarto (Indonezio),
Tokio (Japanio), Otavo (Kanado), Seoulo (Korea Respubliko), Amsterdamo (Nederlando),
Islamabado (Pakistano), Limo (Peruo), Moskvo (Rusio), Beogrado (la eks-Jugoslavio, la nuna
Serbio kaj Montenegro), Bankoko (Tajlando), Ankaro (Turkio), Kijivo (Ukrainio), Vashingtono,
Nov-Jorko (Usono), Hanojo (Vjetnamio) ktp. Karaj ge-esperantistoj, Ĉinio atendas viajn vizitojn,
Pekina UK sopiras pri viaj partoprenoj.
Cedo al Esperanto
Kioto (Japanio), Zagrebo (Kroatio) kaj Parizo (Francio) estas ĝemelaj urboj. Kutime KiotoZagreba Asocio havas monatan kunsidon en la 2-a dimanĉo. Konsiderinte la partoprenon de la
preleganto en la 90-a Japana Kongreso de Esperanto en la 2-a semajnfino, la Asocio akceptis la
proponon de s-ino TAHIRA Masako, esperantistino el Kioto, pri ŝanĝo de la tago al la tria
dimanĉo, nome la 19-a de oktobro 2003. Tiutage s-ro Kreŝimir Barkoviĉ, ĝenerala sekretario de
Sennacieca Asocio Tutmonda en Parizo, prelegis en la kunsido de la Asocio che Kioto-urba
Internacia Domo sub la temo "Kroata Printempo kaj mi---1971-2003---" en Esperanto kun
japanlingva interpreto. La prezidanto de la Asocio bone parolas la kroatan lingvon, sed li cedis al
s-ro Kreŝimir Barkoviĉ paroli en Esperanto kaj al s-ino TAHIRA Masako interpreti japanen. S-ro
Kreŝimir Barkoviĉ naskiĝis kaj esperantistiĝis en Zagrebo, kaj nun loĝas en Parizo. Pro la ŝanĝo
de la tago nur malmultaj membroj de la Asocio ĉeestis la kunsidon, sed surprize 6 esperantistoj kaj
1 simpatianto de Esperanto aperis inter ili! (Laŭ raporto de s-ino TAHIRA Masako)
La projekto en gazeto
1. Esperanto en Azio estas 16-paĝa Bulteno de KAEM (Komisiono pri Azia Esperanto-Movado de
UEA), trifoje aperas en jaro. Ĝia lasta numero (n-ro 45) prezentis la skizan planon de la projekto
"Ĝemelaj Urboj".
2. Vekilo estas klubgazeto de esperantistoj en Tampere regiono ekde 1963. En ĝi troviĝas speciala
rubriko "Ĝemelaj Urboj". Ĉijare s-ro Veli Hämäläinen, la redaktoro, aperigis la skizan planon de la
projekto "Ĝemelaj Urboj" en N-ro 1 Vekilo.
3. INTER NI, trimonata Esperanto-revuo eldonata de Universala Kultura Servo en Madagaskaro,
estas la sola Esperanto-revuo en la Afrika kontinento . Depende de la disponaj spacoj s-ro Eugène
Raveloson ĉiam mencias artikolojn el Informilo de Ĝemelaj Urboj. <http://inter.ni.free.fr/> estas
ĝia TTT-ejo.
La projekto en intereto
1. En la retejo Yahoogroups sukcese estas konstruita listo <urboinformoj@yahoogroups.com>. Ĝi
estas grupo por diskuti proponojn kaj realigon de urbaj informoj. En ĝi ofte aperas informoj pri
ĝemelaj urboj. Per sendo de retmesaĝo al <urboinformiloj-unsubscribe@yahoogroups.com>. oni
aliĝas al la listo.

2. En la reta paĝo <www.tejo.org/uea/gxemelaj_urboj> oni povas legi pri la agado de la projekto
"Ĝemelaj Urboj". Ĝi registras la kunlaborantajn urbojn en kiuj aktivas esperantistoj. Oni
ĝisdatigas la enhavon pro tio, ke ĝi estas farata laŭ la nova tekniko "Vikio".
Reagoj al la projekto "Ĝemelaj Urboj" kaj sia revueto
1. S-ro Roberto Sartor el Argentino: mi bone ricevis la bultenon. Novaĵojn koncerne la aferon el
nia lando mi ne havas. Post nia granda ekonomia "defaŭlto" ankaŭ ni esperantistoj malrapide
klopodas reorgnizi nian vivon kaj grupojn... Dank'al la reto, nun pli kaj pli da lernantoj alvenas al
la kursoj de interreto: do ni bezonas esti preparataj en niaj sidejoj de asocioj por havi allogajn
programojn por la praktikado kaj uzo de la lingvo...Iam nia Movado estis tre aktiva... do ni nun
denove rekomencas.. Havu Sukceson kaj feliĉan agadon por la sukceso de la Pekina UK.
2. S-ro Richard Servais el Belgio: Estimata Wu Guojiang, Kompreneble vi povas sendi
informaĵojn al mi laŭ via deziro. Ili estos ĉiam la bonvenataj. Por mi estas ĉiom granda plezuro
sendi mesaĝojn al vi, ankaŭ ricevi la viajn.
3. S-ro Georgo Otto Vaske el Brazilo: Dankon, meritoplena samideano. Mi malmulte scias pri
Ĝemelaj Urboj sed konsentas ricevi kaj legi pliajn tekstojn pri la afero
4. S-ro HJilmar Ilton Santana Ferreira el Brazilo: Dankon, mia kara samideano. Mi ricevis vian
informon. Nun ne eblas legi ĝin. Post legado mi skribos al vi, se bezonota.
5. S-ro Jan Werner el Ĉeĥio: Estimata samideano, mi dankas pro la alsendo de la informilo. Mi
uzos ĝin por informi en la urba E-societo kaj okaze ankaŭ ekster la movada medio.
6. Michal Polak, 15-jara lernanto el Ĉeĥio: Estimata samideano, bonan tagon! Mi transdonis al la
prezidanto de loka Esperanto-klubo, unu de miaj instruistoj, la Informilon de "Ĝemelaj Urboj" por
klubanoj. Certe ĝi estos eble interesa , kelkaj el membroj reagos al la projekto.
7. Esperanto-radakcio de Ĉina Radio Internacia: Estimata, estas bonvena plua sendo de la reta
Informilo pri Ĝemelaj Urboj. Ni kore dankas al vi pro via klopodado en plivastigo de nia lingvo
Esperanto. Ĉion bonan al vi kaj viaj familianoj.
8. S-ro Veli Hämäläinen el Finnlando: Dankon pro la mesaĝo. Mi interese volas daugre ricevi la
retan revueton. Bedaŭrinde nia ĝemelurbo-agado ne estas aktiva, kelkajn urbojn esperanto-societo
finis sian agadon, hungara Miskolc kaj dana Odense. Kelkaj aktivas kaj mi sribas iomete pri iliajn
aferojn en nia kluba gazeto. Se vi informas vian adreson mi povas sendi la gazeton por vi. Multajn
salutojn.
9. S-ino Sirkka Mattlin el Finnlando: Estimata, mi dankas pro viaj informoj pri ĝemelaj urboj. Mi
ne tre ofte respondis pro laboraj taskoj. Nun ekde novembro mi ne plu estas atingebla en tiu ĉi
adreso. Mi unue semestras, ja poste ekde venonta jaro mi ne plu laboros. Verŝajne mi tiam havos
pli multe da tempo por esperanto! Kun multaj salutoj.

10. S-ino Kaisa Hansen el Svedio: Mi tre dankas pro tiu ĉi numero. Kaj mi absolute plu volas
ricevi ĝin. Amikajn salutojn.
11.S-ro EDEN LOUBAKI el Kongo: Mi tre kontentas pri via sendaĵo.Tiel mi deziras havi pli da
infomoj kaj sendaĵoj.
12. S-ro Ljosha Kuznecov el Rusio: Saluton, estimata Wu Guojiang! Dankon pro la Cirkulero! Mi
deziras komuniki al vi, ke Kostroma havas jenajn ĝemelurbojn: Aachen (Germanio), Dole
(Francio), Durham (Usono), Hyvinkaa (Finnlando), Samokov (Bulgario) kaj Xiangfan (Chinio)
Ĝenerale, verdire, mi ne scias kion fari kun ĝemelurbanoj. Kun tiuj, kiujn mi trovis ni nur
korespondis. Kiel ni povus utiligi e-on por bono de niaj urboj - jen kion mi deziras lerni.
URBA STILO KAJ TRAJTO
Urba historio
Ĝis nun Rigo, kiel la ĉefurbo de Latvio, havas historion pli ol 800 jaroj, kun 307.17 kvadrataj
kilometroj kaj 840 miloj da loĝantoj. Onidire la fondigo de Rigo-urbo rilatas al episkopo nomata
Alberto el Bremen, kiu estis sendita al Livlando (Livonio) en 1199. Antaŭe ĉi tie troviĝis liva
vilaĝo, kaj rivereto Rigo, bona natura haveno, estis ideala loko interŝanĝi varojn por la ŝipoj laŭ
Balta maro de Germanio kaj de Gotlando kaj la boatoj el Rusio laug Daŭgavo, la plej fama kaj
longa rivero (367 km) en Latvio. En 1201 Alberto komencis konstrui sur la loko de antaŭa liva
vilaĝo sian fortikaĵon – la urbon Rigo. En 1204 li komencis konstrui la unuan ŝtonan kastelon el
kalkoŝtono.
En Rigo oni povas vidi la atestanton de la evoluado de tiu ĉi urbo, Preĝejo de la Sankta Petro,
kiu konstruiĝis en 1905. Sur ĝia alteco de 72 metroj belega panoramo aperas antaŭ vi.
Rigo estas verda urbo. En ĝi estas 26 parkoj kaj ĝardenoj, 81 skveroj sur 250 ha granda areo.
Ĉiu el ili havas belan nomon, kiel: Esplanade, Vermanes darzs, Dzegužkalns, Griziņkalns,
Ziedoņdārzs, Arkadija. Krome ankaŭ Monumento de Libereco kaj Parko "Griziņkalns" estas
viztindaj lokoj. La ĉefaj industrioj estas teksaĵoj, vitraj bufroj, ŝuoj, fiŝaĵo, parfumo ktp.
Esperanto-movado
En Rigo Esperanto-movado estas aktiva. En 2002 tie okazis la 12-a Internacia EsperantoKongreso, dum kiu oni plantis la unuan Esperanto-arbon. Aceron. Nemalmultaj esperantistoj
vizitis Rigon, interalie, en 2003 vojaĝis tie Esperanto-grupo de sep landoj tra Baltaj landoj kaj
plantis la duan Esperanto-arbon post malapero de la unua dum vintro, lastatempe estis tie akceptita
s-ro Joshiru Takahashi, japana esperantisto kaj respondeculo pri havena sendanĝereco kaj
asekurado de laboristoj de havenoj en Tokio kaj Yokohamo. Nun en Rigo estas Esperantoorganizaĵo, nome Esperanto-klubo de Latva Societo de Rigo. En la 11-a de novembro 2003 la
klubo okazigis la unuan kunvenon kaj gravan por pli-antaŭeniri la tiean movadon. La postaj
kunvenoj regule okazas ĉiun duan kaj kvaran mardon de monato je la 18.00 h ĝis 21.00 h.
Ĝemelitaj urboj
Rigo ĝemeliĝis kun multaj urboj en la mondo, ekzemple, Suzhou (Chinio), Taipej (en Taiwanprovinco de Ĉinio), Tallinn (Estonio), Bremen (Germanio), Kobe (Japanio), Vilnius (Litovio),
Varsovio (Pollando), Dallas (Usono) ktp. Rigaj esperantistoj ĉiam klopodas por kontribui ion al la

interŝanĝo inter la ĝemelurboj per Esperanto. S-ino Mara Timermane volas enkadrigi la
Esperanto-agadon en la Ĝemelurba Programo kun Kobe. Indas mencii, ke la ambasadoro de
Pollando en Latvio oficiale akceptis Rigajn esperantistojn en decembro 2003 kaj dume parolis pri
ĝemelurbaj agadoj inter Polalndo kaj Latvio, precipe pri kunlaboro inter ĝemeligitaj Varsovio kaj
Rigo. Esperantistoj de Rigo deziras kontakti tiuj samideanojn en la ĝemelurboj. (laŭ la mesaĝoj
senditaj de S-ino Mara Timermane)
INTER ĜEMELAJ URBOJ
La projekto "Ĝemelaj Urboj" helpos al la realigo de Beleidsplano*
Beleidsplano estas grava plano pri la onta disvolviĝo de FEL (Flandra Esperanto-Ligo). S-ro
Lode Van der Velde el FEL havas supozon, ke, se la Beleidsplan estos akceptata, FEL ricevos pli
ol duoblo de la subvenciojn nuntempe ricevitajn. Al tio li elmetis kaj publikis en la listo
<esperanto-en-bruselo@yahoogroups.com> siajn demandojn: Kio allogus la ĝeneralan publikon al
Esperanto? Pri periodo de kvar aŭ kvin jaroj: (1) Kion FEL *DEVAS* nepre fari per tiu ekstra
mono? (2) Kion vi volas ke FEL realigu ankaŭ? (3) Ĉu vi povas trovi ion kion ni povus fari, sed
ĝis nun neniam faris? aŭ ne sufiĉe? (4) Kion atingu FEL dum la 4-5 sekvaj jaroj?
Al tiuj demandoj s-ro Michael Cwik, kiu laboras en Eŭropa Komisiono, faris respondojn. En ili
li proponis pripensi "ĝemelurbo-planon" por la kvar, kvin venontaj jaroj, ĉar Antwerpen kaj la
flandraj urboj en kiuj estas Esperanto-Kluboj havas jam multajn ĝemeligitajn urbajn partnerojn.
FEL devas proponi al la publikaj instancoj flegi kaj plilarĝigi la oficialajn rilatojn inter tiuj
ĝemeligitaj urboj helpe de ekzistantaj Esperanto-kluboj en la koncernaj komunumoj kaj esplori la
terenon por pli efika interkomunikado inter la diversaj grupoj (profesiaj, publikaj, privataj,
kulturaj kaj sportaj) de la ĝemelitaj urboj sub la kondiĉo, ke ekzistas ĝemelaĵoj kun pli ol du
diversaj urboj havante pli ol du malsamaj oficialaj lingvoj.
Li akcentis, ke la avantaĝo por la publikaj flandraj instancoj povus esti ke la Esperantaj kluboj
en la ĝemelitaj urboj fariĝos aktivaj elementoj en la ĝemel-politiko de la Komunumoj kaj la
Esperanto Kluboj en la ĝemelitaj urboj fariĝos "privilegiaj" komunikiloj en la rilatoj de ĝemelitaj
urboj!!! Estas necese kunlabori kun la komisiito de UEA pri la projekto "Ĝemelaj Urboj". Li
finfine opiniis, ke tiuj aktivecoj povus eĉ ricevi financajn subtenojn de la Eŭropa Unio. (la titolo
estas donita de la redaktoro)

Partneraj urboj: senfina rubando de amikeco (2)
4. Kiel ricevi informojn?
La vojo jam estas faciligita de aliaj, foje tre profesie. En multaj urboj ekzistas komunuma
oficejo aŭ sperta responsulo pri partnerecoj. Tiuj institucioj subtenas, kunordigas kaj realigas la
interŝanĝojn inter unuopoj, grupoj, kluboj, lernejoj ktp. Ili distribuas interalie proponformularojn
kies plenigo helpas poste organizi la programojn, korespondon, tradukon, peri ĉe ĉiĉeronadoj kaj
akceptoj. Kelkaj urboj liveras financan subtenon. Ĉiu komunumo agas siaspece – informiĝu ĉe la
koncernaj oficuloj.
5. Kiel iniciati?
Se vi kaj via Esperanto-klubo emas partopreni en la programoj de urbaj partnerecoj, se via urbo
jam ĝemeliĝis kun iu alia – kontaktu la tiea(j)n Esperanto-klubo(j)n. Por la adreso(j) rigardu

Jarlibro de UEA aŭ turnu vin al la Centra Oficejo (Nieuwe Binnenweg 176, Nl-3015 BJ
Rotterdam, Nederlando) aŭ koncerna landa asocio.
Alia situacio: emas vi kaj ankaŭ via Esperanto-klubo, sed…via urbo ne ĝemeliĝis ankoraŭ kun
iu alia. Instigu. Multaj ĝemeliĝoj rezultis el unuopa iniciato paŝo. Elektu landon, preferan urbon
(plej bone proksimume samgrandan kaj kun similaj strukturoj). Poste kontaktu Esperanto-klubon
tie. Eble jam ekzistas alispecaj kontaktoj: lernejaj, profesiaj, kulturaj – tio certe faciligos por vi la
akiron de informoj kaj eventuale ankaŭ la vojon ĉe la urba administracio. Informu la gazetaron.
Instigu Esperanto-klubon en la celata urbo fari la samon.
6.Kiam okazigi? La datoj
Se flanke de la Esperanto-klubo en la celata urbo vi trovos intereson, interŝanĝu plej detalajn
informojn, inkluzive la daton de la onta renkontiĝo, la nombron de la partoprenontoj ks.
Konsideru viajn gastig-eblecojn kaj potencialajn helpo-fontojn. Nepre enkalkulu sufiĉe da
tempo por la preparado – la karakteriza tempo-unuo estas unu jaro.
Elektu la daton kiam via urbo festas partneran renkontiĝon aŭ iun lokan, regionan, historian
feston – laŭsperte tio faciligas la klopodojn. Tiamaniere vi partoprenos ankaŭ en plej diversaj, ofte
eĉ belaj, interesaj kaj gajaj urbaj programeroj kiajn via klubo neniam kapablus mem realigi.
7. Oficala programo
Faru programon por 2-4 tagoj: urbaj festoj estas kutime semajnfinaj. Plej frue petu vian urban
administracion pri la eblecoj partopreni en ofcialaj okazaĵoj kiel solena malfermo, akcepto en la
urbodomo, diskutrondoj, vizitoj al la vidindaĵoj, koncertoj, teatroj, kulturaj renkontoj. Rezervu
lokojn, prizorgu enirbiletojn, informiĝu pri la enirtempoj ĉe programeroj kaj ekveturtempoj ĉe
ekskursoj. Preparu alternativan programon – se pluvos. (Annsibyll Kamphausen) (daŭrigota en la
venonta numero).
SERVA PLATFORMO
Belgio
Mi estas Georges SOSSOIS (geogecamille.sossois@compaqnet.be), kaj loĝas en Charleroi
(Belgio). Mia urbo estas ĝemilita kun Himeiji (Japanio), kie estas fama kastelo. Esperantistoj nun
mortintaj diris al mi ke esperantistoj de Charleroi kaj Himeiji estis en la kerno de tiu afero post la
milito. Sed la plimulto en Himeiji ŝanĝis en la pasintaj 60 jaroj kaj la nova plimulto lasis fari la
aferon. Nun estas denove kontaktoj inter la urbestroj. Sed mi ŝatus scii ĉu estas esperantistoj en
Himeiji por (re)- rei kontaktojn unue inter ni kaj poste definigi strategion por esti neeviteblaj
partneroj tie. Ni estas ankaŭ ĝemiltaj kun Donetck en Ukraino sed tie estis problemo ĉar Doneck
elportas konkurencajn produktonj al tiuj de Charleroi kaj ŝajnas, ke la tiamaj urbestroj ne sukcesis
bonigi siajn kontaktojn! Por mi tiu iniciato kun ĝemilitaj urboj povas esti ege interesa por
esperantistaj grupoj. Mi estas interesata pri kontakto kun Himeiji.
Italio
S-ro Gianni Reina <itanosvc@libero.it> estas la prezidanto de la esperanto-grupo de Vercelli
kaj en bonaj rilatoj kun la komunumaj instancoj. Li estas ankaŭ en la komisiono urba pri
ĝemeliĝoj. Nun por establi rilatojn kaj klopodi realigi ĝemelajn rilatojn kun la urbo Vercelli pere
de Esperanto li serĉas esperantistojn en la aŭstraj urboj Wels kaj St. Pölten kaj la portugalaj urboj

Evora kaj Sintra.
VI LEGOS
En oktobro la redaktoro ricevis la proponon de s-rino Kaisa Hansen el Sveda EsperantoFederacio pri la kunlaboro de ĝemelaj urboj inter Ĉinio kaj Svedio pere de Esperanto, kiu jam
aperis en kelkaj ĉinaj E-eldonaĵoj. La propono estas efika metodo akceli la agadon de ĝemelurboj
inter Ĉinio kaj Svedio, sed ankaŭ estas taŭga por tiu inter aliaj landoj. La propono rekomendite
aperos en la venonta numero.
******************************************************************************
Redaktoro: Wu Guojiang / komisiito de UEA pri La Projekto "Gemelaj Urboj"
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NOVAĴO
La unua kunveno en la preparado
Enkadre de UEA la 1-a kunveno pri ĝemelaj urboj eble okazos dum la ĉijara Pekina UK. En ĝi estos aranĝita
prezento de la spertoj, jara raporto por 2003 kaj diskutoj pri la disvolviĝo de la projekto. Nuntempe kvar funkciuloj
de UEA pri la projekto estas aktive preparantaj sin por la kunvenon.
Daŭra subteno al la projekto
S-ro Trevor Steele en la pasinta oktobro decidis forlasi sian postenon: la Ĝenerala Direktoro de UEA. La estraro de
UEA kun bedaŭro akceptis lian decidon kaj dankas lin pro la laboro farita por la Asocio en malfacilaj kondiĉoj kaj
publikigis tion en la novembra Esperanto, 2003. Ankaŭ multaj samideanoj alte taksis lian faron al la movado dum lia
deĵoro. Ni tenas oftan kontakton unu kun alia, ĉar li estas unu el la aliaj tri kunlaborantoj kaj gvindantoj de la projekto
"Ĝemelaj Urboj" krom mi. Al la disvolviĝo de la projekto li dediĉas sian entuziasman atenton kaj plenan subtenon,
ekz. li serioze legas ĉiun numeron de Informilo de Ĝemelaj Urboj kaj respondece poluras ilin, eĉ interpunkciajn
signojn en ili. Kiel s-ro Renato Corsetti, s-ino Michela Lipari, li ĉiam kuraĝigas kaj ĉiurimede helpas min kiel fari
tiun laboron kiam mi renkontas malfacilaĵon. Mi ja sentas plezuron en kunlaboro kun ili tri. Li nelonge forlasos la
postenon kaj komencos sian novan vivon. Kvankam mi bedaŭris, tamen mi sentas trankvila, ĉar li vere faris tiel: doni
al la posteno sesmonatan averton por sukcese trovi kaj enpostenigi taŭgan posteulon, ĉar li en sia retmesaĝo al mi
diris: "mi intencas daŭre kontribui al la movado, sed alimaniere ol nun. Kaj se mi povos poste helpi en via laboro, mi
volonte faros tion." Tio ĉi estas la spirito de Trevor Steele! Tio ĉi estas la vera priskribo de Trevor Steele! (Wu
Guojiang)
Eldono de nova numero de PONTOJ
Pro la diligenta laboro de s-ro Hans Fechler la 78-paĝa PONTOJ 7, loka gazeto pri la germana urbo Hildesheim kaj
ĝiaj ĝemelaj urboj, finfine eldoniĝis. Krom pli ol 50 kontribuaĵoj en ok rubrikoj kaj la salutvortoj de la komisiito al la
kontribuantoj de PONTO, inspirige aperis sur la reverso de la antaŭa kovrilo la salutvortoj de la ĉefurbestro kaj la
ĉefa urba direktoro de Hildesheim. En tiuj vortoj ili alte taksis s-ron Hans Fechler kaj diris: "Pontojn konstrui volis la
Varsovia okulkuracisto Ludoviko Lazaro Zamenhofo, kiu kreis Esperanto en la jaro 1887; Pontojn konstruis ankaŭ la
urbo Hidesheim per la fondado kaj flegado de siaj partneraj internaciaj rilatoj al ses landoj." Post ĝia eldono s-ro
Trevor Steele, la ĝenerala direktoro de CO de UEA, speciale skribis gratuloleteon en la germana lingvo, ke Hans
Fechler montru ĝin al la urbaj instancoj. Pri la urbo Hidesheim oni detale legas en la rubriko "Urba Stilo kaj Trajto"
de ĉi-numero.
Sukceso: El la penado*
De la 19a ĝis la 25a de januaro, 2004, la 4-a Komuna Kongreso de la Aŭstralia kaj Nov-Zelanda Esperanto-Asocioj
okazis en Redcliffe, kiu estas marborda urbo situata 30 kilometrojn norde de Brisbane, Aŭstralio. La japana
ĝemelurbo de Redcliffe estas Onoda. Do, la LKK decidis inviti esperantistojn el tiu urbo, partopreni la kongreson.
Sed kiel trovi tiujn? Mi sendis retmesaĝon al la Japana Esperanto-Instituto, kiu transsendis mian mesaĝon al S-ino
Tomiko IKEDA. Ŝi loĝas en Yamaguchi, urbego norde de Onoda. Fine, S-ino IKEDA trovis 4 junulinojn el Onoda
kiuj multe deziris viziti Redcliffe, sed ili ne parolis Esperanton. Do, S-ino IKEDA, bonkore ofertis instrui ilin, kaj do
la lernado komenciĝis.
La ĉeesto de la 5 japaninoj donis al nia kongreso internacian etoson. Ni esperantistoj en Aŭstralio kaj Nov-Zelando
ofte sentas sin tre izolataj de aliaj esperantistoj, do kiam alilandanoj vizitas nin, tio tre plezurigas nin.
Fakte, la temo de la kongreso estis "Esperanto por plezurigi vian vivon". Kompreneble okazis la gravaj necesaj

kunvenoj, sed en la cetero de la programo ni ĝuis diversajn plezurigajn programerojn; ekzerco-klaso de Taj Chi
(ĉiumatene); klasoj kiuj uzis aktoradon por paroligi kongresanojn; klaso de kreema verkado; muziko-vespero; dramovespero; kvizo-vespero.
Ni donis iun vesperon al la japaninoj por iliaj prezentadoj. Unue, per komputilo kaj granda ekrano, du el la
knabinoj montris al ni bildojn pri sia mezgrada lernejo; la aliaj du montris belajn vidindaĵojn de Onoda. Sed kia
surprizo estis por ni kiam, post la bildoj, la du plej aĝaj knabinoj prezentis por ni dancadon - ne folklora dancado de
Japanio, sed la hispanstilo de dancado, flamenko. Kun kolorplenaj kostumoj kaj ritma muziko, la junulinoj tre
profesie invitis nin en la danckulturon de Hispanio.
Ĉe la fino de la kongres-semajno ni adiaŭis niajn gastojn, sed ni havas iliajn retadresojn kaj certe intencas daŭrigi la
kontakton kun tiuj ĉarmaj junulinoj kaj ilia instruistino (Kay Andersen , Sekretario de la LKK, * la titolo estas donita
de la redaktoro)
Delegacio al la Pekina UK
Esperanto-delegacio el Rigo, Latvio vizitos la Pekinan UK-on. Por koncerti la delegacio preparas oficiale inviti
ensemblon partopreni ĉi-vojaĝon al Ĉinio kaj koncerti en Pekino, kiu tenas amikecan kontakton kun Rigo, kaj
Suzhou, kiu ĝemeliĝis kun Rigo. La ensemblo preparis specialan programon en Esperanto. Ili kantos folklorajn
naciajn, latvajn popolkantojn - latve kaj Esperante. Krome la delegacio ankaŭ volas viziti la Pekinan Urbodomon
(laŭ retraporto de s-ino Mara Timermane).
La projekto en gazeto
1. Renato Corsetti menciis la agadon de la projekto "Ĝemelaj Urboj" en sia artikoleto "Gravaj Servoj de Esperanto"
aprinta en n-ro 12 Esperanto, 2003.
2. Parton de N-ro 4 (7) Informilo de Ĝemelaj Urboj citis n-ro 1 Vekilo/2004, trimonata gazeto por esperantistoj en
Tampere regiono, Finnlando. Krome en ĝia rubriko "Ĝemelaj Urboj" oni povis legi mesaĝojn de esperantistoj el la
ĝemelaj urboj de Tempere, ekz. Miskolc (Hungario), Kijivo (Ukrainio), Tartu (Estonio), Essen (Germanio), Nijhij
Novgorod (Rusio) ktp.
3. En N-ro 1 Bulteno de Tianjin-a Esperanto-Asocio, 2004, oni ĝoje legis novaĵon pri la reciproka alsendo de novjaraj
gratulkartoj por 2004 inter esperantistoj de Tianjin en Ĉinio kaj ĝiaj ĝemelaj urboj en Aŭstralio, Japanio, Koreio kaj
Pollando.
4. N-ro 2 Informilo de ĈEL (Ĉina Esperanto-Ligo), 2004, raportis pri Sichuan-provinca Esperanto-Asocio. La raporto
menciis, ke Chengdu, ĉefurbo de la provinco, sukcese ĝemeliĝis kun la franca urbo Montpellier per Esperanto.
La projekto en interreto
estas
du
1.
<urboinformiloj@yahoogroups.com> kaj<lokaj-esperanto-grupoj@yahoogroups.com>
kiuj prezentas utilan servo-platformon por la agadojn de ĝemelaj urboj. Oni aliĝas al ili per sendo sen-enhava.

listoj

2. La hejmpaĝo http://www.chinareport.com.cn/04e/2003-4-168.htm en la TTT-ejo de El Popola Ĉinio menciis la
projekton "Ĝemelaj Urboj" en sia raporto pri Zamenhof-tago okazigita de Liaoning-provinca Esperanto-Asocio.

Reagoj al la projekto "Ĝemelaj Urboj" kaj sia revueto
1. Li Sen el Ĉinio: Kara amiko Dankon por via e-mail, mi ŝatas scii ajn mesaĝojn de miaj esperantaj amikoj. Mi volas
fari iom laboron por nia lingvo.

2. Josef Schiffer el Germanio: Kara sinjoro Wu Guojiang, mi tre dankas vin pro la sendado de via reta Informilo de
Ĝemelaj Urboj, kiun mi legis kun granda intereso. Mi ĝojus, se ankaŭ estonte vi sendus ĝin al mi. Mi admiras vin pro

via detala laboro en tiu kampo. Mi kore reciprokas viajn bondezirojn por la nova jaro 2004.

3. Ru Bossong el Nederlando: Kara amiko Wu, Multan dankon pro via tre interesa mesaĝo, kiun mi plusendas al niaj
samklubanoj kaj aliaj esp. geamikoj en la mondo. Gratulon al via laboro.
4. Razen Manandhar el Nepalo: Estimata Wu Guojiang, Saluton. Dankon pro via elsendo. Mi ankaŭ volus aktive
partopreni en la fama projekto de ĝemalaj urboj.

5. Ĵenja ZVEREVA (el Ukranio), redaktorino de Kontakto: Kara amiko, Dankon pro la sendo de la reta informilo. Mi
ŝatus daŭre ĝin ricevadi, estas tre interesa por mi. Se mi povas esti iel utila por vi, ne hezitu min kontakti.
6. Donald J. HARLOW el Usono: Estimata s-ano Wu: Mi dankas vin pro la sendo de la bulteno, kaj kun plezuro
daŭre ricevos ĝin.

URBA STILO KAJ TRAJTO
Urba historio
HILDESHEIM, urbo, Germanujo, 52°09’ N.L. - 9°57’ O.L. Jam en la unua jarmilo grava komerca vojo devis
transiri je taŭga loko la riveron Innerste. Setlis metiistoj, komercistoj kaj kune kun ili ariĝis tiom da homoj, ke reĝo
Ludoviko la Piulo en la jaro 815 tie povis fondi la diocezon (episkopejon) Hildesheim. Fama legendo pri la t.n.
'Miljara Rozarbedo' memorigas tiun eventon. Hodiaŭ je tiu iama travadejo vivas 104.000 enloĝantoj. Tra la jarcentoj la
urbanoj kreis tiom da kulture valoraj verkoj kaj monumentoj, ke UNESKO nomis du el ili "Monda Kultura Heredaĵo"
(ambaŭ konstruitaj en la 11a jarcento): t.e. la romanika preĝejo de Sankta Mikaelo kaj la katedralo kun la forte
kreskanta 'Miljara roz-arbedo'. Pli kaj pli la 'rozo' regas la tutan aspekton de nia urbo, kvazaŭ ghi volus transformiĝi al
rozar-bedo. Sur la centra urba placo surprizas la "plej bela trabfaka domo de la mondo" - la iama kunvenejo de la
buĉista gildo. Saman mondvastan renomon tenas nia urba muzeo, kiu prezentas 5000-jaran historion de la faraonoj en
la antikva Egiptujo kaj unu el la plej belaj kaj malnovaj kolektaĵoj el la prekolumba periodo de Peruo. Kvazaŭ balance
Hildesheim posedas junan, dinamikan, novigeman universitaton, kiu sin profilas per fakoj kiel 'Internacia komunikado
kaj tradukado, manaĝado kaj teknologio de informado' - en kooperado kun 79 partneraj altlernejaj kaj universitataj
institucioj en 19 landoj - unika profilo en Germanujo. La loka ekonomio utiligas la geografie centran pozicion,
proksime al gravaj akvokanala, fervojaj kaj strataj trafiklinioj. Nur 20 km norde de nia urbo troviĝas la internacie
renomita Industria Foiro de la urbo Hannover. Tie - ĝuste kaj kvazau antaŭ niaj pordoj - okazis la Monda Ekspozicio
2000. --- Vi estas sciema pri nia urbo? Bonvolu trovi pliajn kaj kontentigajn por vi respondojn laŭ jenaj adresoj:
www.hildesheim.de kaj www.hildesheim.com kaj hfechler@t-online.de
Esperanto-movado
Jam dum jardekoj Esperanto trovis intereson kaj sciemon de civitanoj. Kelkaj el tiuj sciemuloj studis la lingvon ĝis
tia nivelo, ke ili nun povas utiligi ĝin por interrilati precipe kun geamikoj en la partneraj urboj. Du studentoj de nia
universitato diplomiĝis per Esperanto-rilataj diplomlaboraĵoj. Sed studentoj kutime forlasas sian studlokon post fino
de la studado. Do, nia rondo de amikoj de Esperantoj estas malgranda, tamen regule kunvenas, partoprenas en la
projekto "PONTOJ", kaj jam kelkfoje unuopuloj veturis al Universalaj Kongresoj.
Ĝemeligitaj urboj
La urba konsilantaro de Hildesheim elektis ĝemelajn kontaktojn laŭ la principo, ke la partneraj urboj devus esti
atingeblaj senprobleme por ĉiuj urbanoj, ĉar ĝemeliĝo sen viglaj intercivitanaj kontaktoj restus papereca afero. Do la
brita urbo Weston-super-Mare (proksime de Bristol), la franca urbo Angouleme (ĉe la eble pli konata Cognac), la rusa
urbo Gelendjik (nun la plej bela rusa urbo ĉe la Nigra Maro), la itala universitata urbo Pavia, (20 km sude de Milano)
kaj la germana urbo Halle (naskiĝloko de fama G.F. Haendel) estas niaj partneroj. Kaj multe da skriblinioj bezonus la
provon, priskribi la diversnivelajn interŝanĝojn nur dum unu jaro. Ĉar en ĉiuj tiuj urboj vivas parolantoj de Esperanto,

kun kiuj ekzistas multjaraj amikaj kontaktoj, mi interretigis ilin per revueto nomita "PONTOJ". La 'Pontanoj' sendas
tekstojn kaj fotojn laŭ proponitaj kaj liberaj temoj. Mi kompilas la kajerojn, la urba presejo kopias kaj dissendas ilin.
La sepa eldono - kun apartaj salutvortoj de nia urbestro - ĵus aperis (amplekso de 80 paĝoj DIN A4). Bazo por tiu ĉi
nekutima agnosko de nia per-Esperanta laboro estas, ke mi kunlaboras en la urbaj ĝemelaj agadoj (i.a. preparinte jam
6 ekspoziciojn kun fotoj el niaj partneraj urboj kaj redaktinte urban broŝuron pri la partnerecaj rilatoj). Mi agnoskas
miavice, ke Esperanto en tiu vasta urba agadkampo, en kiu partoprenas multaj asocietoj, lernejoj, korusoj k.s., povas
ludi, jes, sian aparte gravan, sed tamen nur limigitan servan kaj valoran rolon. - Ne tiom viglas la kromaj rilatoj de nia
urbo al la malproksima Indonezia urbo Padang (celo: interŝanĝo de administraj spertoj) kaj al la Egipta urbo El Minia
(celo: helpo al konstruo de tiea muzeo). (Hans Fechler, Hildesheim)

INTER ĜEMELAJ URBOJ
Loka kaj regiona kunlaboro inter Ĉinio kaj Svedio pere de esperanto – ĉu novaj farebloj
Pri la agado de ĝemelurboj inter Ĉinio kaj Svedio miaj proponoj estas:
(1) Ĉinio kaj Svedio jam delonge nomumis kelkajn lokojn "ĝemelurboj". Pasis jam jaroj kaj kontaktoj inter la lokaj
kaj regionaj komunumoj ĉefe estis pere de la angla lingvo .
(2) Nun estas tempo por la reprezentantoj de la du landoj aŭ trovi esperantistojn aŭ lerni esperanton por efektivigi la
Ĉina-Svedan kunlaboron.
(3) La grandaj kulturaj kaj historiaj diferencoj povas doni al ni reciprokajn, konstruajn spertojn en multaj kampoj.
(4) Gotenburgo en Svedio gastigis la 88an Universalan Kongreson de Esperanto ĉijare kaj Pekino en Ĉinio gastigos
89an UK venontjare. Tiu fakto povas doni al ni svedoj tempon por inspiri al esperanto-lernado/trejnado por
venontjara vizito en Pekino.
(5) Por efektivigi bonajn premisojn por kunlaboro nun kaj estontece estas grave starigi kunlaboron inter lokaj
kluboj/esperantistoj/grupoj .
(6) Oni povas substreki la gravecon de ĝemelurbaj aŭ ĝemelregionaj kunlaboroj en ĉiu formo por stimuli la
"desubajn" agadojn kiel ekz. junularinterŝanĝoj sed ankaŭ interŝanĝoj de aliaj spertoj.
(7) La Konkreta ebleco nun estas, ke mi serĉas interesulojn en ambaŭ landoj por tiel starigi kontaktojn pli
direktajn/stabilajn. (s-ino Kaisa Hansen el Sveda Esperanto-Federacio, Upplands Väsby, 15 oktobro 2003)
Kontaktu min (kak@bredband.net) se vi interesiĝus pri la supremenciitaj proponoj.
Utilaj informoj pri ĝemelurboj inter Ĉinio kaj Svedio
1. Foshan en Guangdong -provinco/ Lund (ekzistas Lund Esperantoklubo)
2. Guangdong-provinco / Region Skane (ekzistas Esperantoklubo de Malmö)
3. Heilongjiang- Provinco / Vasterbottens lans landsting (ekzistas Umea Esperantoklubo)
4. Jiangsu-provinco / Ostergotlands lans landsting ( ekzistas Norrkopings Esperantoklubo)
5. Heilongjiang- Provinco / Linkoping (ekzistas unuopaj esperantistoj)
6. Macao (Aomen) / Linkoping (ekzistas unuopaj esperantistoj )
7. Peking / Stockholm (ekzistas Esperantoklubo de Stokholmo)
8. Nan Yang en Henan-Provinco / Landstinget i Varmland (ekzistas Esperanto-Domo, Lesjöfors)
9. Shandong-provinco / Västmanland lans landsting (ekzistas Vasteras Esperantoklubo)
10. Shanghai / Goteborg (ekzistas Esperantosocieto de Gotenburgo)
11. Tangshan en Heibei- Provinco / Malmo ( ekzistas Malmo Esperantoklubo )
12.Tianjin / Jonkoping (ekzistas Jonkopings Esperantoklubo)
13 Tongling en Anhui- Provinco / Skelleftea (ekzistas unuopaj esperantistoj)
14 Yantai en Shandong-provinco / Orebro ( ekzistas unuopaj esperantistoj)
15 Yichang en Hubei-Provinco / Soderhamn (ekzistas unuopaj esperantistoj)
16 Zhejiang-provinco / Uppsala lan landsting (ekzistas Esperantoklubo de Upsalo)

Komento
La proponoj de s-ino Kaisa Hansen estas gravaj kaj signifaj por progresigi la projekton, kaj estas pensigaj.
Memvaloro de Esperanto efektiviĝas pere de praktikado de ni, esperantistoj. Antaŭeniros Esperanto-movado se ni ĉiuj
aktive cerbumus pri la disvolvo de nia lingvo kaj ĉiurimede praktikus tiujn ideojn aŭ proponojn, kaj ne silente atendos
la t.n. sukcesajn rezultojn. Mi ne unufoje substrekis, ke tio, kion Esperanto nun bezonas estas aktuala agado pli ol
multaj gvido-dokumentoj. Rilate la projekton "Ĝemelaj Urboj" ĝi rapide marŝos se plimulte da esperantistoj
partoprenos en ĝi kaj inciatos kelkajn agadojn, ekz, similajn al tiu de s-ino Kaisa Hansen. Tiel ni rapidigos
proksimiĝon al la celoj de la projekto (la komisiito)

Partneraj urboj: senfina rubando de amikeco (3)
8. Privata programo
Do, ĉirkaŭ antaŭ duonjaro vi forsendis la provizoran programon, la invitojn kaj aliĝilojn. Vi informis viajn venontajn
gastojn pri la nomoj, adresoj, telefonnumeroj de la gastigontoj. Nepre fiksu alventempon en la komuna renkontejo: ĉu
posttagmeze aŭ vespere. Prizorgu akcepton ĉe la stacidomo. Distribuu la liston de la gastigantoj kun iliaj adresoj kaj
telefonnumeroj, la definitivan programon, la urbomapon kaj la informilon pri la urbo, ties historio, pri la regiono kaj
la vidindaĵoj.
Por konatiĝi, ĝui esperantan etoson kaj amikecon mi nepre rekomendas unuan komunan vespermanĝon.
Do, ekzemple, vi fiksis jenan privatan programon proksimuman.
La 1a tago: promeno tra la urbo, lunĉo, solena malfermo de la partnereca renkontiĝo en la urbodomo, vidindaĵoj,
komuna vespermanĝo, kultura programo – ĉu esperanta, ĉu urba;
La 2a tago: matena ekskurso, urba akcento, aŭ koncerto, aŭ vidindaĵoj; privata vespero ĉe la gastigantoj;
La 3a tago: libera mateno butikuma (kaj alternativo), posttagmeza ekskurso aŭ vagado tra la urbo aŭ oficiala
programero; komuna vespermanĝo kun kantoj, dancoj kaj kontribuoj de la gastoj. Ne trosharĝu la programon – ĉiam
okazas neantaŭviditaj spontanaj programeroj ĉe tiu aŭ alia gastiganto – ĉu dancado, ĉu kantado, ĉu diskutoj, privata
koncerto, subita komuna matemanĝo…
Elektu por via urbo, regiono tipajn programerojn: maron. montojn, ekskurson al proksima mino, naturprotekta
teritorio. Estu ĝi boatveturo, vinprovo, muzemo, arkitekturaj belaĵoj, festivalo, lokaj artoj, meritoj…Imagu ke vi mem
estas en la situacio de via gasto – imagu kion vi ŝatas sperti en eksterlando – tiam vi ĝojigos viajn gastojn.
9. Tranokto
Ĉiam privata. Se kelkaj ŝatas tendumi, ruldomi – ebligu ie sur herbejo, en ĝardeno. Se kelkaj ŝatus esti en hotelo –
mendu ĝin. Esperantistoj nemalofte preferas dormi en dormosakoj: petu viajn gastojn kunporti ilin, kaj tio faciligos
vian laboron. (Annsibyll Kamphausen) (daŭrigota en la venonta numero).
SERVA PLATFORMO
1. Brazilo
D-ro Alcyr Guedes de Almeida (alcyrg@terra.com.br) el la urbo Taubate esperas, ke ĝemeliĝu inter Taubate kaj aliaj
urboj en la mondo pere de Esperanto.
2. Finnlando
En la pasinta aŭtuno Nordiaj ĝemlurboj kunvenis en Tampere. La partoprenintoj venis el Trondhejm (Norvegujo),
Norrköping (Svedio), Odense (Danio), Kopavogur (Islando) kaj Klaksvik (Farinsulo), kiu ne estas oficiala
ĝemelurbo. Se iu scius ion pri esperantistoj en Klaksvik, infromu s-ron Veli Hamalainen
(veli.hamalainen@kolumbus.fi)

Redaktoro: Wu Guojiang / komisiito de UEA pri La Projekto "Ĝemelaj Urboj"
Adreso: Fushun Shiyouyichang Yanjiusuo

113008 Fushun Liaoning Ĉinio
Telefono/Fakso: +86-413-2650322 (fakso post la 5-a sonorilo)
Retadreso: amikeco999@21cn.com amikeco999@yahoo.com.cn

Informilo de Ĝemelaj Urboj
Reta revueto de UEA pri la projekto "Ĝemelaj Urboj"
Jaro 3 N-ro 2 (9) junio de 2004

NOVAĴO
La unua kunveno okazos laŭplane
La 18-an de majo s-ino Michela Lipari, estrarano de UEA kaj unu el la kvar funkciuloj de la
projekto sendis al mi ĝojigan retmesaĝon. Tio estas, ke okazos la unua kunveno pri ĝemelaj urboj
en Pekino kaj ŝi rezervis salonon tiucele.
Karaj samideanoj, la okazo de la kunveno estas ne nur rezulto de la penado de la funkciuloj, sed
rezulto de la longa subtenado de vastaj esperantistoj. Do, ni atendos vian proponon krom vian
partoprenon por havi riĉan fuktonon al la kunveno. (la komisiito)
La retlisto <urboinformiloj>, ne plu valida
Ĉar la dissendolisto <urboinformiloj@yahoogroups.com> estas la precedinto de tiu-ĉi listo
<lokaj-esperanto-grupoj@yahoogroups.com>, ĝi ne validas plu (Robert Bogenschneider)
Artikolo prezentita en la 9-a Seminario de HEA
S-ro Zhang Changsheng, prezidanto de Changzhou-urba Esperanto-Asocio, voĉlegis sian
artikolon "Kunlaboro inter la ĝemelaj urboj Changzhou kaj Takatuki" en la 9-a Seminario de
Hubei-provinca Esperanto-Asocio (HEA) okazita de la 1-a ĝis 2-a de majo, 2004.
Forpaso de Stanley Nisbet
La 27-an de aprilo el la angla letero de Isabel Nisbet kaj Roger Nisbet, infanoj de s-ro Stanley
Nisbet, sendita al mi, mi triste informiĝis, ke s-ro Stanley Nisbet, mia multjara E-amiko kaj la
forta subtenanto de la ĝemelurba agado, jam forpasis en la 25-a de februaro 2004.
S-ro Stanley Nisbet naskiĝis en la 26-a de julio 1912 en Islando. Li estis 27-jara profesoro pri
eduko en Glasgow Universitato, Britio, de 1951 ĝis 1978. Li instruis en kelkaj universitatoj kaj
estis instruanto kun riĉaj fruktoj en la fako pri eduko. Stanley estis elstara edzo kaj patro. Li detale
zorgis pri sia edzino (mortis en la jaro 2000) de post ŝi suferis de kripla atako, kaj li portis sian
grandan intereson kaj plezuron al la okupiĝa vivo de siaj knaboj (Isabel kaj Roger) kaj siaj tri
grandfilinoj.
Post kiam li emeritiĝis en 1978, li tutkore kontribuis sin al la pasio je liaj junecaj tagoj,
Esperanto. Li estis flua parolanto kaj prezidanto de Glasgow Esperanto-Asocio. Ĝis la aĝo de 90 li
ankoraŭ subtenis la asocion kaj ĉeestis kelkajn kongresojn. Esperanto havis gravecon por li: li ne
vidis ĝin kiel provon de lingvo, sed kiel idealon kaj metodon por plibone akceli interkompreniĝon
inter popoloj de ĉiu nacio.
Temante pri ĝemelurba agdo, li estis unu el la plejfruaj subtenantoj al "Proponoj al Esperantistoj
en Ĝemelaj Urboj" iniciatita de Liaoning-provinca Esperanto-Asocio, Ĉinio, en 1999. En lia letero
de 2000-09-16 al mi li skribis: "…Mi ĵus konfirmis, kun oficisto de Glasgow urba Konsilio, ke
Glasgow estas ĝemeligita kun Dalian. Nia Glasgow Esperanto-societo estas grupo de ĉirkaŭ 30
esperantistoj, kiuj kunvenas ĉiumonate. Se Dalian havas similan grupon aŭ societon aŭ klubon,
niaj membroj volonte sendos samideanajn salutojn al ili kaj, se eble, iniciatos interŝanĝon. En via

letero vi aparte serĉis la nomojn kaj adresojn de esperantistoj en Doncaster kaj Barnsley. Por tio
mi konsilas vin skribi al s-ro Eric Walker (sekretario de Brita Esperanto-Asocio). Mi ĵus telefonis
al li kaj menciis vian peton…." Jen estas la aŭtentika subteno de veterana esperantistoj al mia
laboro, jen estas miniaturo el la tuta faro de veterana esperantisto al nia movado. Eternan pacon al
S-ro Stanley Nisbet. (Wu Guojiang)
En historia dokumento
1. Dank' al la kontribuo de s-ro HORI Yasuo el Japanio, mi havas kompletan "Esperanto en Azio",
bulteno de KAEM (Komisiono pri Azia Esperanto-Movado) fondita en majo de 1990. Joachim
Werdin, DOJ Chieki kaj Hirokaz estis ĝiaj redaktoroj, nun HORI Yasuo daŭrigas tiun postenon. La
deka numero aperinta en 1992 raportis la kunsidon "Azia Movado" en la 5-a Pacifika Kongreso de
Esperanto okazita en 1992 en Qingdao, Ĉinio. Ĝemelurba agado estis unu el la temoj diskutitaj en
ĝi. Tio ankaŭ estas la unua raporto pri ĝemelaj urboj aperinta en la bulteno.
2. Ĉijare s-ino Julia Sigmond, redaktorino de BAZARO, revuo de Asocio de Esperanto ClujNapoca, Rumanio, sendis al la komisiito ĉiujn numerojn de 2003. En la unua numero Mariana
BERARIU en la urbo Gherla (Rumanio) rakontis en sia artikolo "Belegaj Tagoj" tion, ke inter la
2-a kaj 11-a de aŭgusto 2002 la prezidantino de la Asocio Esperanto el Forcheim (Germanio), sino Evelin GEIST invitis gesamideanojn el la ĝemelurbo Gherla, ankaŭ el Litovio, Ĉeĥio kaj
Francio.
****Karaj samideanoj, kiel vi bone scias, mi ĉiam kolektas informojn pri Esperanto kaj ĝemelaj
urboj por kompletigi la laboron de la projekto "Ĝemelaj Urboj". Mi kredas, ke nemalmultaj el la
antaŭaj E- eldonaĵoj menciis la agadojn pri ĝemelaj urboj aŭ aferojn rilatajn al tio. Mi estos tre
danka, se vi trovis ilin kaj povos informi min, kaj sendos ilin aŭ siajn kopiojn se eble. (La
komisiito) ****
La projekto en gazeto
1. S-ino Jiao Xiyang, ĝenerala sekretario de Liaoning-provinca Esperanto-Asocio, Ĉinio, invitite
speciale skribis artikolon pri la provinca Esperanto-movado. Ĝia akcento falis je kelkaj temoj, i.a.
la agado pri ĝemelaj urboj. Ĝi aperis en n-ro 5 Informilo de ĈEL, 2004.
2. N-ro 5 Informilo de ĈEL en sia rubriko "Esperanto marŝas" raportis la funkciigon de Esperanto
kurso en la urbo Kunming, Ĉinio. La kosto bezonata estis mecenatita de la Esperanto-asocio en
ĝia svislanda ĝemelurbo Zuriko.
3. La antaŭparolo pri la dissendo de N-ro 1 (8) Informilo de Ĝemelaj Urboj estis redaktita en N-ro
53 BULTENO DE LA ALBANA ESPERANTO- INSTITUTO, 2004.
La projekto en intereto
1. En la hejmpagho www.esperanto.de/hameln/gxemelaj%20urboj.htm. oni povas trovi informojn
pri la agado de ĝemelurboj de Hildesheim en Germanio.
2. La itala hejmpagho http://www.win.it/ricerca/catina_europa.htm citis N-ron. 4 Informilon de
Ĝemelaj Urboj el la speciala hejmpaĝo de la projekto "Ĝemelaj Urboj" konstruita en la ttt-ejo de
Komisiono de Azia Esperanto-Movado.

Reagoj al la projekto Ĝemelaj Urboj kaj sia reveto
1. S-ino Elda Doerfler el Trieste en Italio: Tre estimata S-ro Wu! Mi kore dankas vin pro la
sendado de Informilo de Ĝemelaj Urboj. Ĝi estas tre interesa, kaj ĉefe tre gratulindaj estas viaj
klopodado kaj agemo. La detalaĵoj aperantaj en la Informilo estas ĉiuj tre interesaj kaj stimuligaj.
Se eblos, mi deziras daŭre ricevi ĝin! Havu plenan sukceson en via laborado, tion tutkore deziras.
2. S-ro Osioka Moritaka el Hirosima en Japanio: Estimata, mi sendis rete al s-ino IKEDA Tomiko,
la gvidanto de la japaninoj el urbo Onoda, koncernan parton el la lasta n-ro 1 (8) de retgazeto pri
ĝemelaj urboj. Ŝi jam legis ĝin.S-ino IKEDA partoprenos en UK-Pekino, do, vi vidos ŝin.
3. S-ino IKEDA Tomiko el Onoda en Japanio: Estimata s-ro Wu Guojiang, Dank' al via Informilo
de Ĝemelaj Urboj kun raporto de s-ino Kay Andersen mi ekkontaktiĝis kun s-ro Osioka, kiu
helpas nian grupon al utila direkto per abundaj informoj. Jes, mi partoprenos en UK en Pekino kun
lernantino de liceo, kiu estis unu el partoprenantinoj en Redcliffe kongreso de Aŭstralio. Kun
granda plezuro mi retkorespondos kaj vidos vin en Pekino.
4. S-ro Hashiguchi Sigejuki el Sue en Japanio: Danke kaj Ĝoje mi ricevis Revuon. Mi havas
kelkajn opinion kaj proponon pri ĝemelaj lernejoj, sed nuntempe mi estas tre okupita pro mia
movado de disvastigi Esperanton, poste mi sendos leteron.
5. Henry Studer el Davis en Kanado: Kara s-ro Wu Guojiang, Mi partoprenos en la 'Japana
Kongreso de Esperanto venontoktobron. La kongreso okazios en Inuyama, japana ĝemelurbo de
mia hejmurbo Davis, Kalifornio. Mi kune kun s-ro Hasegauxa Cutomu kiu loĝas ne for de
Inuyama nun cerbumadas pri programero kiu havos ĝemelurban temon.
Haveblas al mi via raporto "Informilo de Ĝemelaj Urboj" N-ro 3 (3) decembro de 2002. La
enhavo de tiu informilo estas tre interesa. Mi supozas, ke vi verkis aliajn raportojn tiajn por la jaro
2003, kaj eble jam por la nuna jaro 2004. Se jes, bonvolu sendi e-poŝte al mi tiujn raportojn. Mi
dankas vin pro via helpo, kaj ni sendos al vi raporton pri la okazaĵoj dum nia kunsido ĉe la
venonta kongreso.
6. S-ro Andrzej Gielert el Olsztyn en Pollando: Saluton!! Dankon pro Via retmesaĝo. Mi tre
volonte volus plu ricevi Vian revueton. Mi varmege salutas Vin.
7. S-ino SIGMOND Julia el Cluj-Napoca en Rumanio: KARA AMIKO WU! ELKORE MI
DANKAS LA RETLETERON! KIEL BONE ESTUS, SE NI ĈIUJ ESTUS "ĜEMELOJ", NE
NUR URBE, SED ANKAŬ ANIME!
8. S-ino Agneta Emanuelsson el Katrineholm en Svedio: Estimata samideano Wu Guojiang, mi
volas nur raporti ke mia eta Esperantoklubo en Katrineholm ĝemeliĝis kun la klubo en Salo, la
finnlanda ĝemelurbo de mia urbo. Mi estis invitita tien la pasintan jaron dum la ĝemelurba
renkontiĝo en majo. Nun ni estas invititaj al Odder en Danio por la ĉijara renkontiĝo. Partoprenos
ankaŭ Salo kaj Vennesla en Norvegio, ankaŭ ĝemelurbo.

9. D-rino Maria L Murphy el Englewood en Usono: Saluton, mia malgranda urbeto Engelwood ne
havas ĝemelajn kontaktojn . En la proksima pli granda urbo Sarasota mi trovis en la bela parko
vojeton kun junaj arboj sub kiuj troviĝis informoj pri ĝemelaj urboj. Mi kalkulis 15 urbojn, En
Florida ekzistas unuopaj e-istoj, ofte ec ne aliĝinta al usona asocio de ELNA. La urbo Sarasota
estas 40 mejlojn de mia hejmo. Se mi havos denove eblecon viziti tiun parkon mi provos skribi la
nomojn kaj sendos ilin al vi.

URBA STILO KAJ TRAJTO
Urba historio
Tampere situas preskaŭ meze en Finnlando. Ĝi naskiĝis en 1779 laŭ ordono de reĝo Gustavo III
de Svedio-Finnlando. Tiutempa bieno Tammerkoski (Rapidfluo de Tampere) situas inter du lagoj.
Ilia diferenco estas 18 metroj kaj tial la bieno posedis fortan akvoforton. Kelkaj mastroj en
Finnlando rimarkis ke ĝi estas bonega loko por industrio uzi tiun akvoforton por tiutempa tekniko.
La mastroj proponis al la reĝo fondi urbon kaj li konsentis. Nun akvoforto produktas elektron por
la urbo. Jam pluraj jaroj antaŭe Tammerkoski estis malgranda komercloko kien venis ĉasistoj
vendi felojn. Tra la lago Pyhäjärvi (Sankta lago) eblis transporti produktojn al la maro. Jam en
1779 estis farita plano por 300-400 loĝantoj. La nova urbo, kiu ricevis la nomon Tampere, kreskis
dum la jaroj kaj tiel tampereanoj en la jaro 2004 festas 225-jaran jubileon. Ne estas longa tempo,
se oni pensas pri urboj en la Eŭropaj kaj orientaj kulturoj.
Esperanto-movado
La historia dokumento pruvis, ke la Tamperea Esperanto-movado aperis almenaŭ antaŭ la jaro
1905 spite al tio, ke ni ne scias, kiu kaj kiam portis Esperanton unuafoje al Tampere, Dum la
sekvantaj jaroj estis Esperanto-grupoj kiuj ofte havis novan nomon. La nuna societo “Antaŭen”
estis fondita de Tampereaj esperantistoj en la jaro 1921. Kelkajn tempojn Esperanto-agado silentis
sed ĉiam ĝi denove vekiĝis kaj vivis eĉ dum la militoj 1939-1944, dum kiu oni devigis ankaŭ la
malgrandan Finnlandon.
Pluraj nunaj estraranoj de la societo laboras por Esperanto jam ekde la fino de la 1970-aj jaroj.
La societo havas propran klubejon kie troviĝas biblioteko. Oni tie deĵoras ĉiujn lundojn por
membroj kaj interesiĝantoj. La klubvesperoj kun diversaj temoj okazas unufoje monate dum
aŭtuno kaj vintro. Regulaj estas Zamenhof-vespero kaj venonta kaj pasinta. Ankaŭ dum somero ni
renkontas en kafejo de la urba ĉefbiblioteko ĉiujn merkredojn por babili pri diversaj temoj. La ĉefa
espero de nia agado estas, ke ni trovos junajn aktivajn homojn kiuj interesiĝas pri Esperanto kaj
venos daŭrigi nian laboron por Esperanto. Niaj reklamoj malfacile atingas ilin. Esperanto-kurso
nun estas nur en la tradicia pensiula grupo. Jam du jarojn kunvenas Tradukanto-grupo kiu tradukas
esperante finnlingvan libron, kiun skribis unu el la membroj. La klubgazeto "Vekilo", fondita en la
jaro 1963, informas pri nia agado al ĉ. 60 membroj kaj al Esperanto-societoj en Finnlando. Krome
Vekilo estas kontaktligilo al ekterlandaj ĝemelaj urboj kaj amikoj. Ĝi aperis 22 jarojn kvarfoje
jare, nun nur dufoje. Indas mencii, ke en 1995 pli ol kongresanoj de la 80-a UK ĝuis la belan
Tampere.
Ĝemeligitaj urboj
Ĝemelurba agado de Tampere komenciĝis oficiale en la 1950-aj jaroj. Ĝis nun ĝi havis
ĝemelajn rilatojn kun Norrköping (Svedio), Kievo (Ukrainio), Lodz (Polando). (1981), Essen,

Chemnitz (Germanio), Linz (Aŭstrio), Trondheim (Norvegio), Kopavogur (Islando), Miskolc
(Hungario), Odense (Danio), Brasov (Romanio), Olomouc (Chehhio), Tartu (Estonio), Nijxnij
Novgorod (Rusio), Kaunas (Litovio), Syracuse (Usona) Krome ĝi havas du amikecajn urbojn:
Mwanza (Tanzanio) kaj Leon (Nicaragua). Ekde 1980 esperantistoj de Tampere per leteroj, poŝtkaj krisnasko-kartoj komencis sisteme serĉi esperanto-klubojn aŭ esperantistojn en ĝiaj
ĝemelurboj. Post kelkjara penado ni sukcese kontaktis samideanojn en preskaŭ ĉiuj ĝemelurboj,
sed en Syracuse ni ne trovis esperantistojn kaj kelkaj silentas kiel Kaunas en Litovio kaj
Kopavogur en Islando. Ni ne havas regulajn kontaktojn kun esperantistoj en la amikeca urbo
Mwanza, tamen ni helpis tiean Esperanton per la alsendo de lernolibroj, tajpilo kaj vestaĵoj. Alie ni
ne malkovris ajnan fadenon pri esperantisto(j) en Leon.
Vizitojn en ĝemelaj urbojn ni, mi kaj edzino Sylvia, faris dum 1979-2004 jaroj al Norrköping,
Kievo, Lodz, Essen, Chemnitz, Linz, Miskolc, Trondheim, Kopavogur, Odense, Olomouc, Tartu
kaj Kaunas. En kelkajn urbojn plurfoje. Ĝemelurbanoj vizitis Tampere el la urboj Norrköping,
Kievo, Essen, Chemnitz, Odense kaj Tartu. Krome dum la Tamperea UK en 1995 la urba
sekretario pri eksterlandaj aferoj akceptis en urbodomo la kongresanojn el la ĝemelurboj:
Norrköping, Essen, Trondheim, Kopavogur, Tartu kaj Lodz.
Ĉar Tampere havas 16 ĝemelajn kaj du amikecajn urbojn, kaj la urbo-domo decidis, ke ĝi ne
serĉas pli da urboj, kiun ĝi nomas ĝemelurbo. Kunlaboron la urbo faras kun ĉiuj partneroj laŭ
projektoj. Kontaktteknikoj estas nuntempe rapidaj kaj facile uzeblaj por ĉiuj, ankaŭ por
esperantistoj. Nia societo aktive partoprenis la priajn agadojn de la urbo-domo, ekz. kiel iniciato ni
organizis por Amikec-societoj gvidita de la Internacia Agadcentro komunan lokon kie okazas
ekspozicoj kaj inform-komunikado.(Veli Hämäläinen, prizorganto de ĝemelurbaj aferoj, kasisto de
la societo kaj redaktanto de klubkazeto Vekilo)
INTER ĜEMELAJ URBOJ
Partneraj urboj: senfina rubando de amikeco (4)
Tranokto
Ĉiam privata. Se kelkaj ŝatas tendumi, ruldomi – ebligu ie sur herbejo, en ĝardeno. Se kelkaj
ŝatus esti en hotelo – mendu ĝin. Esperantistoj nemalofte preferas dormi en dorsakoj: petu viajn
gastojn kunporti ilin kaj tio faciligos vian laboron.
Manĝo
Prefere private. Por komunaj manĝoj uzu kuiraĵojn en la renkontejo. Plej facile estas, se ĉiu
alportos kun si ion jam preparitan: ĉu specialaĵon, bakaĵon, fromaĝon, ĉu panon, trinkaĵon,
legomojn, salaton, kukon…Estas prektike aĉeti trinkaĵojn antaŭe kaj komune. Spertaj eksterlandaj
gastoj kunveturigas iun tipan manĝon. Ĝi estas surprizo kaj helpo. Ekskursonte preparu
lunĉpaketojn aŭ ĉu aĉetu bagatelojn survoje.
Financoj
Renkontiĝoj kostas: manĝoj, trikaĵoj, ekskursoj, enirbiletoj. Kutime oni uzas la klubon kaso,
antaŭajn kolektojn, kotizojn. Kutime ĉiu gasto pagas ĉ. 25 NLG (orienteŭropanoj, triamondanoj
kutime ne pagas). Petu subvencion de via urbo administro, plej bone jaron antaŭe.
Detaloj

Estas bele muziki kaj kanti kun la gastoj. Mi konsilas kultivi tiujn okupojn en via klubo. Petu
viajn gastojn kontribui en la kluba kaj eĉ en la oficiala programoj. Preparu anticipe instrumentojn,
notojn, tekstojn. Partoprenigu ankaŭ la komencantojn – spertu ili la internacian amikan etoson de
la komenco: plej forta ligo al Esperanto estas travivaĵo de internacia lingva efikeco.
Esperanto-kluboj ofte plendas pri manko de alilandaj gastoj, pri manko de internacieco, tiu
gravega ero de Esperantismo. Urbaj partnerecoj kapablas vigligi, internaciigi la kluban vivon,
aktivigi ties membrojn per preparlaboroj, helpdemandoj, kapablas per sencoplena laboro konvinki
ilin, per konkretaj kontribuoj al la interpopola interkompreniĝo – stimuli kaj progresigi la
komencantojn.
Kun kiu? La Reto
Mallongaj vojoj faciligas vizitojn kaj reciprokajn interŝanĝojn. Tamen ekzistas bonaj rilatoj al
ĝemelurbaj Esperanto-kluboj en Afriko, Azio, Ameriko, Oceanio. Ĉe ĉiu okazo indas kuntransdoni
informojn, librojn, fotojn al oficialaj delegacioj – urbaj, kulturaj, profesiaj, universitataj –
vojaĝantaj al la celata lando. Nemalofte eblas eĉ kunvojaĝj kaj partopreni ties kongreson.
Ni subtenu kontaktojn kun foraj kluboj, ebligu ekspoziciojn, koncertojn. La eventuala tasko de
la urbo estus ebligi vizitojn, rondvojaĝojn de unuopuloj, artistoj. Ebligi la aktivecon en la kampo
de komerco oni povas, intercetere, tra EKA (Esperanto-komerca Agado), P.K. 485, Trieste Centro,
Ⅰ- 34100，Italio. Faru ni la reton de urbaj partnerecoj pli densa.
Strategio
Jes, strategio. Kompreneble – ĝi ĉiam bezonatas. Konsciu ni tre bone pri la malofteco por la
publiko aŭdi Esperanton en la stratoj, ĉe aĉetoj, en muzeoj, magazenoj ktp. Kvazaŭ ĝi ne ekzistus,
kvazaŭ estus ĝi la afero de kelkaj idealistoj kaj sektanoj, ĝin flegantaj en siaj mallumaj vendredaj
kluboj.
Urbaj partnerecoj estis kreitaj por interpopola interkompreniĝo. Esperanto, kun sia internacieco,
identas cele. Ni montru tion, ni parolu, ni – vivu ĝin, videble kaj aŭdeble…
Ĝuste dum tiaj renkontiĝoj – internaciaj, publikaj – montru ni nian forton kaj la facilecon agnoski
ĉiajn kulturojn, gardi ilin, respekti kiel memkompreneblaĵon, sen perdiĝi en ian nebulan pacan
mondfamiliecon. Ni klare konturu: Esperanto estas tre taŭga por facile interkomunikiĝi, facile
interkompreniĝi diversnacie, diverskulture…
Ni spertigu Esperanton al la publiko, trankvile kaj sen ia ajn klarigo, ja neniam oni klarigas la
kial de aliaj lingvoj, kaj ankaŭ Esperanto bezonas nenian klarigon. Plej reliefe interpretas ĝi sin
mem estante funkcianta estiel vivoriĉa lingvo amikeca. Centfoje, milfoje – ĉiam denove.
Konstante.
P.S. Valoraj informoj pri urbaj partnerecoj troviĝas en Handbuch für die Praxis der
Partnerschaftsarbeit. Rat der Gemeinden Europas – Deutsche Sektion. (D-40474 Düsseldorf,
Kaiserwerther Str. 199/201). Sendube ekzistas identaĵo ankaŭ en aliaj eŭropaj, eventuale ne nur
eŭropaj, lingvoj. Interesitaj alilandanoj demandu pri "Manlibro por la praktikado de partnerurba
laboro" eldonitaj de Konsilio de Eŭropaj Komunumoj, ĉe via landa sekcio. Multajn sukcesojn --Annsibyll Kamphausen (fino).

SERVA PLATFORMO
Nederlando

Inter la 1-a kaj 2-a septembro 2004 en Prago, Ĉeĥio, okazos la konferenco pri la urbamikeco/ĝemelaj urboj inter Ĉeĥio kaj Nederlando. Nia samideano, s-ro Pieter Engwirda el la
urbo Leidschendam-Voorburg en Nederlando, partoprenos en ĝi. Li aktivis en la ĝemelurba agado
7 jarojn. Por akceli uzadon de Esperanto dum la konferenco li volas kontakti plimultajn E-grupojn
en Ĉeĥio. Lia retadreso estas: pieterengwirda@hotmail.com
*******************************************************************************
Redaktoro: Wu Guojiang / komisiito de UEA pri La Projekto "Ĝemelaj Urboj"
Adreso: Fushun Shiyouyichang Yanjiusuo
113008 Fushun Liaoning Ĉinio
Telefono/Fakso: +86-413-2650322 (fakso post la 5-a sonorilo)
Retadreso: amikeco999@21cn.com amikeco999@yahoo.com.cn
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Reta revueto de UEA pri la projekto "Ĝemelaj Urboj"
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NOVAĴO
La unua kunveno kun sukceso kaj espero
Mardo, la 27-a de julio, 2004, estis ordinara tago, sed neforgesebla tago al la kongresanoj de la
89-a UK okazinta en Ĉinio, kiuj interesis la projekton "Ĝemelaj Urboj", ĉar en la salono "Hujucz"
okazis la unua kunveno pri la projekto "Ĝemelaj Urboj" en la kadro de UEA de post ĝi funkciis en
majo de 2002. Tiutage, je la 12:00-12:45, tempo de tagmeza manĝo, tamen la kunvenon ĉeestis pli
ol 30 kongresanoj el Ĉinio, Francio, Germanio, Italio, Japanio, Koreio, Nederlando, Singapuro,
Usono kaj Vjetnamio. S-ino Michela Lipari, la eks-estrarano de UEA pri landa agado faris varman
paroladon, en kiu ŝi koncize resumis la naskiĝon kaj evoluon de la projekto en la pasinteco, s-ro
Wu Guojiang laŭtlegis jaran raporton por 2003, s-ro Zhang Changsheng, prezidanto de
Changzhou-urba Esperanto-Asocio (Ĉinio), s-ro Song Jingquan el Tianjin Esperanto-Asocio
(Ĉinio), Ĉinio, s-ro Nakatu Masanori el Esperanto-Societo de Takatuki (Japanio), s-ro Le Thanh
Thuoc, vic-prezidanto de Vjetnamia Esperanto-Asocio parolis pri tiukampa subjekto al la
kunveno.
Bedaŭrinde multaj samideanoj pro la lima tempo difinita ne povis fari la paroladojn kvankam ili
treege volis. La komisiito ne trovis tempon prezenti al la kunveno la proponojn kiujn anticipe
sendis kelkaj esperantistoj, kiuj ne partoprenis la kongreso, kaj organizi la ĉeestintojn por diskuti
la evoluon de la projekto. Certe ne naskiĝis la pria rezolucio de la kunveno. Ankaŭ bedaŭrinde la
komisiito ne vidis kelkajn samideanojn kiuj preparis sin por la kunveno. Kompreneble la okupitaj
s-ro Renato Corsetti, re-elektita prezidanto de UEA kaj s-ro Osmo Buller, ĝenerala direktoro de
UEA, ne aperis en la kunvenejo.
Ĝojinde en la kunveno oni de s-ro HORI Yasuo, prezidanto de KAEM (Komisiono de Azia
Esperanto-Movado) aŭdis la voĉon, kiu forte subtenis la projekto, oni vidis, ke s-ino Tan Xiuzhu,
prezidanto de ĈEL (Ĉina Esperanto-Ligo) restis iom da tempo, kvankam ŝi siatempe estis tre
okupita, la komisiito ricevis de s-ro Pieter Engwirda el Nederlando, s-ro Han Daozhu el Ĉinio, kaj
s-ro Le Thanh Thuoc el Vjetnamio donacaĵojn, kiuj sufiĉe esprimis varman subtenon al la
projekto.
Antaŭ la kunveno ĉiu ĉeestinto akiris n-ron. 2 Verda Stelo, trimonatan organon de LEA
(Liaoning-provinca Esperanto Asocio, Ĉinio) ， en kiu aperis n-ro 2 (9) Informilo de Ĝemelaj
Urboj, reta revueto de UEA pri la projekto.
Granda paŝo, nova komenco
Finiĝis la kunveno pri la projekto "Ĝemelaj Urboj" de UEA, tamen sub la prizorgo kaj
subtenado de la vastaj esperantistoj ni kuraĝe kaj sukcese faris la unuan paŝon, ankaŭ grandan
paŝon kvankam nia laboro estis iuflanke ne kontentiga kaj alfrontis multajn malfacilaĵon. Tio
markis, ke la projekto estis akceptita en Esperantujo, kaj vere fariĝis parto de la laboro de UEA.
Mi elkore ĝojis kaj fieris pro la hodiaŭa rezulto.
En Pekina Deklaro de la 89-a UK oni legis, "ke sekve la internacia lingvo Esperanto pruvinte
dum pli ol cent jaroj sian utilecon kaj praktikecon, meritas seriozan konsideron fare de internaciaj

organizaĵoj, ties membro-ŝtatoj kaj ĉiuj personoj kaj organizaĵoj de bona volo, kiuj respektas kaj
deziras pacon kaj pacan kompreniĝon en egaleca etoso en nia hodiaŭa mondo." La projekto "
Ĝemelaj Urboj" aldonas novan enhavon al la utileco kaj praktikeco de Esperanto, post pli ol du
jaroj da funkciigo kaj praktikado ĝi estis pruvita, ke ĝi estas unu el la efikaj metodoj ne nur
disvastigi kaj apliki nian lingvon, sed akceli interŝanĝon kaj kooperadon inter ĝemelurboj, kaj
kompreniĝon inter tieaj popoloj. Ankaŭ ĝi favoras al la konscio de la ne-esperantaj kaj samaj
organizaĵoj internaciaj pri la graveco de la Deklaro.
Rilate al la hodiaŭa progreso de la projekto mi kore dankas krom la entuziasmajn esperantistojn
la malnovan estraron de UEA pro siaj faroj, kiuj antaŭenigis la projekton. El tio mi ja sentas, ke la
malnova estraro estis solidareca kaj progresema kolektivo. Nun mi tiel kredas, ke la nova estraro
tutkore subtenos la projekton, kaj sub ĝia gvido la projekto havos novan komencon kaj marŝos al
pligranda sukceso. Ĝis revido en la dua kunveno! Ĝis revido en Vilnius en 2005! -----Wu
Guojiang
Novaj funkciuloj de la projekto
sekve de la naskiĝo de la nova estraro de UEA dum la kongreso ŝanĝis la funkciuloj de la
projekto laŭ la originala propono. La nunaj funkciuloj estas s-ro Renato Corsetti (prezidanto), sino Maritza Gutierrez Gonzales (estrarano pri landa kaj regiona agado), s-ro Osmo Buller
(ĝenerala direktoro) kaj s-ro Wu Guojiang (la komisiito). Ni kore dankas s-inon Michela Lipari
pro sia kontribuo al la projekto. En la venonta numero aperos la salutvortoj de la komisiito al ŝi.
La nova laborplano de KAEM kaj la projekto
En la kunsido de KAEM okazita en la salono Chun-Chan Yeh dum la kongreso ĉiu ĉeestinto
posedis Jarlibron de KAEM kaj en ĝi legis la proponitan laborplanon de KAEM por 2004-2010.
La agado "Ĝemelaj Urboj" fariĝis unu el la projektoj de KAEM realigi la celojn de la plano.
En la komitatkunsido de UEA
Ĉar la komitatkunsido de UEA estis publika, la komisiito, kvankam li jam ne estis komitatano,
kiel aŭskultinto povis ĉeesti ĝin je la 15h00-19h00, sabaton, la 24-an de julio. Diskutinte la parton
"la faka agado" de Estrara Raporto 2003, s-ino Flory Witdoeckt el Belgio, proponis al la kunsido,
ke ĉiuj bonvenigu la komisiiton paroli pri la projekto "Ĝemelaj Urboj", ĉar li jam venis al la
kunsido. Post la permeso de la organizanto kaj la varma aplaŭdado la komsiito staris kaj diris:
"Koran dankon, sed konsiderinte la liman tempon de la kunsido mi nur volas aŭskulti proponojn
de ĉiu komitatano al la projekto". El tio la komisito siatempe sentis sin tre ĝoja kaj kontenta, ĉar la
projekto jam estis en la koro de la komitatanoj.
En la sinprezento de la nova UEA-Estraro
Ĵaŭde je la 9h00-10h30, la 29-an de Julio, en la salono Wensing la nova estraro de UEA aperis
antaŭ la kongresanoj, post la sinprezento de la estraranoj kaj siaj respondecoj, la gvindantoj
akceptis kaj respondis la demandojn elmetitajn de la ĉeestintoj. La komisiito direktis siajn du
demandojn al ili: (1) Kiel la nova estraro allogis plimultajn personojn aliĝi al UEA por garantii la
membrojn en la stabila kresko? (2) Kiel la nova estraro traktis la projekton "Ĝemelaj Urboj"?
Teminte pri la dua demando, s-ro Renato Corsetti en sia respondo al la dua jesis la progreson de la
projekto kaj akcentis, ke la programo estis interesa agado por akceli la disvastigon kaj utiligon de

Esperanto, kaj la nova estraro daŭrigis sian subtenon al ĉi tiu agado. Ĵus post finiĝo de la prezento,
s-ro Mario Amadei el la urbo Bologna en Italio kaj tele-vidbendigis kaj intervjuis la komisiiton.
La projekto en gazeto
1. Dum la 89-a UK la loka kongresa komitato entute eldonigis 8 numerojn da kuriero kaj la
kroman paĝon. En n-ro 4, n-ro 5, n-ro 7 kaj n-ro 8 aperis kvar raportoj pri la projekto. Ili esti la
plej multaj en la raportoj de ĉiu programo de la kongreso .
2. N-ro 4 (68), 2004, Bulteno de Tianjin Esperanto-Asocio (TEA) raportis la plezuran
renkontiĝon inter la samideanoj de Tianjin kaj ĝiaj ĝemelurboj dum la kongreso. Ili estis s-ro Cho
Sung Ho el Inchon en Koreio, s-ro AKADA Yoshihisa el Kobe eb Japanio kaj s-ro Paul Desaily el
Melbourne en Aŭstralio. TEA interparolis pri la internacia interŝanĝo kaj kunlaboro inter la
ĝemelurboj kun ili kaj aranĝis bankedon ilin gastigi.
3. En n-ro 3 Verda Stelo, 2004, organo de Liaoning-provinca Esperanto-Asocio (LEA), Ĉinio,
legeblis Jara raporto de la projekto por 2003 prezentitan en la unua kunveno.

URBA STILO KAJ TRAJTO
Jara raporto de la Projekto "Ĝemelaj Urboj" en 2003
Pli kaj pli da personoj scias la projekton "Ĝemelaj Urboj" de UEA en 2003. Kiel la estrara
raporto 2002 diris, la projekto suplementis landan kaj regionan agadon. Ĝi estis en stabila
disvolviĝo kvankam ĝi alfrontas multajn problemojn.
1. Kvar funkciuloj
Enkadre de UEA prezidanto, estrarano pri landa kaj regiona agado, ĝenerala direktoro de CO
kaj komisiito nomumita en la estrara kunsido estas kvar funkciuloj de la projekto. En la pasinta
jaro ili kune antaŭenirigis ĝin kiel eble plej pene. La prezidanto aktive kunordigis la koncernajn
laborojn. La estrarano pene kolektis kaj peris informojn pri ĝemelaj urboj. La direktoro serioze
kontrolis la retan revueton "Informilo de Ĝemelaj Urboj" kaj traktis tiujn problemojn kiuj
bezonatis solvi. Garantiinte la ĝustatempan dissendon de "Informilo de Ĝemelaj Urboj" la
komisiito klopodis por teni intiman kontakton kun la partoprenantoj kaj subtenantoj, kaj faris
kontentigajn respondojn al la mesaĝoj el la esperantistoj.
2. Laborplano de la projekto
2.1 Reago
Ĝis la fino de la jaro 2003 la projekto entute ricevis reagojn de 97 esperantistoj el 33 landoj.
143 urboj aperis en la ricevitaj mesaĝoj. "Vekilo", la klubgazeto en Tampere regiono. Finnlando
kaj "Esperanto en Azio", la bulteno de Komisiono de Azia Esperanto-Movado (KAEM), publikigis
la laborplanon de la projekto. 12 gazetoj kaj 8 TTT-paĝoj raportis giajn agadojn*
2.2 Atingoj
En 2003 estis regule redaktitaj kaj rete dissenditaj kvar numeroj de Informilo de Ĝemelaj Urboj.
La kvanto de la rektaj ricevintoj estis inter 1500 kaj 1700 en pli ol 80 landoj. Dank' al la laboro de
s-ro SIBAYAMA Zyun’iti, prezidanto de Japana Esperanto-Instituto, la projekto havis sian
specialan hejmpaĝon ĉe la TTT-ejo de KAEM. Nun en ĝi oni legeblas kvar numeroj (n-ro 1, n-ro

2, n-ro 3, n-ro 4) de Informilo de Ĝemelaj Urboj, tamen la postaj numeroj ankoraŭ ne aperis pro la
okupiteco de s-ro Zyun’iti.
La Rigaj esperantistoj en Latvio intencis fari ion por la interŝanĝo inter la urbodomoj Rigo kaj
ĝia ĝemela urbo Kobe en Japanio, kaj pretis sendi delegacion viziti la ĉinan ĝemelurbon Suzhou.
Ili turnis la sopiron al la projekto de UEA. Ekde tio la komisiito komencis sian devon en nomo de
UEA per la leteroj skribitaj sur la titolitaj paperoj kaj kovertoj de UEA. En oktobro s-ino Kaisa
Hansen el Svedio prezentis detalan proponon pri loka kaj regiona kunlaboro inter la ĝemelaj urboj
de Ĉinio kaj Svedio pere de Esperanto”. La esperantistoj de la ĝemelaj urboj Changzhou en Ĉinio
kaj Takatuki en Japanio ambaŭ festis la 15-jaran jubileon de la ĝemeliĝo inter du elementaj
lernejoj Dongfang kaj Yosumi. En la kunvenoj pri landa kaj regiona agado dum la Gotenburga UK
nemalmultaj kongresanoj aŭdis la parolon de s-ino Michela Lipari, unu el la kvar funkciuloj, pri la
projekto. Dume la tri fakkunsidoj pri Azio prenis la movadon de la ĝemelaj urboj kaj kluboj kiel
unu el la diskutaj temoj. Alie ni rimarkis, ke s-ro Michael Cwik aktive agadis por la projekto pere
de la memsupereco, ke li laboras en Eŭropa Komisiono.
Informo-stoko estas plikompleta kaj pliriĉa. Post du jaroj, t.e. la 5-jara jubileo de la projekto
estas preta eldoni la broŝuron enhavantajn diversajn informojn pri ĝemelaj urboj se UEA finance
subtenus tiun ideon.
S-ino Sevdiye Katirciogu el Turkio speciale sendis 5 usonajn dolorojn kiel sendkotizon de la
kopio de Informilo de Ĝemelaj Urboj.
Indas mencii, ke forpasis s-ro Lawrence Mee el Manchester en Britio kaj s-ro Wang Renhu el
Shengyang en Ĉinio, du entuziasmaj subtenintoj de la projekto.
La funkciuloj komencis konsideri la okazon de la kunveno pri ĝemelaj urboj en la kadro de
UEA kaj aktive preparis sin por ĝi.
2.3 legaĵoj ricevitaj
En la pasinta jaro la komisiito ricevis kelkajn gazetojn. Ili estas: Esperanto aktuell (esperanta kaj
germana) kaj Verda Informilo senditaj de Werner Pfening el Germanio, Pontoj 7 (esperanta)
redaktita kaj senditaj de s-ro Hans Fechler el Germanio, kaj Vekilo (esperanta) redaktitaj kaj
senditaj de s-ro Veli Hamalainen el Finnlando, Esperanto en Azio presita kaj sendita de Japana
Esperanto-Instituto, Esperanto Aktivas, Bulteno de Tianjin Esperanto-Asocio, Verda Spiko el la
ĉinaj lokoj, ankaŭ reta revuo "BULTENO DE LA ALBANA ESPERANTO- INSTITUTO" el
Albanio.
3. Problemoj
3.1 Bezonatas la papera revueto "Informilo de Ĝemelaj Urboj"
Konsiderante tion, ke la reta servo pli multe kostas ol la poŝta en kelkaj landoj, iom da legantoj
deziris ricevi la paperan Informilo de Ĝemelaj Urboj, ekzemple, s-ro Eden Loubaki el Kongo
proponis tion.
3.2 Estas nevasta la diskonigo de la projekto
Tio ĉi estas malnova problemo. La plej parto de la sciintoj pri la projekto baze estas
esperantistoj aŭ Esperanto-organizaĵoj kun retadreso(j). Krome ajna respondo el Arabio ne venis al
ni. Pro tio la informoj ĉe ni ne estas tiel sufiĉa, por ke oni libere kaj facile trovu ion kion li aŭ ŝi
volas.
3.3 Mankas al la projekto rekta vojo al la samaj kaj neesperantaj organizaĵoj

La laboro de la projekto nelimiĝas en la kadro de UEA kvankam ĝi celas disvastigon kaj utiligon
de Esperanto. Ĝia progreso en la perspektivo dependas ne nur de la partopreno de la vastaj
esperantistoj, sed ankaŭ de la intensa kunlaboro kun la samaj kaj neesperantaj organizaĵoj, landaj
aŭ internaciaj., ĉar tiuj organizaĵoj havas sukcesajn spertojn en multaj flankoj, ekz. kiel kontakti la
instancojn, kiel trakti la rilatojn inter la instancoj, ktp. Ŝajne al la projekto mankas rekta vojo
starigi kontakton kun tiuj organizaĵoj.
4. Solvoj proponataj
Pri la problemo en la sekcio 3.1 estas proponata, ke oni uzu internaciajn respondkuponojn,
ĝenerale la sendokosto de ĉiu kopio bezonas du respondkuponojn, ĉar la kotizo de la alsendo jam
pliiĝas en Ĉinio.
Pri la problemo en la sekcio 3.2 estas esperata, ke oni ofte aperigu la projekton kaj ĝiajn
novaĵojn en lokaj gazetoj. Oni devas rimarki, ke la revuo Esperanto komencis fari tiel, kaj ni ja
ricevis la respondojn. Ni havis fadenon per kiu ni probable kontakteblas iun E-klubon en Arabio.
Pri la problemo en la sekcio 3.3 estas instigata, ke oni kaptu ajnan ŝancon prezenti la projekton
al la lokaj samaj organizaĵoj neesperantaj.
5.
a)
b)
c)
d)
e)

Pripenso al la laboro de 2004
okazigi la kunvenon pri ĝemelaj urboj dum UK;
instigi al esperantistoj traduki la projekton en diversajn lingvojn por akceli ĝin.
garantii la redaktadon kaj dissendon de Informilo de Ĝemelaj Urboj;
fari enketon por riĉigi la nunan informo-stokon;
provskribi publikan leteron al la urbestroj por gajni sufiĉan komprenon kaj subtenon al la
projekto de UEA.
f) proponi, ke UEA konsideru la financan subtenon al la projekto, kaj minimume je kopiado kaj
korespondado, ĉar la salajroj de la komisiito ne povas elspezi la kostojn se la korespondado
(poŝta) kaj la kopioj pliiĝus.
(* la gazetoj kaj TTT-ejoj estis tiuj en la raportoj kaj mesaĝoj ricevitaj)
Proponoj el Uzbekio
1. Ni devas kunlabori kun departamento de la urbestro, magistrato, respondanta pri la ĝemelaj
aferoj interurbaj.
2. Ni devas peti taskojn de tie, dirinte pri niaj ebloj kaj kontaktoj interesprantistaj de la frataj
urboj.
3. Ni prezentu la tradukitan jarraporton, kiujn ni ĉerpu el aranĝota prezento de la spertoj, jara
raporto de la projekto por 2003, kaj diskutoj.
4. Ni petu de la esperantistoj de la ĝemeliĝintaj urboj proponojn de la kunlaboro kaj projektojn de
tiuj realiĝoj.
La supremenciitajn proponojn al la unua kunveno mi ricevis de samideano Eugeno S.
Perevertajlo el Uzbekio antaŭ la kongreso kaj preparis prezenti ilin al ĉiu ĉeestinto, sed kiel ĉiu
jam sciis, bedaŭrinde kaj kompreneble pro la streĉa tempo difinita mi tute ne havis ŝancon
efektivigi tion. Nun mi aperigas ilin en ĉi numero. Krome s-ro Perevertajlo ankoraŭ diris: “la
projekto bezonegas la progreson. Tio estas eble la sola serioza projekto de uzado de Esperanto
ekstermovade. Ni, la esperantistoj kun miro konstatas, ke nia lingvo ne estas vaste konata tra la

monda publiko. Kial? Ĉar ni malofte eliras al la publiko kun nia agado”. kaj kore dankas s-ron
Perevertajlo pro lia sincera faro al la projekto. ----la komisiito
INTER ĜEMELAJ URBOJ
Varma akcepto en Tianjin
La 21-an de julio, Komisiite de s-ino Chao Myeong Ja, malnova amiko de la korea ĝemelurbo
Inchon, la ĉinaj samideanoj de TEA ĉe la nova ŝipkajo de Tianjin Haveno varme akceptis du
koreajn esperantistojn, kaj akompanis ilin rondvojaĝi tra Tianjin kaj kune kun ili prenis trajnon al
Pekino por la 89-a UK.
Renkontiĝo amikeca
La 28-an de julio, ĝuinte la agrablan tuttagan ekskurson de la kongreso en iu ĉina restoracio s-ro
Zhang Changsheng, s-ino Jin Mingxia kaj sia edzo Pan Yajiang el la ĉina urbo Changzhou speciale
aranĝis bankedon por regali s-rojn Nakatu Masanori Oura Takesi kaj Hino Tatuo el la japana
ĝemelurbo. Tia renkontiĝo estis la unua fojo por s-ro Pan, Oura kaj Hino. Dum la bankedo la
samideanoj de la ambaŭ urboj libere parolis pri la pasintaj multjaroj da amikeco kaj senbride revis
pri la estonta perspektivo de la ambaŭ Esperanto-organizaĵoj. Ili bedaŭris, ke s-ro Takeuti
Yosikazu, plej amata kaj estimata de esperantistoj en du urboj, kaj iniciatinto ĝemeliginta la
organizaĵojn, ne povis partopreni tiun ĉi kongreson pro la malsano. (* la titolo aldonita de la
redaktoro, el la mesaĝo de s-ro Nakatu Masanori )

SERVA PLATFORMO
Nov-zelando/Ĉinio
Antaŭ kelkaj tagoj de la kongreso, por instigi esperantistojn en Xiamen, la ĉina ĝemelurbo de
Wellington, Nov-zelando, partopreni en la ĝemelurba agado, s-ro Donald Rogers, sekretario de
tiea Esperanto-Rondo, sendis al la komisiito mesaĝon, en kiu li diris, ke li esperis, ke pere de la
komisiito serĉis ilin en la okazo, kvankam li ne povis ĝin partopreni. Helpe de s-ro Liu Zhengkun,
prezidanto de LEA, en la halo de la kongresejo la komisiito trovis s-inon Guo Shaomei el Fujianprovinco, kiu povis starigi kontakton inter ili. Post la kongreso ŝi trovis kaj vizitis kelkajn
samideanojn en Xiamen. Tio realigis la multjaran deziron de s-ro Rogers.
Japanio/Ĉinio
Marde je 12h00-13h30, la 29-an de Julio, en la salono Hujucz, la okazejo de la kunsido nomata
"Azia agado" de KAEM pri kulturo (publika-2). Kiam la komisiito eniris en la salonon kaj ĵus
sidiĝis, lian atenton vekis papero algluita sur la glasa tabulo antaŭ la ĉeestintoj. Ĝi estis serĉanonco! Pri esperantistoj en ĝemelaj urboj! Finiĝinte la kunsidon la komisiito tuj venis al la
anonco kaj sciiĝis, ke s-ro HARADA Hideki el la urbo Okayama serĉis esperantisojn el la ĉina
ĝemelurbo Luoyang. Post serio da aranĝo de la komisiito s-ro HARADA finfine vidis s-ron Ji
Feng, kongresano el Luoyang je la 18-a horo en la halo de la 1-a nivelo de la kongresejo. Antaŭ
ilia renkontiĝo ili jam korespondis 20 jarojn. S-ro HARADA opiniis, ke la projekto estis grava por
la E-movado kaj ĝemeliĝo inter urboj..
*******************************************************************************
Redaktoro: Wu Guojiang / komisiito de UEA pri La Projekto "Ĝemelaj Urboj"
Adreso: Fushun Shiyouyichang Yanjiusuo

113008 Fushun Liaoning Ĉinio
Telefono/Fakso: +86-413-2650322 (fakso post la 5-a sonorilo)
Retadreso: amikeco999@21cn.com ghemelurboj@yahoo.com.cn
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NOVAĴO
Ne nur al mi sed al ĉiuj
En la lasta aprilo Osmo Buller re-transprenis la ĝeneralan direktoron de UEA kaj siatempe estis en
la okupiteco. Spite al tio Osmo Buller nelonge turnis sin al la projekto "Ĝemelaj Urboj", en sia
retmesaĝo li skribis: "Kara amiko, Jam kelkfoje mi intencis skribi al vi, sed aliaj urĝaj taskoj
malhelpis tion. Nun mi tamen sukcesas sendi al vi kelkajn liniojn, antaŭ ĉio por kore gratuli vin
pro via aktivado sur la kampo de ĝemelurba agado. En mallonga tempo vi sukcesis fari mirindan
laboron, kies plej sentebla signo estas via reta bulteno. La bulteno kunigas jam multajn aktivulojn
tra la tuta mondo kaj estas por ili riĉa fonto de ideoj, ĉar ĝiaj raportoj ebligas al ĉiu leganto lerni el
la spertoj de aliaj agantoj. Lastatempe mi legis n-ron 9 de la Informilo de Ĝemelaj Urboj. Tre riĉa
enhavo denove, kun bela omaĝo al s-ro Stanley Nisbet. Mian intereson kaptis ankaŭ la artikolo
pri Tampereo, urbo el mia propra lando kun vigla loka movado…" La vortoj de Osmo Buller
kuraĝigis min, mi pensis, kaj ĉiujn partoprenantajn kaj subtenantajn la projekto. Tio intense
esprimis la atenton de UEA al la progreso de la projekto. Menciindas, ke s-ro Osmo Buller ĉiam
subtenis la projekton. Tion sciis ĉiuj legintaj nian revueton.--komisiito
Salutvortoj al Michela Lipari
Mi ne kontaktus ŝin sen Esperanto, mi ne amikiĝus kun ŝi sen Esperanto, mi ne havus ŝancon
kunlabori kun ŝi sen la projekto "Ĝemelaj Urboj". Ŝiaj karaterizoj je optimismo, klereco kaj
zorgemo faris sur min profundan impreson. Ŝi estas unu el la gravaj kontribuantoj de la projekto.
De fermentado de laborplano de la projekto al ĝia funkciigo ŝi partoprenis la tuton, la konciza
laborplano de la projekto rezultis el ŝia saĝeco. Al ĉiu numero de Informilo de Ĝemelaj Urboj ŝi
aldonis siajn komentariojn kaj kuraĝon. Ekde la naskiĝo de la projekto ŝi klopodis por ĝia
progreso. Estis ŝia aktiveco kiu unuafoje aperigis raporton pri ĝemelaj urboj en la kongresaj
dokumentoj de la 87-a UK. Estis ŝia iniciatemo kiu igis la projekton fariĝi la diskutotemo dum la
88-a UK. Estis ŝia efika penado kiu sukcesigis kaj garantiis la ghustatempan okazon de la unua
kunveno pri ĝemelaj urboj dum la 89-a UK. Mi sentis plezurecon en kunlaboro kun ŝi. Ŝi ja estas
s-ino Michela Lipari, eks-estrarano de UEA kaj unu el la unuaj funkciuloj de la projekto. Ŝia
instigo helpis min venki malfacilaĵojn, ŝia gvido akcelis min progresigi la projekton. Aperinte la
nova estraro de UEA en la 89-a UK s-ino Michela Lipari ne plu estis la funkciulino, sed oni
neforgesis ŝian kontribuon al la projekto. Ĉi tie kiel komisiito de la projekto mi kore dankas s-inon
Michela Lipari pro sia elstara faro al la projekto, mi profunde kredas, ke ŝi daŭrigos sian subtenon
al la projekto.-----Wu Guojiang
La projekto, parto de laborplano de UEA por 2003-2005
Antaŭ la 89-a UK ĉiu komitatano ricevis kelkajn dokumentojn de UEA. En la raporto de Renato
Corsetti pri la laborplano menciis la projekton en la sekcio "Utiligado" de la plano de UEA--20032005. Estis tiel skribita: UEA subtenu la utiligon de Esperanto fare de lokaj Esperanto-kluboj en
pluraj manieroj kaj tute aparte serve al la sistemo de rilatoj inter ĝemelaj urboj.

Signifa vizito, grava okazo
S-ro Yas Kawamura laboras kiel redaktoro de la japana gazeto "Nova Vojo" kaj ĝenerala
direktoro de EPA (Esperanto-Propaganda Asocio), kiuj loĝas en la urbo Kameoka. En la pasinta
septembro li partoprenis karavanon kun 31 personoj gviditan de s-ro Kurijama Masataka, urbestro
de Kameoka, al Aŭstrio por celebri la 40-an ĝemeliĝon de du urboj: Kameoka kaj Knittelfeld.
En Aŭstrio s-ro Yas ĉeestis serion da festaranĝoj, inkluzive de kunsido, festoceremonio, arboplantado, vespermanĝ-kunveno, vizitoj al muzeo, memorŝtono kaj mezlernejo, ktp. Li esprimis
siajn salutovortojn al la publiko en la urbo-halo de Knittelfeld.
En Internacia Esperanto-Muzeo en Vieno li persone vidis la atestilon pri ĝemeliĝo inter la du
urboj skribitan en tri lingvoj: germana, Esperanto kaj japana, en la 14-a de aprilo, 1964. En la
atestilo havis tian enhavon: "Post unuanimaj decidoj de iliaj laŭ konstituciaj reprezentantoj
15.10.63 La urboj Kameoka en Japanujo kaj Knittelfeld en Stirio, Aŭstrio decidis kaj proklamas
sian ĝemeliĝon, ĉar ili deziras, tiel esprimi sian sinceran kaj firman pacamon donante ekzemplon
al tuta la mondo." Post 40 jaroj en Knittelfeld li honore vidis la tutan proceson de deklaraciosubskribo kiu estis plenumita de la nunaj du urbestroj: s-ro Schafarik (Knittelfeld) kaj s-ro
Kurijama (Kameoka) por festo de la 40-a datreveno. La tuta enhavo de la deklaracio skribita en tri
ligvoj japana, Esperanto kaj germana, estas: ke "Memore al 40jara jubileo de sia ĝemeliĝo por sia
amikeco en paco du urboj, Kameoka kaj Knittelfeld, deklaras al la mondo, ke ni antaŭenpuŝos
fortan deziron por realigi pacon, en sinceraj kaj firmaj voloj: dezirante la unuiĝon sub konstanta
paco, grandanimeco kaj reciproka interkonsento. Kiel la signo de danko ni aldonas nomojn de du
advokatoj de nia ĝemeliĝo: s-ro Eizo ITO el Kameoka, d-ro Adolf Harbedl el Knittelfeld.". Indas
mencii, ke S-ro Eizo ITO kaj d-ro Adolf Harbedl ja estas esperantistoj!
Sur la strato nomata "Kameoka-strato" en la urbo, s-ro Yas ankaŭ vizitis la memorŝtonon de
ĝemeliĝo, kies Esperanto-signo estis aldonita de s-ro Schafarik, kiu funde alte taksas E-ton kaj la
movadon kaj esprimis, ke eĉ se preskaŭ neniuj esperantistoj estas en la urbo. sekvonta aktuala
temo estu krei E-komunumon en la urbo. (resumita el la raporto de s-ro Yas Kawamuro)
[komentario] La vizito de s-ro Yas al Aŭstrio estis sukcesa vizito. Ĝemeliĝo inter Knittelfeld
kaj Kameoka estis modelo kaj ekzemplo de Esperanto aplikita al interurba ĝemeliĝo. La atestilo
kaj deklaracio estis gravaj dokumentoj progresigi la projekton "Ĝemelaj Urboj". Ĉi tie mi
esprimas mian elkoran saluton al la du urbestroj kun sincera amo al paco kaj Esperanto, kaj al
Herbert, Christian, Leopord, Martin kaj liaj koleginoj, kiuj Esperante helpis la agadon de s-ro Yas
en Vieno kaj Knittelfeld.---la komisiito
Forpaso de s-ro Gerrit J. Brons
La komisiito triste informiĝis, ke subtenanto de nia projekto kaj entuziasma leginto de Informilo
Ĝemelaj Urboj, delegito de UEA en Maassluis, Nederlando, s-ro Gerrit J. Brons forpasis en la 12a de novembro, 2004. La komisiito sendis al la familio de s-ro Gerrit la funebran saluton pere de sro Cor Brons, filo de Gerrit .
La projekto allogis grandan atenton en Zamenhof-festo de LEA
Liaoning-provinca Esperanto-Asocio (LEA), Ĉinio, okazigis Zamenhof-feston en la pasinta
decembro en la gubernio Qingyuan. La komisiito faris specialan raporton pri la projekto "Ĝemelaj

Urboj", kiu vekis grandan intereson de ĉeestintoj, inkluzive de la estroj de la gubernia registaro.
Honoro al la komisiito
En septembro surbaze de kontribuo al Esperanto Liaoning-provinca Federacio de Socisciencaj
Asocioj oficiale engaĝis s-ron Wu Guojiang, kaj alian samideaninon, s-ino Jiao Xiyang el LEA
kiel provincajn konsultajn specialistojn pri popularigo de socisciencoj.
La projekto en gazeto
1. S-ro Zhang Shaoji, prezidanto de Guangzhou-urba Esperanto-Asocio kaj entuziasma
subtenanto de la projekto, menciis la unuan kunvenon pri ĝemelaj urboj en sia artikolo "Mia UK"
aperinta en n-ro 3 Verda Spiko, trimonata organo de Guangdong-provinca Esperanto-Asocio,
Ĉinio. Li invitite prelegis en Internacia Kongresa Universitato de la 89-a UK.
2. N-ro 8-10, 2004, Informilo de Ĉina Esperanto-Ligo raportis la unuan kunvenon pri ĝemelaj
urboj en siaj kongresaj numeroj, nome, en n-ro 8-10, 2004.

URBA STILO KAJ TRAJTO
Hanojo kaj sia Internacia Esperanto-Konkurso
Tre estimataj gesinjoroj, karaj gekamaradoj, karaj gesamideanoj,
Okaze de la 1000-a jubileo de Thang Long (malnova nomo de Hanojo),---1010-2010—HANEA
(Hanaja Esperanto-Asocio) organizas Internacian Esperantan Konkurson por ĉiuj geesperantistoj
en la tuta mondo kiuj scipovas Esperanton kaj simpatias al nia lando, nia ĉefurbo. La konkurso
daŭras 10 jarojn ekde 2000 ĝis la fino de la jaro 2010. La lingvo uzata estas Esperanto kaj la
konkurso estas rezervata nur por eksterlandanoj.
Komence de la jaro 2000, ĝis nun, ni jam efektivigis 3 fojojn de la konkurson. Kaj ĉiu konkurso
solvas unu dinastion de la historio de Vjetnamio. Jene estas la bilanco de 3 konkursoj jam
plenumitaj:
- La unuafojon partoprenis 123 konkursintoj de 35 landoj.
- La duafojon partoprenis 105 konkursintoj de 29 landoj.
- La triafojon partoprenis 116 konkursintoj de 26 landoj.
Pri la longeco de la dinastio de LE – posta, la kvara etapo lanĉita en ĉiujaro daŭras solvi tiun
dinastion en 5 demandojn.
Multaj konkursintoj esprimas sian simpation al nia ĉefurbo, nia popolo, priskribita per emociaj
vortoj "Se mi ĝuste respondas, mi tuj sendas mian foton. Se mi eraras, sciigu min kaj mi tuj sendos
alian konkursaĵon" (s-ro PENG, Wuhan, Huibei provinco, Ĉinio), kaj "Mi jam estis en Hanojo, ĉio
bone kuŝas en mia menso, vere dirite, en mia koro" (Sino Testuto, Italio). La premioj estas
modestaj, sed la afabla kontribuo de konkursintoj stimulas nin ege antaŭenpuŝi nian komunan
noblan laboron.
Kiel jam anoncite, pliaj detaloj kaj la rezultoj de la konkurso legeblas ĉe la ttt-ejo:
http://www.hanea.vnn.vn Por aliaj samideanoj, ni invitas ĉiujn partopreni la kvaran konkurson
fiksita por la jaro 2004, kaj ni deziras al ili bonan sukceson en la lotado de la futuraj premitoj.
Bonvenon al vi ĉiuj. (ĉi teksto estis la tuta parolado farita de s-ro Le Thanh Thuoc, vic-prezidanto
de Vjetnamia Esperanto-Asocio en la unua kunveno pri ĝemelaj urboj, la redaktoro faris nenian
ĝustigon krom aldono de la titolo).

INTER ĜEMELAJ URBOJ
Kunlaboro inter ĝemelaj urboj Changzhou kaj Takatuki
La 89a Universala Kongreso de Esperanto okazos en julio kurantjare en Pekino, Ĉinio, kies Emovado jam multe progresas kaj disvolviĝas post la 71-a Universala Kongreso de Esperanto en
Pekino en 1986. La lokaj E-movadoj en Ĉinio multe kaj aktive akcelis kaj akcelas la landan Emavadon. Ĉar lokaj E-movadoj estas fundamentoj de la landa E-movado. Ne povas esti la landa
movado sen la lokaj movadoj.
De 1988 nia urbo Changzhou en provinco Jiangsu, kiu situas meze inter Shanghaj kaj Nankino,
havas ĝemelan rilaton al la urbo Takatuki, Japanio. Aparte menciindas, ke nia asocio Changzhou-a
Esperanto-Asocio ĝemeliĝis al Esperanto-Societo en Takatuki jam en 1986, du jarojn pli frue ol
kiam ambaŭ urbestroj oficiale subskribis la kontrakton de la ĝemelaj urboj.
Iun vesperon en januaro de 1986 esperanta elsendo de Ĉina Radio Internacia (ĈRI) diskonigis la
novaĵon pri la fondiĝo de la Changzhou-a Esperanto-Asocio. Aŭdinte tion la membrino de
Esperanto-Societo en Takatuki s-ino Takeuti Tomiko, nia estimata kaj forpasinta amikino, kiu estis
unu el la plej fidelaj aŭskultantoj de ĈRI, tuj sin turnis al Ĉina Esperanto-Ligo kun la peto ke ĝi
sciigu al ŝi la adreson de la iniciatintoj. Baldaŭ ŝi ricevis la unuan leteron de s-ro Zhang Zhenzhi,
la tiama prezidanto de Changzhou-a Esperanto-Asocio. Li estis jam 70-jara malnova esperantisto,
kiu sin dediĉis por Esperanto eĉ en la plej severaj cirkonstancoj dum la batalo kontraŭ la japanaj
agresantoj. "Ni metu la idealon de Verda Majo sur la bazo de niaj estontaj kunlaboroj", li skribis
en sia unua mesaĝo. Tio profunde tuŝis la koron de la samideanoj de Takatuki. Tiele komenciĝis la
afero.
S-ro Zhang Zhenzhi tiam estis vicestro de la Pedagogia Kolegio de Changzhou, kie sidis la
oficejo de Changzhou-a Esperanto-Asocio. Ĉar ankaŭ Esperanto-Societo en Takatuki havis
kelkajn instruistojn kiel siaj membroj, ni do decidis, unue helpi la lernejajn geknabojn de ambaŭ
urboj amikiĝi inter si per Esperanto. En novembro de 1986 la unuaj leteroj de gelernantoj de
Elementa Lernejo Tunoe en Takatuki estis senditaj al tiuj de Dongfang Elementa Lernejo en
Changzhou kun esperanta traduko. Kvankam la korespondado ne daŭris longe, oni tamen ne ĉesis
teni la amikan rilaton de la lernejoj. En 1988, de la translokiĝo de samideana instruisto, la rolon
prenis en la japana flanko Elementa Lernejo Yosumi, kies ĉefinstruisto estis s-ro Ukita Masaharu,
la nuna estrano de Esperanto-societo en Takatuki. En 1987 kiam nia tiama urbestro s-ro Chen
Hongchang vizitis al Takatuki, la flago kun la vorto AMIKECO donacita de Dongfang Elementa
Lernejo estis sendita al Yosumi Lernejo per la urbestro de Takatuki. La lernejoj Dongfang kaj
Yosumi oficiale ĝemeliĝis dank al la klopodo de la lokaj Esperanto-organizaĵoj.
De tiam jaron post jaro la amika rilato de ambaŭ lernejoj donis siajn fruktojn. Ili ne forgesis
ĉiujare reciproki la gratulon al la geknaboj, kiuj finis la tutan studon de la lernejo. Foje kaj foje
okazis interŝanĝoj de lernomaterialoj, videobendoj, desegnaĵoj kaj manlaboraĵoj de geknaboj. En
la korto de Dongfang prospere kreskas amika arbo, kiun plantis la lernejestro de Yosumi memore
al sia vizito en 1990. Kaj en Yosumi oni vidas flagon donacitan de Dongfang. En ambaŭ lernejoj
Dongfang kaj Yosumi ŝanĝiĝis multe da lernejestroj tamen la amikeca rilato bonorde daŭris. Post
kiam la novaj lernejestroj de Dongfang kaj Yosumi surposteniĝis, la unua afero por ili estis sendi
reciproke mesaĝon esprimi siajn bondezirojn pri daŭriĝo kaj disvolviĝo de la amika rilato inter la
du lernejoj. Esperantistoj de ambaŭ urboj tion subtenis jen tradukante la mesaĝojn jen perante la
donacojn ktp.
La 6-5an de junio 1988 okazis en Takatuki la 36a Kongreso de Esperantistoj en Kansajo,

Japanio. Invitite de Esperanto-Societo en Takatuki nia asocio sendis la delegacion kiu konsistis el
s-ro Yue Deben, estro de la Changzhou-a Federacio de Socisciencaj Asocioj , s-ro Zhang Zhenzhi
kaj s-ro Zhang Changsheng, la nuna prezidanto de Changzhou-a Esperanto-Asocio por partopreni
en la kongreso. Post la kongreso la tri delegitoj restis 10 tagojn en Takatuki kaj vizitis la lernejon
Yosumi. Tiu evento estis signifoplena ne nur por ambaŭ ĝemelaj lernejoj sed ankaŭ por la
Esperanto-movado en ambaŭ urboj.
Ni devas substreki la fakton ke la Esperanto-kurso de Dongfang jam daŭris pli ol dek jarojn kiel
oficiala lernoprogramo en la dua, kvara kaj sesa klasoj kaj antaŭ kelkaj jaroj naskiĝis Esperantokurso ankaŭ en la mezlernejo Qingtan, Changzhou, kie lernas kursofinintoj de Dongfang. En la
novembro de 2001 sankciite de la eduka instanco de urba registaro ni starigis la bazejon en la
mezlernejo nomata de "Bazo de Internacia Interŝanĝo por Eduko kaj Kulturo sub Changzhou-a
Esperanto-Asocio". Kaj en 2003 funkciis kursoj kun Esperanto kiel oficiala lerno-objekto en
Liuguojun Profesia Eduka Centro en Changzhou kie lernas parto de diplomiĝintoj de mezlernejo
Qingtan. Nia Changzhou-a E-movado havas bonan disvolviĝon en la pedagogia kampo.
La 14an de novembro 2000 mi akompanis s-ron Takeuti Yosikazu, kiu estas eksvicprezidanto de
Komisiono de UEA pri Azia Esperanto-Movado (KAEM) kaj prezidanto de Esperanto-Societo en
Takatuki al Dongfang por renkontiĝo kun lernantoj de E-kurso kaj estroj de la lernejo, Tio estis lia
deka vizito al nia urbo. Kiam s-ro Takeuti kaj mi eniris la klasĉambron, niaj esperantistetoj ĝoje
kriis al s-ro Takeuti ke lin ili iam konis. Jes, s-ro Takeuti multfoje vizitis Dongfang-an Elementan
Lernejon kaj donis al ili profundan kaj neforgeseblan impreson. Antaŭ kelkaj jaroj kiam mi kune
kun s-ro Takeuti promenis en iu vendejo en nia urbo, subite iu servisto de la vendejo diris al s-ro
Takeuti: "Mi vidis vin en mia elementa lernejo." Kaj ili tuj familiare interparolis. Mi kortuŝiĝis
dum ilia babilado. En la diskuto pri la estontaj edukaj progresoj niaj lernejaj estroj kaj s-ro Takeuti
interŝanĝis fotojn kaj materialojn en kiuj montriĝas edukaj agadoj de lernantoj kaj instruistoj en
lernejoj. S-ro Takeuti donacis al la lerneja E-kurso E-librojn kaj E-sonbendojn por kuraĝigi la
esperantistetojn kaj instruistojn de la lernejo pli bone lerni kaj instrui nian lingvon.
En Qingtan-mezlernejo, esperantistetoj estis pli viglaj kaj pli aktivaj. Estas rara sperto por ili
ĉeesti lecionon faritan de fremdalanda esperantisto. Ili demandis en simplaj Esperantaj vortoj al sro Takeuti. S-ro Takeuti kun plezuro kaj fervoro respondis iliajn demandojn. Li jam estas 69jara
kaj eklernis nian lingvon en mezlernejo. Kaj li fervore prezentis al la lernantoj bonan
lernomanieron korespondi kun alilandaj esperantistoj en nia lingvo. Lia societo havas Esperantajn
korespondantojn en pli ol 60 landoj kaj regionoj, kaj en tiu flanko li volonte helpas niajn
lernantojn. Li skribis sian adreson kaj ret-adreson sur nigra tabulo. Li ankaŭ donacis al ĉiu
lernanto E-libron por subteni kaj kuraĝigi ilin lerni diligente nian lingvon.
Ankaŭ en aliaj kampoj ni havas multe da kunlaboroj, ekzemple:
Je la 26a de aprilo 2000 nia asocio ricevis leteron de s-ro Nakatu Masanori, estrarano de
Esperanto-Societo en Takatuki, en kiu li skribis: "Internacia Asocio de Takatuki, unu el oficialaj
instancoj de la urbo Takatuki petis nian societon, Esperanto Societo en Takatuki, ke ni kolektu
magazinojn presitajn en la nacia lingvo. Tiam tio ne necesas, ke ĝi estu nepre nova. Bonvenaj
estas ankaŭ tiuj, kiujn oni jam ellegis. La instanco deziras montri al la urbanoj, ke en la mondo
estas tiom da lingvoj kiom da nacioj. Ĉar japana registaro povus alpreni la anglan lingvon kiel la
duan oficialan lingvon. En tia cirkonstanco la Internacia Asocio de Takatuki intencas montri al la
urbanoj realon en la mondo. Kiel esperantistoj ni, membroj de Esperanto-Societo en Takatuki estas
tre ĝojaj pro tio, ke la urbo agnoskas Esperanton kaj petis nin por kolekti tutmonde tiajn

magazinojn. Bonvolu kunlabori kun ni kaj sendi al jena adreso magazinojn, kiujn legas ordinaraj
personoj ĉe vi en ĉiutaga vivo. Ni preferas, ke oni facile divenu en la magazino el kiu lando ĝi
estas sendita." Al tiu peto niaj membroj tuj sendis al ili la bezonatajn magazinojn. Ĉiujare
Esperanta Ekspozicio en Takatuki ofte ricevis la materialojn el Changzhou-a Esperanto-Asocio.
En 1990 Changhzou Traktora Teknika Instituto transdonis al nia asocio sian peton ke ni havigu
al ili specimenojn de novtipaj ilmaŝinaj amortiziloj faritaj de Japanio. Ni sciigis tiun bezonon al
nia amikeca societo. Nelonge poste ni ricevis kvar amortizilojn kiel donacojn senditajn de s-ro
Nisikawa, eksprezidanto de Esperanto-Societo en Takatuki. Li estas ankaŭ elstara entreprenisto en
Takatuki. La Shanghai dogano kredis, ke tiuj amortiziloj estas donacoj anstataŭ importaĵoj kaj
postulis de ni doganpagon. Post kiam ni prezentis la ateston de nia urba registaro de Changzhou la
Shanghai dogano donis al ni la amortizilojn. Poste ni transdonacis la amortizilojn al la instituto kaj
ricevis la repagon kiel premion de la instituto kaj nia financa institucio en la urbo kaj aliaj kiuj
bone subtenis nian lokan E-aktivadon, kaj tio donis grandan influon ne nur urbe sed ankaŭ
publike.
Ni simple skizis la historion de nia loka E-movado pri kunlaboro kun nia ĝemela urbo. Ni
resumas niajn spertojn kiel jene: Unue ni metis nian prioritatan celon krei modelon de kunlaboroj
de esperantistoj en ĝemelaj urboj, kaj trovis praktikan eblecon en la projekto helpi la ĝemeliĝon de
lernejoj. Due ni prezentis la sukcesan rezulton al la koncernaj instancoj de la urbo, kiu respondecis
pri la internaciaj kulturaj interŝanĝoj. Ni ne forgesis tion konigi ankaŭ al la publiko liverante
novaĵojn al la redakcioj de lokaj gazetoj. Trie ni senĉese konvinkis la magistratanojn pri la bezono
de Esperanto montrante konkretajn laborfruktojn kiel fidindajn atestaĵojn. Ŝajnas ke tiurilate ni
lernas multe de Esperanto-Societo en Takatuki kiu havas pli multe da spertoj en sia 39jara
funkciado. Nun multe pliboniĝis la cirkonstancoj, en kiuj ni aktivas. Ni jam havas nian oficialan
asocian ĉambron, kie ni regule kunsidas kaj kelkajn individuajn membrojn de UEA kaj nian TTTpaghon (http://www.china-esperanto.com). Nun nia magistrato kaj publiko pli alte taksas nian Eaktivadon, kaj tio multe akcelas nian aktivadon. Certe la kunlaboroj de Esperanto-organizaĵoj inter
ĝemelaj urboj havos ĉiam pli grandan signifon en nia estonta agado. (ĉi tio estis artikolo de s-ro
Zhang Changsheng, Prezidanto de Changzhou-a Esperanto-Asocio, Ĉinio, la parto el ĝi estis
prezentita en la unua kunveno pri ĝemelaj urboj)

SERVA PLATFORMO
Mongolio
S-ro Chimedtseren ENKHEE , Estrarano de Mongola Esperanto-Societo kaj Asista direktoro de
la Kolegio pri sociaj sciencoj, havis proponon pri ĝemeliĝo inter universitatoj kaj kolegioj,
interesiĝantoj rekte kontaktu lin pere de ĉi-retadreso:pacosuno@magicnet.mn (el la mesaĝo de
Germain Pirlot)
Italio
S-ro Duilio Magnani (duiliomagnani@iol.it) el Rimini, Italio estas serĉanta samideanojn en la
ĉina ĝemelurbo Yanzhou.
*******************************************************************************
Redaktoro: Wu Guojiang / komisiito de UEA pri la projekto "Ĝemelaj Urboj"
Adreso: Fushun Shiyouyichang Yanjiusuo
113008 Fushun Liaoning Ĉinio

Telefono/Fakso: +86-413-2650322 (fakso post la 5-a sonorilo)
Retadreso: amikeco999@21cn.com ghemelurboj@yahoo.com.cn
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NOVAĴO
Grava decido por Gora kaj Herzberg am Herz
En la 19-a de marto 2005, sabate, la urbestroj de du urboj: Tadeusz Wrotkowski el Góra en
Pollando <burmistrz@gora.com.pl> kaj Gerhard Walter el Herzberg am Herz en Germanio
<buergermeister@herzberg.de> interkonsentis, ke komencas realigi projekton, kiu celas praktikan
uzadon, per la civitanoj de ambaŭ urboj, la neŭtralan pontlingvon Esperanto. Tielmaniere oni celas
vigligi la urbpartnerecon reduktante la komunikadbaraĵojn.
La tutan projekton gvidas kaj respondecas Peter Zilvar el Interkultura Centro en Herzberg
<esperanto-zentrum@web.de> de pola flanko helpas Andrzej Szczudlo <aldand@o2.pl>. La
gratulmesaĝoj por ambaŭ urbestroj estas bonvenaj kaj similaj agoj konsilataj.--- Andrzej Kiszkiel
raportis. [detalo pri tiu okazo legos en la venonta numero]
Ideo de urbestro
Ankaŭ dum pasintjara UK en Pekino urbestro de Vilnius Arturas Zuokas ĵetis ideon sendi
leterojn / invitilojn al diversaj landoj por instigi plimultajn esperantistojn de tiuj urboj kaj landoj
veni al la jubilea UK en Vilnius. Tiu propono validas. Vilniusa urbestro pretas sendi leterojn al alilandajn urbestrojm peti ilin helpi al lokaj esperantistoj aranĝi vojaĝojn al Vilnius, instigi pli
abundan partoprenon en jubilea UK.
Kompreneble, tio plej verŝajne havas sencon nur por tiuj urboj, kie urbaj administracioj havas
iajn kontaktojn kun lokaj Esperanto-organizaĵoj kaj individuoj, kie jam oni scias pri ekzisto de
esperantistoj kaj ilia agado.
Do, se estas tiaj eblecoj en via urboj, bonvolu informi Litovan Esperanto-Asocion pri deziro, ke
via urbestro ricevu tiun letero-inviton, kaj ni aranĝos la aferon kun urba administracio de Vilnius.
Ĉiukaze dezirinde havi pli multe da informoj pri viaj kontaktoj kun koncerna urbestraro, agado
k.s. --- Povilas Jegorovas, prezidanto de Litova Esperanto-Asocio <litova.ea@mail.lt>.
Al la ideo la komisiito proponis, ke la urbestro unue konsideru la ĝemelajn urbojn de Vilnius por
realigi ĝin, kaj aranĝu la renkontiĝon de la urbestroj partoprenontaj en la 90-a UK kaj ilian ĉeeston
en la 2-a kunveno pri Ĝemelaj Urboj eble okazota.

Tamen kontentiga kvankam nealta
N-ro 11 kaj n-ro 12 Esperanto, 2004 sekve publikigis enketrezulton faritan en junio 2003. Mi
neatendite ĝojis pro apero de ĝemelaj urboj en la rezulto. Mi estis kontentiga kvankam ĝi nur
havis 640 respektivajn poentojn, ĉar la projekto siatempe ĵus funkciis unu jaron. Tia rezulto
montris, ke la agado "Ĝemelaj Urboj" vekis sufiĉan atenton inter la legantoj de Esperanto. Tion
pruvis analizo de d-ro Jukka Pietilainen aperinta en n-ro 1 Esperanto, 2005. En ĝi li menciis, ke
novaj legantoj de la revuo ŝatas ĝemelurbojn, ke la maljunaj legantoj interesiĝas pri ĝemelurboj,
kaj ke al virinoj aparte plaĉas materialoj pri ĝemelurboj. ---Wu Guojiang

Invito al Seminario de Ĝemelaj Urboj en Rigo
Riga klubo "Verda Ondo" de Latvia Esperanto Asocio organizas la 15-an Internacian Esperanto
Kongreson (15-a IEK) kiu okazos samtempe kun Baltiaj Esperanto Tagoj (BET-41) en Rigo 14. –
22.07.2005. Kadre de BET-41 kaj 15-a IEK mi kore invitas vin partopreni renkontiĝon de
reprezentantoj de ĝemelurboj de Rigo. Dum la renkontiĝo oni planas: (1) organizi seminarion
okazonta la 17-an de julio "La rolo de Esperantistoj en kunlaboro de ĝemelaj urboj" kiu enhavos:
(a) interŝanĝo de spertoj inter esperantistoj de ĝemelurboj de Rigo pri kunlaboro kun urbaj
instancoj; (b) referaĵo de respondeculo de Riga Urbodomo pri kunlaboro kun ĝemelurboj; (c)
proponoj al ĝemelurba kunlaborplano por venontaj jaroj. (2) Akcepto ĉe Urbestro de Rigo.
Estus tre bone se vi tiun ĉi informon povus prezenti al oficisto de via Urbodomo kaj inviti
ankaŭ lin (ŝin) al nia renkontiĝo. Se via vizito estos fruktodona, la organizanto kontaktos
Urbodomon de Rigo kaj igos ilin skribi oficialan invitilon al via Urbodomo. Kontaktu s-inon Mara
Timermane (Adreso: Kr.Valdemāra 145/32, Rīgā, LV-1013. Telefono: 9115413, rete:
mtimermane@hotmail.com)
Gratulo el ĝemelurbo al Luoyang, okazejo de la Ĉina Esperanto-Forumo
Inter la 1-a kaj 3-a de januaro la Ĉina Esperanto-Forumo okazis en la urbo Luoyang. Ĝi speciale
ricevis la gratulajn mesaĝojn de s-ro HARADA Hideki el la japana ĝemelurbo Okayama de
Luoyang krom tiujn de s-ro Renato Corsetti, prezidanto de UEA, kaj s-ro HORI Yasuo, prezidanto
de KAEM, kaj de la enlandaj organizaĵoj kaj individuoj. S-ro HARADA partoprenis la 89-a UK
kaj estas prezidanto de Okayama Esperanto-Societo. Li en sia gratulomesaĝo kore esprimis tiel:
"…mi esperas ke ĝi sukcesos kun fruktdonaj rezultoj per multe da partoprenantoj. Mi tre bedaŭras,
ke mi ne povas partopreni ĝin, ĉar tro malfrue mi sciiĝis pri la seminario. Se la seminario laŭvice
okazos en la venonta jaro, 2006, bonvolu informi al mi, plej malfrue, ĝis la fino de oktobro
venontjare. Ĉar mi, kiel ĝemelurbano de Luoyang, ege deziras viziti tiun urbon kaj konatiĝi kun
tieaj esperantistoj. Verŝajne tion samopinius niaj membroj de Okayama Esperanto-Societo. Kelkaj
el ili dezirus partopreni la seminarion kune kun mi…”.

La laboro pri Ĝemelaj Urboj en la festparolado
La 19-an de marto Tianjin-a Esperanto-Asocio (TEA), Ĉinio, okazigis specialan kunvenon por
festi la 20-an jubileon de TEA kaj la 5-an kongreson de TEA. La agado pri ĝemelaj urboj, kiel unu
el ĉeflaboroj, estis resumita en la festparolado. S-ino Tan Xiuzhu, prezidantino de Ĉina EsperantoLigo, ĉeestis la festadon.
La projekto en gazetoj
1. En n-ro 11 kaj n-ro 12 Esperanto, 2004 aperis enketrezulto pri rubrikoj de la revuo, ĝemelurboj
eniris en legantojn kaj fariĝis temo voĉdonita. S-ro Jukka Pietilainen kvarfoje menciis
ĝemelurbojn en sia analizo aperinta sur paĝoj 12 kaj 13 en n-ro 1 Esperanto, 2005, kaj detale
montris la pozicion de ĝemelurboj en diversaj grupoj de la legantoj en la aldona tablo.
2. N-ro 1-2 Informilo de ĈEL, 2005 estis raporto pri la estrara kunveno de Changchun-urba
Esperanto-Asocio. En ĝi menciiĝis gratuloletero kaj poŝtkarto el Esperanto-Societo en la japana
ĝemelurbo Sendai.

3. Okaze de Internacia Virina Tago (la 8-a de marto) por 2005 s-ro Wu Guojiang en la nomo de la
komisiito de UEA pri la projekto "Ĝemelaj Urboj" rutine publikigis en kelkaj diskutolistoj siajn
salutvortojn al esperantistino, precipe al tiuj en ĝemelaj urboj, N-ro 3-4 Esperanto Aktivas, 2005
monata bulteno de Xi’an Esperanto-Asocio, Ĉinio, ĝustatempe aperigis ĝian tuton.
4. Fine de 2004 Tianjin-a Esperanto-Asocio, Ĉinio, ricevis la leteron kun la bela novjara karto
el sia korea ĝemelurbo Inchon. En ĝi la Inchon-filio de Korea Esperanto-Asocio esprimis, ke ĝi
planos sendi delegacion viziti Tianjin. Tiu informo aperis en n-ro 1 bulteno de TEA, 2005.

Reagoj al la projekto kaj sia reveto
1. Eni Alvim de Oliveira, esploristino ĉe Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) –
National Space Research Institute, en la urbo São José dos Campos, ŝtato São Paulo, Brazilo:
Estimata S-ro Wu Guojiang, Mi aliĝis al UEA ĉijare kaj skribis ĝin por peti informojn pri la
projekto "Ĝemelaj Urboj", gvidata de vi, kaj S-ro Osmo Buller afable respondis al mi. Pro tio ke:
a) estas konstanta laboro inter Ĉinio kaj Brazilo pri spaciala esplorado, nome la konstruado de
satelitoj; b) mi laboras en INPE kaj loĝas en São José dos Campos; c) INPE ricevadas ĉinajn
esploristojn (ĉisemajne estas 30 ĉi tie!), kaj brazilaj esploristoj vojaĝadas al Ĉinio, mi dezirus
profiti la okazon por scii: 1. kiel la projekto funkcias; 2. kiuj brazilaj urboj havas ĝemelajn urbojn,
kaj ties nomojn; 3. kiel partopreni la projekton. Mi ankaŭ tre ĝojos ricevi la retan bultenon, kiun vi
redaktas.
2. E-Redakcio de Ĉina Radio Internacia: Kara amiko, Regule atingas nin viaj informiloj pri
Ĝemelaj Urboj, kiuj komprenble estas bezonataj. Ni de tempo al tempo uzas iujn elektiajn. Ni kore
dankas al vi pro la kontentiga kunlaboro kaj esperas pli bonan kunlaboron en la nova esperplena
jaro 2005.
3. S-ro Manfred Westermayer el Gundelfingen en Germanio, sekretario de Asocio de Verduloj
Esperantistaj (AVE): Kara WU GuoJiang, dankon - mi kopias la tekston simple en la nunan
mesaĝon. Sed povas esti, ke la germanaj specialaj literoj ne alvenos ĝuste ĉe vi. Bonvolu pardoni
min pro tio. Ĉion Bonan.
4. HASHIGUCHI Shigejuki el Hashi en Japanio: Estimata s-ro WU Guojiang: Ĝoje mi legis
informilon la lastan, Koran Dankon! Mi elkore atendas la venontan numeron, kaj dankas vian
laboron.
5. S-ro Moliere Ngangu, fondinto de Afrika Turismo "Congotour" en Kongo: Mi nur volas peti ĉu
tio eblas ĝemeligi mian urbon Kinshaso. Malgraŭ mi dum du jaroj ne plu loĝas hejmlande, mi
studas turismon kaj kulturon en Pollando. Sed tio ne malhelpas min havi akuratan kontakton kun
mia lando kie restis la tutan komitatanon de Afrika Turismo. Nia turisma ministerio en Kongo
elektis min kiel komisiito pri kontaktoj eksterlande. Du el miaj kontaktoj jam fruktdonis, do nia
ministro pri turismo estas invitita viziti Pollandon kaj Ĉinion kun sia delegacio, post Pollando, mi
mem akompanos ilin al Ĉinio. Do, se tio eblas, ni eĉ povus intervidiĝi surloke por povi diskuti pri
nia ĝemeliĝo.

6. S-ro LEE Jung-kee , Prezidanto de Korea Esperanto-Asocio: Estimata S-ro Wu Guojiang, kun
danko mi ricevis vian leteron rilate al ĝemelaj urboj. Domaĝe, ankoraŭ ne viglas tiu kampo en
Koreio, sed mi kun aparta atento cerbumos pri ĝemelaj aferoj.
7. S-ro Ch. Enkhee, vic-prezidanto de Mongola Esperanto-Societo: Estimata samideano Wu
Guojiang, Multajn dankojn al vi pro tio, ke vi regule sendas al ni interesajn novaĵojn pri la
projekto Ĝemelaj urboj.
8. S-ro Cyriel van Dijk el Nederlando: Estimata samideano Guojiang Wu, Ĉe la komenco de nova
rivoluo de "nia" mondo ĉirkaŭ la suno, mi dankas vin pri via interesa retletero. Leginte ĝin mi
volonte partoprenas en vian ĝuon koncerne akiritajn kaj atingendaj agocelojn. Deziras ĉion bonan
al vi kaj ĉiuj koncernataj!
9. S-ino Sigmond Julia el Cluj-Napoca en Rumanio: Kara Amiko Wu Guojiang! Mi havas planon,
aŭ pli bone dirante: sonĝon. Nome: organizi en 2005 en Cluj-Napoca, Rumanio, antaŭ (aŭ eble nur
post?!) UK en Litovio, renkontiĝon kun niaj geamikoj el la ĝemelurboj de Kluĵo! Tiel aspektas la
afero, ke ni rajtas esperi, ke ni sukcesos. Sed tiu plansonĝo ankoraŭ estas nur en "ova" situacio.
Kiam io jam estas pli certa, tuj mi sciigos vin, ke vi publikigu en via Informletero.
10. Viktor Payuk el Usono: Estimata samideano! Mi, eksa prezidanto de Ukrainia E-Asocio kaj
dume ĈD de UEA en Ukrainio, nun translokiĝis al Usono, Chikago. Evidentiĝis, ke ĉi urbego
havas 24 (!) fraturbojn. Do, oni elektis min en nia klubo kiel sekretario kaj samtempe mi redaktas
la lokan E-bultenon, en kiu mi intencas publikigi ĝeneralajn informojn pri ĉiuj ĝemeloj kaj
historion pri E-movado en ili. Konsideru, ke mi aliĝis (kune kun nia E-societo) al via programo.
11. Siegfried Linke el Halle en Germanio: Estimata s-ro, vi konstante sendas al mi informojn pri la
partnerurbaj aferoj. Pro tio koran dankon!

URBA STILO KAJ TRAJTO
Urba historio
Weston-super-Mare (ŭestonsupamea), Anglio, situas ĉe latitudo 51.35 norde, kaj longitudo 2.98
okcidente . Ĝi estas feriejo, proksimume 35 kilometrojn sudokcidente de la mondfama havenurbo
Bristol (bristl). Romkatolika episkopo nomis ĝin Weston-super-Mare, en la jaro 1348, signifante
per la latina lingvo ke malgranda vilaĝo situas borde de la maro. Tiel li diferencigis ĝin de aliaj
vilaĝoj nomitaj "Weston", t.e., okcidenta loĝloko. Tiu episkopo loĝis proksimume 40 kilometrojn
enlande kaj veturo tiutempe estis ege malfacila. La estuaro aspektis kiel maro tiutempe, kaj
nuntempe la publiko, komparante la feriejon, Weston-super-Mare, kun la norma ĉemara feriejo,
mokeme diras ke la nomo estu "Weston-super-Mud" (koto). Kompreneble, la granda rivero,
Severn (sevn), estante la dua plej longa rivero en Anglio, portas multe da grunderoj dum ĝi fluas al
la vera maro, kaj kiam la du aferoj renkontiĝas, la grunderoj falante formas multe da koto. Tamen
tio, siavice, formis longan, larĝan plaĝon, sur kio feriante sunbaniĝas kaj ludas kun siaj gefiloj. La
vertikala diferenco inter alta kaj malalta tajdo estas la dua plej granda en la mondo, kaj la plaĝa
deklivo estas tiom milda, ke tajdo envenas rapidege; do estas danĝere marŝi enkote ĉar infanoj
povas esti enkaptita. Helikoptero aŭ savboato jare elplukas kaptiton. Laŭlonge de parto de la

plaĝo, aŭtoj permese parkas. Kelkaj naivaj veturigistoj parkas tiom apude al la koto, ke tajdo
envenas, iliaj aŭtoj kovriĝas de marakvo. Lokaj garaĝistoj perlaboras multon eltirante ruinigitajn
aŭtojn. Sed Weston-super-Mare, malgraŭ tio, estas tiom populara feriejo, ke miloj da feriantoj
venas jare, pligrandigante la nombron da enloĝantoj, de 70 mil ĝis 100 mil, speciale somere, por la
monfama Beach Race (bich rejs). Tio estas surplaĝa konkurso inter motorciklistoj, kiuj rajdas
trans serio da nove konstruitaj, sablaj montetoj, laŭlonge de la plej populara parto de la strando.
La urbo estas ankaŭ bonega centro por rondirantoj, ĉar de ĝi oni povas viziti belegajn kamparajn
kaj histoririĉajn lokojn, ne nur en Anglio, sed ankaŭ en Kimrio – kion oni atingas facile per du
modernaj pontoj, apud Bristolo, trans la rivero, Severn..
Esperanto-movado
Esperanto-Rondo de Woodspring (WER) estas Esperanto-organizaĵo de Weston-super-Mare Ĝi
konsistas el Peter Bowyer, David Curtis, Dick Hinton, Joyce Hinton, Marie King, Jim Mathias kaj
Maja Wellard. WER estas aktiva. Ĝiaj membroj ĉiusemajne kunveniĝas. Ĝi reagis al la voko pri la
centjara datreveno de la fondo de EAB, igis la urbestron havi intereson pri Esperanto, kaj vekis
atenton de loka komunikaĵo-rondo al Esperanto. Unu membro per Esperanto sukcesigis viziton al
Rusio. Ĝis nun WER jam gvidis Esperanto-vizitantojn de Francio, Germanio, Rusio, Bulgario,
Nederlando, kaj Japanio. WER aldonis, ke iuj ajn povas lerni Esperanton interrete, trovinte la
retpaĝon Free Esperanto Course, aŭ telefoninte al David Curtis.
Ĝemeliĝaj urboj
Weston-super-Mare estas tenanta intiman rilaton kun la germana ĝemelurbo Hildesheim. Ĝiaj
membroj ricevis ekzemplerojn de Pontoj. Tio estas jara revuo, enhavanta kontribuojn de
Esperanto-kluboj en Hildesheim (Germanio) kaj ĝiaj ĝemelurboj: Weston-super-Mare (la hejmo de
WER), Angouleme (Francio), Halle (Germanio), Gelendjik (Rusio), Rostov-Don (Rusio) kaj Pavia
(Italio). Hans Fechler, de Hildesheim, ekredaktis la revuon en 1992, kaj grade la afero pliboniĝis
pro bele klaraj bildoj, ĝis nivelo tiom impresa ke WER ceremonie montris ĝin al Konsilanto Roger
Perks, la urbestro de Weston-super-Mare, kaj donis al li ekzempleron kun 80 paĝoj, A4-ampleksaj.
Alie WER prezentis lin kiel redaktoron de Pontoj al la nova urbestro, Konsilantino Astra Brand,
kiu volonte konsentis esti intervjuita de WER antaŭ ol la venonta numero de la revuo aperos dum
la restado de Hans Fechler en Weston-super-Mare.[el la raporto de David Curtis, li entute sendis al
la redakoro kvar kontribuaĵojn. Ili aperos en la venontaj numeroj]
INTER ĜEMELAJ URBOJ
Projekto de ISIC el Kamerunio
La urbo Douala troviĝas en Kamerunio, kun siaj Eesperanto - medioj, kluboj, asocio, kaj
eventuale instituto "ISLC" (Supera Instituto pri Lingvoj en Kamerunio) kandidatas. Ĝia projekto
konsistas el: 1. kunlaboro, amikeco, liberaj kaj reciprokaj vizitoj de ambaŭflankaj landoj k
instaloj. 2. Laŭeble partopreno al la aranĝoj de ĉiu urbo fare de alia ĝia fora kunlaboranto. 3. Ideointerŝanĝo pri kulturo, instruado, edukado, scienco; 4. Helpoj al la malfortaj kunlaborantoj; 5.
Provizoj el iloj, materialoj, aparatoj, komunikiloj, transportilo/veturiloj surteraj, maraj ktp al la
povra flanko neevoluinta; 6. Evoluigo, beligo, feliĉigo de la neevoluinta flanko fare de la pli forta.
Pri kulturo en Douala -- Studado de lingvoj Esperanto kaj kelkaj okcidentaj kaj orientaj, kaj de
diversaj kulturoj, same kiel aliaj materioj. (1) Necesas profesoroj, fakuloj, volontuloj; (2) Endas

modernigi la instalojn; (3) Necesas laboratorioj; (4) Necesas asekuro kaj jura protekto; (5)
Necesas kontraktoj. Kontaktu Jean-Marie MBOGE MBELE <j_mboge@yahoo.com>
Reago el Manfred Westermayer al Eŭropa Lingvo-Premio por 2004
iu sinjoro Hellwig invitis nin esperantistojn en Germanio partopreni la konkurson por la
"Europaeisches Sprachensiegel" (eŭropa lingvo-premio). La ĉefa celo ne estas gajni la monsumon
(entute 6.500 EUR), sed montri ke Esperanto vivas, funkcias kaj ludas bonan rolon en la socio. Se
iu volas kontribui - aŭ eĉ transpreni la taskon gvidi unu el la projektoj mi tre ĝojus.
La ĉijara temo estas: "Sprachenlernen und sozialer Zusammenhalt - Chancen fuer Erwachsene"
do: lernado de lingvoj kaj socia kunligiteco - bonŝancoj por plenkreskuloj. Mi opinias, ke nia
komuna temo "Uzado de Esperanto por interkompreniĝo de civitanoj el diversnaciaj ĝemelaj
urboj" aparte akordas kun la ĉi-jara temo. Do, ni devus verki artikolon en la germana kun
priskribo de projekto(j) cele al tiu.
Atentu: Unu el la nepraj kondiĉoj estas ke lernado de lingvoj estas unu el la celoj de niaj
projektoj. La kriterioj - la projekto devus esti: (A) ampleksa; (B) aldona utilo en la nacia kunteksto
(lernado de lingvoj); (C) motivigo al instruado kaj lernado; (D) nekutima kaj kreiva; (E) eŭropa
dimensio; (F) transdonebla kaj ekzemplodona (bonvolu legi mem sur la TTT-ejo: www.nabibb.de/eu-sprachensiegel/)
Ni povus sendi plurajn projektojn. Ĝi donus la ŝancon ke Esperanto pli ofte aperas sur la listo de
la projektoj. Ĉi-tie mi mencias 3 eblajn.
1. En 2001 mi verkis ĉi-rilatan artikolon (ĝemelaj urboj, ktp.), alkroĉita en simpla ASC-formato,
kiu aperis en ĵurnalo por komunumaj konsilistoj "AKP" 2001-1, p.18. (AKP = Alternative
Kommunalpolitik, Bielefeld). Kompreneble tiu-ĉi nur povas esti materialo por verki. Mi ja scias,
ke vi el Hildeshejmo verkis ampleksajn broŝurojn - kaj eble vi jam havas projekto-priskribon kiu
preskaŭ taŭgas por sendi ĝin.
2.Alia daŭra projekto estas nia trans-lima kunlaboro inter la Esperanto-Grupoj (ĉe ni kun
Francoj kaj Svisoj) - estus bone listigi la ekzistantajn translimajn Esperanto-Grupojn (ĉu jam
ekzistas listo - kun modela raporto?)
3.Rondvojaĝoj de eksterlandaj esperantistoj (Wolfgang Loose).
PS: kvankam temas pri germana afero mi skribas en Esperanto, por ke s-ano WU komprenas pri
kio temas; kaj ni povus mencii ke ĉijare la unua kunveno de la ĝemel-urba projekto uzante
Esperanton okazos en Pekino.

SERVA PLATFORMO
Bulgario
Hasan Yakup <hasanyakup@yahoo.com >el Bugario li interesiĝas pri la fenomeno
ĝemeliĝo kaj pri ĝia specifo kaj efektivigo. Fine li interesiĝas pri eventuala urbo por
ĝemeliĝo kun la urbo kie li nun estas. Li povus kune iri al la detaloj pri la ĝemeliĝo
kun li aŭ ŝi se iuj povos evoluigi la temon.
Francio
La Esperantistoj de la grupo de Angers (Francio) ŝatus starigi rilatojn kun Esperantistoj el la
urboj ĝemeligitaj kun Angers. Tiuj urboj estas: Haarlem (Nederlando), Wigan (Britio), Pisa
(Italio), Bamako (Malio), Osnabrück (Germanio) kaj (rilate la Angers-regionon) Veszprém

(Hungario). Kiel komenco de agado, ni pensis pri komuna fotado en la venonta UK (en Vilno). Se
ni tie sukcesus renkonti Esperantistojn el pluraj ĝemel-urboj, tio estus konkreta pruvo, ke
Esperantisto utilas al translima amikeco. Pruvo al kiu? Eble al niaj urbaj instancoj, ktp. Se ne foto,
jam amikaj renkontiĝoj kaj diskutoj estus bona komenco, cele plani estontajn rilatojn. en Wigan
kaj Bamako. Tamen certe estas ne nur delegitoj de UEA, sed ankaŭ ne-delegitoj. Kontaktu s-ron
Laurent Vignaud <Laurent.Vignaud@wanadoo.fr>

VI LEGOS
En la venonta numero vi legos la prelegon de Kelly Londoni pri la Esperanto Movado en
Zimbabvo dum sia vizito al la germana ĝemelurbo, kaj la reagon de s-ro Hans Fechler al la jara
raporto de la projekto "Ĝemelaj Urboj" en 2004.
*****************************************************************************
Redaktoro: Wu Guojiang / komisiito de UEA pri la projekto "Ĝemelaj Urboj"
Adreso: Fushun Shiyouyichang Yanjiusuo
113008 Fushun Liaoning Ĉinio
Telefono/Fakso: +86-413-2650322 (fakso post la 5-a sonorilo)
Retadreso: amikeco999@21cn.com ghemelurboj@yahoo.com.cn
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NOVAĴO
Interkonsento pri ĝemela kunlaboro inter du esperantistaj organizaĵoj
S-ro Juliette Voelcker el Esperanto-Klubo en Rennes (Francio), en la 11-a de marto 2005, kaj sro Jan Werner en Brno el Societo por Lingvo Internacia Esperanto en Brno (Ĉeĥio), la 18-an de
marto 2005 kune konfirmas la interkonsenton, kiu interkonsentas pri amika kunlaboro akorde kun
la oficialaj kontraktoj de la urboj Rennes kaj Brno kaj tiel plenumas la projekton de UEA pri
ĝemela kunlaboro.
La interkonsento prezentas promeson de la du organizaĵoj praktiki konscian kunlaboron, kiu
estos bazita sur la reciproka sininformado pri agad-programo de ambaŭ subjektoj kaj samtempe ne
eldevigos ilin fari ion, kio por ili povus esti troa tempa kaj financa ŝarĝo. En tiu senco la partneroj:
a) informados sin pri siaj membroj, aktualaj programoj, planoj kaj pri aranĝoj kaj verkoj de
esperantistoj en la loko kaj regiono;
b) instigos siajn membrojn konatiĝi kun la urbo, lando, popolo kaj kulturo de la ĝemeligita
esperantista organizaĵo;
c) subtenos privatajn amikajn kontaktojn de la membroj,
d) sekvos ĝemelan aktivadon organizatan de la koncernaj urbaj administracioj en Rennes kaj
Brno kaj informos ilin pri la paralela interurba kunlaboro de esperantistoj,
e) laŭokaze pri la kunlaboro informos la komisiiton de UEA, Wu Guojiang (Ĉinio, e-adreso:
amikeco999@21cn.com), kiu pri ni povus publici informojn en la "Informilo de Ĝemelaj
Urboj" – Reta revueto de UEA pri la projekto "Ĝemelaj Urboj".
La kontakton inter la organizaĵoj prizorgados Juliette Voelcker, (adreso:1 place Saint-Guénolé,
F-35000 Rennes) kaj Jan Werner, (adreso: Dřínová 18, CZ-61200 Brno; werne@tiscali.cz )
[komentario] la supra interkonsento inter Esperanto-Klubo en Rennes kaj Societo por Lingvo
Internacia Esperanto en Brno estas alia signifa okazo post grava decido kunfaritaj de la du
urbestroj de Góra en Pollando kaj Herzberg am Herz en Germanio kun celo praktiki la neŭtralan
lingvon Esperanto. Ĝi estas konkreta montro de la forta subteno al la projekto "Ĝemelaj Urboj" de
UEA. Ekde naskiĝo de la projekto multaj esperantistoj kaj lokaj orgainzaĵoj per diversaj rimedoj
reagis al ĝi, ĝuste pro tio ĝi povas havi ĝojindan situacion. La projekto estos plifruktdona se
plimultaj lokaj organizaĵoj havus praktikan agadon kiel Rennes kaj Brno. Mi kore gratulas al la du
organizaĵoj kaj deziras al vi grandan progreson. – la komisiito
Reago el la ĝemelaj urboj al la kultura ekspozicio en Himeji
La grupo Harima Esperanto-Societo (HES) partoprenis la internacian kulturan ekspozicion en
Himeji okazita de la 24-a ĝis la 29-a de majo. Por la ekspozicio HES sukcese kolektis kaj ricevis
leterojn, poŝtkartojn kaj fotojn el la esperantistoj aŭ Esperanto-organizaĵoj en la ĝemelaj urboj de
Himeji, nome Adelaide en Aŭstralio, Charleroi en Belgio, Curitiba en Brazilo, Taiyuan en Ĉinio,
Masan en Koreio, Phoenix en Usono. Tio sufiĉe montris veran efikecon de la interpopola,

neŭtrala lingvo Esperanto al la vizitantoj de la ekspozicio. Indas mencii, ke HES trovis
esperantistojn en la ĉina ĝemela urbo Taiyuan helpe de la projekto "Ĝemelaj Urboj" post kiam ĝi
mem havis sukcesan kontakton kun samideanoj en la aliaj ĝemelaj urboj. (laŭ la sekvaj mesaĝoj de
Mine Yositaka, prezidanto de HES)
Ĝemelurba Informilo por Svedaj esperantistoj
S-ino Kaisa Hansen starigis revueton, Ĝemelurba Informilo, por svedaj esperantistoj. Ĝi fontas
el La Hirundo, esperantlingva gazeto en Upplandas Vasby en Svedio.
La prelego de la komiisito en la 20-a datreveno de LEA
Dum la festo de la 20-a jara jubileo de Liaoning-provinca Esperanto-Asocio (LEA), Ĉinio,
okazita inter la 18-a kaj la 19-a de junio, la komisiito invitite faris prelegon pri ĝemelaj urboj. Ĝi
entute havis tri enhavojn: la fontoj de Propono de LEA al Esperantistoj en Ĝemelaj Urboj kaj la
Projekto "Ĝemelaj Urboj" de UEA, la rolo de la propono kaj la projekto en LEA, la nuna situacio
kaj la onta imago de la propono kaj la projekto.
La parolado de la redaktoro: Mi ricevis ĉi suban mesaĝon tre malfrue, la retmesaĝo en la 26-a
de junio kaj la rilata revuo BAZARO en 15-a de Julio, mi ne havis ŝancon redakti ĝin en n-ron 11
aŭ n-ron 12 Informilo de Ĝemelaj Urboj, kiuj estis siatempe en dissendo. Tamen mi ĉi tie aperigas
ĝian tuton por montri, ke niaj samideanoj estas agantaj por la projekto "Ĝemelaj Urboj", ili ĉiam
estas penantaj spite al tio, ke ĝis nun esperantistoj ne ekzistas en kelkaj urboj menciitaj. Mi
ankoraŭ alte taksas tiun iniciaton.
INVITILO AL ĜEMELURBA RENKONTIĜO
Asocio de Esperanto de la Municipa Kulturdomo Cluj-Napoca, Rumanio, organizas inter 29-31
julio 2005, internacian simpozion kun la temo: ESPERANTO, VOJO DE INTERKOMUNIKIĜO
KAJ INTERNACIA KOMPRENO, al kiu ni invitis geesperantistojn el 12 ĝemelurboj de nia
municipo Cluj, nome el Köln (Germanio), Zhengzhou (Ĉinio), Columbia (Usono), Nantes
(Francio), Beer Sheva (Israelo), Dijon (Francio), Zagrebo (Kroatio), Pecs (Hungario), Makati
(Filipinoj), Suwon (Koreio), San Paulo ( Brazilo) kaj Korce (Albanio).
Bedaŭrinde la periodo ne estas la plej konvena, sed ni ne povis trovi alian periodon por ĉi tiu
renkontiĝo. Ni esperas, ke tamen partoprenos ĉi tiun renkontiĝon esperantistoj el kelkaj landoj.
Ĝis nun anoncis sin el tri landoj partoprenantoj.
Ni invitas al nia Ĝemelurba Renkontiĝo ĉiujn geesperantistojn el Rumanio. Kiuj ne vojaĝos al
Litovio, por partopreni UK-n, estas atendataj en Kluĵo! Ni estus tre honoritaj, se ankaŭ rumaniaj
geesperantistoj ĉeestus la renkontiĝon kun aktiva partopreno, nome, prelegante interesajn tekstojn,
koncerne de la temo de nia simpozio. Ni mencias, ke la Municipa Kulturdomo certigas por la
partoprenantoj malmultekostan loĝadon kaj manĝadon. En la kazo se vi konfirmos vian
partoprenon je ĉi tiu simpozio, ni sendos al vi ankaŭ aliajn informojn.
Ni petas vin, bonvolu sendi vian senpagan aliĝon al Julia SIGMOND, Str. VLAHUTA 7/6, au
retadreso: jusi@freemail.hu.

La projekto en gazetoj
1. Nova Vojo estas monata kaj du-lingva gazeto de Esperanto-Propaganda Asocio en Japanio. En
sia n-ro 10/2004 aperis raporto pri la vizito de la delegacio el Kameoka al la aŭstria Knittelfeld por
festi la 40-jaran jubileon de ĝemeliĝo inter la du urboj.
2. N-ro 1 (54) La Verda Spiko/2005, sezona organo de Guangdong-provinca Esperanto-Asocio,
Ĉinio aperigis la resumon de la laboro de la asocio (1999-2004). Ĝi menciis komunikiĝon kun la
ĝemelaj urboj de la provinco kiel unu el niĉoj.
3. En n-ro 1 Ĝemelurba Informilo /2005, redaktata de s-ino Kaisa Hansen en Svedio, oni trovis la
interkonsenton faritan de la urbestroj de la ĝemelaj urboj Góra (Pollando) kaj Herzberg am Herz
(Germanio) pri praktika uzado de Esperanto, mesaĝojn de la komisiito al la novaj ĝemelaj urboj
Nankino (Ĉinio) kaj Belo Horizonte (Brazilo) kaj al la ideo de la urbestro de Vilnius, kongresejo
de la 90-a UK, kaj ideon de La Hirundo pri ĝemel-urba kunlaboro ktp.
4. Legeblas en n-ro 5 Esperanto/2005 interkonsento farita de la du urbestroj pri praktika uzado de
Esperanto inter la ĝemelaj urboj: Góra en Pollando kaj Herzberg am Herz en Germanio.
5. Informilo de Ĉina Esperanto-Ligo enmetis en sia n-ron 4 raporton pri letero el Taiyuan
Esperanto-Asocio (prep.) al Harima Esperanto-Societo en sia japana ĝemelurbo Himeji por okazo
de internacia kultura ekspozicio.
6. BAZARO, kvaronjara esperantlingva revuo de Asocio de Esperanto Cluj en Rumanio, en sia nro 2 (33) menciis, ke Asocio de Esperanto de la Municipa Kulturdomo Cluj-Napoca invitis
geesperantistojn el la ĝemelaj urboj de Cluj al internacia simpozicio okazota inter la 29-a kaj 31-a
de Julio 2005.

URBA STILO KAJ TRAJTO
Tradicio de Troyes, amikeca ĝuo de la esperantistoj el la ĝemelurboj
Kadre de ĝemeliĝado de la urbo Troyes (Francio) kun Alkmaar (Holando), Darmstadt
(Germanio) kaj Chesterfield (Britio), la esperantistoj kutimas retroviĝi ĉiujare dum la ĉielira
semajnfino. Ĉijare estis la vico de Alkmaar organizi kunvenon kaj rendevuigi nin en la
kvartaldomo De Deel en Heerhugowaard, tiel iliajn amikojn el Tata (Hungario),ĝhemeliĝita urbo
de Alkmaar. Do preskaŭ cento da Hungaroj, Germanoj, Nederlandanoj kaj Francoj povis gajvigle
komuniki dum 4 tagoj per la internacia lingvo Esperanto.
Alkmaar troviĝas norde de la provinco Holando, je 2 metroj sub la mara nivelo, malnova urbo
tute el brikoj kaj kanaloj, famkonata pro la fromaĝmerkato ekde 1365 sur la Placo de la Publika
Pesado matene ĉiun vendredon. La esperantistoj aliparte uzis la okazon mem fari (laŭ malnova
maniero!) fromaĝon en la fromaĝfarejo Zeilzicht.
La agadoj proponitaj de niaj Alkmaraj amikoj estis nombraj kaj diversigitaj, ĉiam tre interesaj :
de la rememoro homaĝa al ĉiuj militviktimoj la vesperon de nia alveno, al la ekflugo de la kajtoj
faritaj per niaj propraj manoj la lastan tagon sur la strando de Egmondo ĉe Maro, ĉe la Norda
Maro, destinitaj al formado sur fono da blua ĉielo (sed jes: inter pluvegoj!) de la vorto
ESPERANTO, okaze de la centjara datreveno de Esperanto en Nederlando, post la vizito de la

lumturo Jan van Speyck kaj de la boatejo de la Savkompanio… de la vizito de la dometo de
Neeltje Pauw, tiel prezervita de antaŭ unu jarcento, apud la tipa vilaĝo De Rijp, al tiu de la treege
moderna rubocindrigejo… inter la prelegoj "Kultura diverseco kaj kultura identeco" kaj "Eŭropa
identeco aŭ monda identeco", la koncertoj de la ĥoro Malvo, la kantisto Woody, la grupo Kajto,
revenante de dumonata turneo tra Norda Ameriko, kaj ĉio en la lingvo de Zamenhof,
kompreneble!.. La programo estis plenplena, el kiu necesis eskapi por admiri tulipkampojn kaj
fierajn muelilojn, ĉefe destinitaj al sekigo de polderoj…Ĉiuj estis kontentegaj pro la restado kaj
jam estas serĉadantaj por la venonta kunveno…, fakte Troyes ricevos en 2006 siajn amikojn el la
ĝemeliĝitaj urboj…(raportis Michèle Guingouin - Prezidantino de Esperanto10, la titolo estas
aldonita de la redaktoro)
INTER ĜEMELAJ URBOJ
Prelego de Kelly Londoni pri la Esperanto Movado en Zimbabvo
Estas kiel partopreno en loterio, kiam afrikano petas vizon pro vizito al Germanion. La vizito,
anoncita lastjare, ĉijare tute hazarde povis okazi kaj lunde, la 16-an de aŭgusto 2004 la berlinaj
esperantistoj en "Café Multikulti" havis la maloftan eblecon kontiĝi kun gasto el la nigra
kontinento.
Kelly Londoni prezentis bazajn informojn pri lia nova hejmlando Zimbabvo, kiun oni kutime nur
konas pro nekompreneblaj politikaj eventoj inter la nigra plimulto kaj la blankuloj, kiuj posedis la
plej grandan parton de la utiligebla grundo. Li prezentis la plej vizitendajn turismajn vidindaĵojn,
nome la fama ŝtonkonstruaĵo, el kiu la eksa ŝtato "Suda Rodesio" prenis sian nomom post la
liberiĝo.
En la ĉefurbo Harare estas vigla Esperanto-vivo kun diversaj kunvenoj monate. Okazas instruo
kaj libroj, ofte donacoj de eksterlande, estas disponeblaj. Problemo estas, ke mankas ejo por
renkonti al la grupo. Kelly Londoni prezentis ambician planon, kiu ne sole solvu la problemon de
kunvenejo, sed kreas enspezojn, por financi la propagandon de Esperanto, kaj laborlokojn por
rifuĝintoj. Aliro al la tutmonda komunikado en Zimbabwo, kiel en multaj afrikaj landoj, estas
multekosta kaj komplika. Komputilo por privata uzo estas revo kaj tial multaj uzas Ret-Kafejojn,
kie oni povas interŝanĝi retmesaĝojn kun la tuta mondo.
La Esperanto-Klubo en Harare proponas kun modesta helpo realigi retkafejon, kiu estu
prizorgata precipe de Esperantistoj kaj estas utiligebla por Esperanto-renkontiĝoj kaj instrudado.
La kostoj estas facile pageblaj per la luprezo, kiun ne-esperantistaj uzantoj de la komputiloj pagas.
Pro la fakto, ke Kelly Londoni kaj aliaj el la grupo estas komputistoj, la scioj por funkciigi la
teknikon ekzistas. Kelly ekzemple zorgas pri la la reto de religia asocio kaj scias, kiu estas
bezonata por retkafejo.
Lia prezento en Berlin estis parto de kelksemajna vojaĝo tra Germanio. Li partoprenis la
internacian renkontiĝon SOMERE, kie li konatiĝis kun kelkaj berlinanoj, kaj pasigis certan
tempon en Bavario. Grave estis lia vizito en München. La bavara metropolo estas partnera urbo de
Harare kaj ĝemelurbaj strukturoj kutime estas bona bazo por materia helpo, ekzemple por
transporti ne plu tute novajn komputilojn, kiuj estas haveblaj en Eŭropo donace de entreprenoj.
(raportis Roland Schnell el Berlin)
Reago de Hans Fechler al Jara Raporto de la projekto en 2003
Kara Wu Guojiang, Vian Informilon N-ro 3 (10) mi ricevis jam en decembro. Nun fine estas

urĝa tempo, multe kaj kore danki vin pro via tre grava laboro kaj por via sendaĵo. Viaj informoj
estas vere tre detalaj kaj pripensindaj.
Interesis min aparte la priskribo de la problemoj (3) kaj la proponitaj solvoj. Kelkaj pensoj venis
en mian kapon. Permesu, ke mi metas ilin antaŭ viaj okuloj.
3.1: papera revueto - mi imagas, ke estus tro granda elspezo (laŭ tempo kaj financo), se vi
mem eldonus kaj devus / volus dissendi la paperan formon. Estus pli malkosta en ĉiu rilato, se iu
(ankoraŭ ne ekzistanta, sed eble trovebla) reprezentanto de la projekto en la unuopaj landoj simple
prenus sian retan ekzempleron kaj sendus paperan kopion al la petantoj en sia propra lando.
3.2: nevasta diskonigo de la projekto - tio estas “malnova problemo” ankaŭ por la neesperantistaj interurbaj projektoj. La scio pri ili ĉiam denove devas esti disvastigata inter la
publiko pere de la lokaj gazetoj. La rilato al la gazetejoj kelkfoje estas iom tikla afero - ĉar tiom
multaj lokaj eventoj postulas samrajtan atenton. Multe dependas de la ĵurnalistoj, kiel ili taksas la
temon kaj taskon de "ĝemelaj urboj". Do rilate al tiu problemo ni havas sufiĉe da "partneroj" kaj
ni povus reciproke doni konsolon.
3.3: "la rekta vojo al la samaj kaj ne-esperantistaj organizajhoj" -Tre komplika afero. Inter
ni Esperantistoj ni povas interkonsenti pri la fakto, ke la projekto estas “interesa agado por akceli
la disvastigon kaj utiligon de Esperanto“, kaj ke ĝi "aldonas novan enhavon al la utileco kaj
praktikeco de Esperanto". Sed ŝajnas, ke ni Esperantistoj ne sufiĉe konscias pri tio, kiom fremda
kaj stranga afero estas tiu "Esperanto" ofte por la ne-esperantistaj personoj kaj instancoj. La vorto
"Esperanto" mem ne konvinkas ilin, same kiel la vorto "kato" ne povas grati.
Kaj se ni prezentus nur la "PROJEKTON", ni parolus pri vizio, ni farus promesojn pri eblaj
atingoj. Sed laŭ mia sperto en mia urbo, ni povas impresi kaj konvinki kaj trovi agnoskon kaj
respekton nur per REZULTOJ en nia per-esperanta laboro. Rezultoj impresas. Kaj aparte tiaj
rezultoj, kiajn oni ne povas ellabori per iu ajn alia lingvo kaj metodo. Porekzemple PONTOJ pro
tio impresas tiom en nia urbodomo, ke mi senkoste povas kopii kaj dissendi la ekzemplerojn.
La decida aspekto estas (laŭ mi), ke oni devas kvazaŭ tute forgesi la "ilon" (Esperanto), kaj
devas fidinde kunlabori kun personoj kaj instancoj "de bona volo, kiuj respektas kaj deziras pacon
kaj pacan kompreniĝon en egaleca etoso en nia hodiaŭa mondo" (Pekina Deklaro). Bedaŭrinde tio
estas ofte tre (tro) malfacila tasko por Esperantistoj: unua celo por ili estas disvastigi la ilon
Esperanto. Kaj kiam ili partoprenas en ne-esperantistaj rondoj, ili partoprenas kiel "ilistoj",
"Esperantistoj", kiel varbantoj por "ilo", certe multe taŭga ilo, sed vere kaj fakte "ilo". Kaj ni estas
en danĝero, misuzi la "bonan volon, kiuj respektas.." kaj fari ĝin nura ilo por disvastigi
Esperanton, "nian karan ilon". La "bona volo" (citita de la Pekina Deklaro) kreskas en multegaj
koroj kaj spiritoj. Kaj al ĝi servas multegaj vojoj kaj metodoj. Do ni devus esti modestaj
partoprenantoj en tiu granda "ludo" - reciproke agnoskante egale ĉies kontribuon.
Vi ja montris en via teksto al tiu duobla intenco: la projekto ne nur estas efika metodo (a) por
disvastigi kaj apliki nian lingvon, sed ankaŭ (b) por akceli interŝanĝon kaj kooperadon inter
ĝemelurboj kaj kompreniĝon inter tieaj popoloj. Oni povus karakterizi nian taskon rajte kvazaŭ
kiel paradoksan taskon: varbi por Esperanto per la metodo, ne paroli pri ĝi. La dua intenco (b)
estas la kampo, en kiu ni serĉu la ne-esperantistojn "de bona volo". Tiu intenco estas la bazo de
ebla kooperado kaj kompreniĝo. Ne estas kampo por intenca kaj senpera varbado por "ilo". La
"projekto" kiu konvinkas, estas kunigi homojn en la partneraj urboj. La rezultoj kaj sukcesoj de
nia modesta kontribuo - utiligante la ilon Esperanto - atentigos, varbos, konvinkos. Ni devas
montri, kion ni jam efike kontribuis/-as (estis "realistoj") - kaj ne promesi tion, kion ni eble povus

kontribui (esti nur "viziistoj"). Ofte ja estas malfacila tasko trovi Esperantistojn en la unuopaj
partneraj urboj. Ofte mankas Esperantistoj tie, kie jam ekzistas intencaj kontaktoj pere de korusoj,
sportaj grupoj, lernejaj klasoj ktp. Do ni unue devus serĉi kaj establi kontaktojn pere de jam
ekzistantaj Esperantistoj - kaj ne postuli, ke oni lernu Esperanton kaj poste ekflorus la kontaktoj...
Tamen - la paradoksa aspekto kaj flanko - ni amantoj de la lingvo Esperanto ja certe havas la
taskon teni ĝin viva per multaj pure por-Esperantaj agadoj. Nia lingvo ne havas etnon, landon, ĝi
ne estas ligita al grupo da homoj, al kiuj ĝi donas, certigas ian necesan, sed ĉiam limigitan
identecon. Esperanto ja estu ilo por peri kontaktojn etne kaj kulture neŭtralajn inter homoj kiuj
renkontiĝas kiel fremduloj. Ĝi estas - kontraŭe al la etnaj lingvoj - laŭ sia funkcio - vere kaj unue
perfekta kontakt-lingvo. La identeco, kiun Esperanto povas doni, estas transnacia, transkultura kaj
tial interligas homojn sur pli alta ebeno. Ni ja nur kuraĝas kontakti kun "fremdaj" homoj, ĉar ni
kredas, ke homeco estas nia komuna fundamento. Sed ni vivas konkrete, en kulturo, kun aparta
lingvo, kun religio (en ajna senco), kun apartaj manĝaĵoj ktp. Kaj niaj emocioj kaj la sento de "esti
hejme" estas ligita al tiuj konkretaĵoj. La motivo de transnacieco estas relative abstrakta kaj
bezonas apartan etikon tre vastan kaj ne tro oftan.
Mi spertas, ke ni amantoj de Esperanto - kontraŭe al nia vizio - tendencas trovi en ia
"Esperantujo" tiun agrablan, varman senton de "esti hejme", de "havi propran kulturon". Certe
plene kompreneble, sed ju pli ni reduktas nian intencon al tiu agrabla "konkreta" flanko, ni
konstruas apartan komunumon, plian "etnon", kiu impresas kaj aspektas kiel "fremda" fenomeno
al la ceteraj (etnan identecon donantaj) grupoj / popoloj. Kaj Zamenhof povus diri - kiam li
denove rigardus el sia fenestro – "Ho, mi ne vidas homojn, mi nur vidas Polojn, Rusojn, Judojn,
Germanojn - kaj nun mi vidas ankaŭ novan aldonan etnon, la Esperantistojn."
Ni unue serĉu tion, kio interligas nin kun niaj ĝis nun fremdaj partneraj homoj (konforme al la
supre citita principo de la Pekina Deklaro) - kaj faru tion ne kiel Esperantistoj (en la senco de
"ilistoj" kaj "viziistoj"), sed kiel homoj en konkretaj interurbaj projektoj. Ni ja ne povas kaj ne
povu eviti, ke ni aperas unue en nia konkreta (etna, kultura) identeco, kiu donas koloron al nia
kontakto.
Kaj nur se ni konformas al tiu intenco, estas senco ankaŭ en la serĉo de homoj, kiuj kuraĝas
esplori kio estas ebla se oni utiligus la lingvan ilon Esperanto por renkontiĝi kaj tiel plivastigi la
interpersonan horizonton.
SERVA PLATFORMO
Francio
En La Ciotat /la Sjota'/ sude de Francio, 30km oriente de Marseille, ĉe la Mediteranea Maro,
ekestas grupo de esperantistoj. La urbo estas ĝemeligita kun Bridgewater (Britio), Singen
(Germanio), Krajn (Slovenio), Tura d'Annunzia (Italio). Ni volonte akceptas vizitantojn: en tiu
urbo de la XVIIa jarcento estis farita la unua filmo "Alveno de trajno en la stacidomon de La
Ciotat" far fratoj Lumière. Naturo (maro, insulo,pinarbaro) belas dum la tuta jaro. Kontaktu s-ron
Triolle. Renee (triolle.renee@wanadoo.fr)
Israelo
Alexander Mikishev (retejo: http://www.amiks.biz email: alex@amiks.biz): Estimata s-ro Wu,
mi ricevis de vi informilon de Ĝemelaj Urboj. Ĝi estas utila por tiu tema agado. Reciproke, mi
volus demandi vin - eble vi povus helpi al trovi ge-ĉinojn, kiuj bone parolas en angla kaj havas

interretan kunligon. Mi serĉas tiujn personojn por komunaj projektoj en kampo de teknika traduko
kaj programado. Dankon. Ĉion bonan!
*******************************************************************************
Redaktoro: Wu Guojiang / komisiito de UEA pri la projekto "Ĝemelaj Urboj"
Adreso: Fushun Shiyouyichang Yanjiusuo
113008 Fushun Liaoning Ĉinio
Telefono/Fakso: +86-413-2650322 (fakso post la 5-a sonorilo)
Retadreso: amikeco999@21cn.com ghemelurboj@yahoo.com.cn
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NOVAĴO
La 2-a kunveno luminta en Vilno
Vendrede, la 29-an de julio, je la 14-a en la salono Grabowski de la kongresejo de la 90-a UK
en Vilno, la 2-a kunveno pri la projekto "Ĝemelaj Urboj" oficiale okazis sub prezido de la
estrarano de UEA pri landa agado, s-ino Maritza Gutierrez. Ĝin ĉeestis proksimume 70 homoj. Sino Maritza Gutierrez unue laŭtlegis Jaran Raporton de la projekto en 2004 senditan de la
komisiito, s-ro Wu Guojiang el Ĉinio. La raporto enhavis detalojn pri la agado en la jaro 2004,
atingoj, problemoj kaj perspektivoj, nome laborplano 2005. Sekvis prezento surekrane pri la
imitinda agado farata de la Interkultura Centro de Herzberg en Germanio, kiu tre sukcese
entreprenis projekton modelan por komuna Eŭropo inter la urboj Herzberg kaj Góra en Pollando.
Germana paro kiu gvidas la projekton tre detale raportis pri la ekesto kaj efektivigo de la komuna
projekto kiu iris tra la urbaj institucioj de ambaŭ regionoj. Oni emfazis la interkulturan flankon de
tiu ĉi agado, kiu pozitive efikis al la du urboj. La raporto vekis intereson de la partoprenantoj kaj
laŭdojn al la iniciato de la germana centro.
Post tio s-ro Robert Bogenschneider prezentis la retprojekton "aliaflanko", kies ttt-ejo
www.aliaflanko.de sukcese interligas informojn i.a. rilate al lokoj en la mondo kaj eble trovas
Esperanto-grupojn en ĝemelaj urboj.
La kongresanoj ankaŭ havis la okazon interŝanĝi informojn pri aliaj agadoj, interalie, pri rusa kaj
franca urboj . Eŭropanoj ankaŭ parolis pri similcelaj projektoj kiel Exchange iniciatita de s-ro
Michael Cwik, kiu laboras en Eŭropa Unio en Belgio.
Nemalmultaj ĉeestintoj dum la UK starigis demandojn kaj kelkaj intencas serĉi esperantistojn
en la propraj ĝemelurboj, almenaŭ por internaciaj esperantistaj kontaktoj. Estas la intenco, ke
ekzemple urbaj dungitoj, instruistoj, kuracistoj, sportkluboj uzu Esperanton.
Fine de la kunsido oni instigis al daŭra laboro sur tiu agadkampo, aliĝo al diversaj listoj pri
lokaj kluboj kaj kunlaboro pri la temo, kaj subtene al la komisiito, kies diligenta laboro
antaŭenigas tiun ĉi gravan agadkampon por UEA tiel ke ĝi estas plia maniero pruvi la potencialojn
de esperanto cele al malfermiteco kaj interkultura evoluo interpopola.
La salono estis plenplena, kun homoj starantaj en pluraj anguloj de ĝi. Ĉi kunvenon ĉeestis s-ro
Renato Corsetti, prezidanto de UEA krom Maritza Gutierrez el la estraro. S-ro Osmo Buller en la
okupiteco ne povis trovi tempon partopreni en ĝi. Kompreneble la komsiito ankaŭ ne aperis en ĝi
pro objektiva kialo. (laŭ raportoj de Renato Corsetti, Maritza Gutierrez kaj Peter Zilvar)
Florado kaj rikoltado nur post diligenta kultivado
De la 1-a kunveno en la Pekina UK al la 2-a kunveno en la Vilna UK, jam montriĝis, ke la
projekto "Ĝemelaj Urboj" pli kaj pli profundiĝas en la korojn de l’ popolo, kaj iugrade ĝi ekfloras,
eĉ ekfruktas. Mi vere sentas, ke veraj herooj estas nur la vastaj esperantistoj, kiuj per praktika
agado flegas kaj kultivas ĉi kampon. Estas ili kiuj igas ĉi laboron de UEA disvolviĝi en ordo.

Estas ili kiuj plibriligas ĉi laboron de UEA. Mi kore gratulas al la sukcesintoj, samtempe mi ankaŭ
alte taksas tiujn samideanojn kiuj estas silente kaj diligente laborantaj por nia projekto malgraŭ ke
ili ne havas la nomatajn atingojn, ĉar la venonta sukceso komencas nur de la hodiaŭa penado, do
mi diris, la hodiaŭa penado ja estas atingoj, ĉu ne ?
La 2-a kunveno pri la projekto "Ĝemelaj Urboj" estas sukcesa, kaj estas fruktdona, ni serioze
resumos spertojn kaj aktive kompletigos la laboron de la projekto. Ni kredas ke UEA ludos
pligrandan rolon por akceli la agadon de interurba ĝemeliĝo en la mondo.— Wu Guojiang
La projekto postulas tempon kaj intereson
Ĝemelurbajn agadojn UEA volas aktivigi. Laŭ la sperto mi povas diri ke ankaŭ ĝi postulas
tempon kaj intereson por prizorgi la kontaktojn inter esperantistoj en ĝemelurboj.
Vojaĝeblecoj estas nuntempe pli facilaj ol antaŭ 20 jaroj, sed en la 2000-aj jaroj esperantistoj ne
plu multe vojaĝis kaj sekvas esperantista generacio estas malplimulta.
Sed ĉiuokaze pluraj tampereanoj partoprenis la finnan buskaravanon al Vilno kaj tri aviadilis. Al
Aŭtunaj Tagoj al Svedio aliĝis ankaŭ kelkaj. Aktivistoj ekzistis.
La prizorganto de eksterlandaj kontaktoj Pertti Paltila de Tampere bone scias niajn kontaktojn
kaj li havas nun propran sekretariinon por helpi lin. Sed lia ĉefa objekto por la laboro estas
plibonigi eknomiajn kontaktojn kaj kampanjojn de tempereaj entreprenoj.
La urbo rekomendas societojn serĉi kontaktojn mem, ekz. inviti al Tempere aŭ viziti iun
ĝemelurbon, kaj se la urbo povas aprobi la kontakton aŭ okazon ĝi eble subvencias parton de la
kostoj. Korusoj kaj junulaj grupoj kelkfoje vizitas. Esperantistoj ne havas tiajn artistojn aŭ
junulajn grupojn. (Veli Hamalainen el Finlando)
Soile Lingman pri ĝemelaj urboj
S-ino Soile Lingman en Svedio aktivas en la Esperanto-movado kiel delegito de UEA en
Stockholm kaj prezidantino de la Asocio de Sociallaboristoj Esperantistaj (ASLE). Ĉi jare ŝi havas
50-jaran esperantistecon. Ŝi opiniis, ke ĝemelaj urboj estas interesa ideo, sed ŝi trovis, ke estas
malfacile agi por la afero kiam oni loĝas en ĉefurbo kiu estas tro granda areo. Ŝi partoprenis en
multaj UK-oj inkluzive de la 90-a UK. (Laŭ intervjuo farita de Veli Hamalainen, redaktoro de la la
finna esperantgazeto "Vekilo")
Ideo de urbestro
Ankaŭ dum la pasintjara UK en Pekino urbestro de Vilnius Arturas Zuokas ĵetis ideon sendi
leterojn/invitojn al urbestroj de diversaj landoj por instigi pli multajn esperantistojn de tiuj urboj
kaj landoj veni al jubilea UK en Vilnius. Tiu propono validas. Vilniusa urbestro pretas sendi tiajn
leterojn al ali-landaj urbestroj, peti ilin helpi al lokaj esperantistoj aranĝi vojaĝojn al Vilnius,
instigi pli abundan partoprenon en jubilea UK.
Kompreneble, tio, plej verŝajne, havas sencon nur por tiuj urboj, kie urbaj administracioj havas
iajn kontaktojn kun lokaj Esperanto-organizaĵoj kaj individuoj, kie jam oni scias pri ekzisto de
esperantistoj kaj ilia agado.
Do, se estas tiaj eblecoj en viaj urboj, bonvolu informi Litovan Esperanto-Asocio pri deziro, ke
via urbestro ricevu tian leteron-inviton, kaj ni aranĝos la aferon kun urba administracio de Vilnius.
Ĉiukaze dezirinde havi pli multe da informoj pri viaj kontaktoj kun koncerna urb-estraro, agado
k.s. (Povilas Jegorovas el Litova Esperanto-asocio)

Reago de la komisiito al ideo de urbestro
Mi kore subtenas la ideon de la urbestro de Vinius. Estas pli bone se la urbestro unue povus
inviti la ĝemelajn urbojn de Vilnius. Krome estas pli bone se la 90-a UK aranĝos la renkontiĝon de
la urbestroj de landoj.
Mi kore esperas kaj varme bonvenigas la prelegon de la urbestroj en la 2-a kunveno pri la
projekto "Ĝemelaj Urboj". Tio probable riĉigos kaj konkretigos la projekton.
Mi esperas, ke niaj samideanoj diskonigu la informon al via loka registaro, kaj profitos ĉi tion
por Esperanto.
Disaŭdigo de ĈRI pri la 2-a kunveno
Antaŭ okazo de la 2-a kunveno pri la projekto "Ĝemelaj Urboj", Ĉina Radio Internacia (ĈRI)
disaŭdigis la antaŭparolon de la redaktoro por n-ro 12 kaj n-ro 13 Informilo de Ĝemelaj Urboj, kiu
rilatis al la kunveno. Jen estas ĝia tuto:
"Estimataj, en la jaro 2004 vi subtenis kaj partoprenis la projekton "Ĝemelaj Urboj" per diversaj
metodoj kaj dank’ al tio ĝi progresiĝis kaj plilumis. Viaj meritoj estis enskribitaj en Jaran raporton
de La projekto "Ĝemelaj Urboj" en 2004 aŭ raportitaj en la revueto "Informilo de Ĝemelaj Urboj".
Kiel vi bone scias, ke ekde la naskiĝo de la projekto UEA serioze atentas ĝin, treege prizorgas ĝian
evoluon kaj progreson. En la ĉi-jara Estrara Kunsido estis farita decido pri okazo de la 2-a
kunveno de pri la projekto "Ĝemelaj Urboj" dum la 90-a UK.
Ĉi tie mi speciale invitas vin al la kunveno se vi povas partopreni en la 90-a UK, kaj esperas, ke
vi povos fari prian paroladon se vi havos tempon. Mi pensas, ke via ĉeesto certe riĉigos la
kunvenon kaj estigos kontentigan frukton de la kunveno."
La supra enhavo ankaŭ estas legebla en la retejo de ĈRI :http://cn.chinabroadcast.cn
La Projekto en gazeto
1. La laboron de la projekto "Ĝemelaj Urboj" menciis Estrara Raporto de UEA 2004 aperinta en
n-ro 6 Esperanto, 2005.
2. s-ino Maritza Gutierrez, estrarano de UEA pri landa agado, raportis la 2-an kunvenon en n-ro
7 Kuriero, kongresa informilo de la 90-a UK.
3. La 2-an kunvenon rakontis la rubriko "Ĝemelaj Urboj" de n-ro 2 Vekilo, 2005, Klubgazeto de
esperantistoj en Tampere regiono, Finnlando.

URBA STILO KAJ TRAJTO
Jara Raporto de la projekto "Ĝemelaj Urboj" en 2004
Retrorigardante la disvolviĝon de la projekto "Ĝemelaj Urboj" de UEA en la pasintaj du jaroj
ekde ĝia naskiĝo, ni esperantistoj sendube konfesis ĝian ekziston kaj valoron. En la jaro 2004 sub
la kun-klopodado de la eks-funkciuloj de la projekto kaj la vastaj esperantistoj la projekto atingis
senprecedencan ĝojigan progreson.
1. Funkciuloj de la projekto
Kun apero de la nova estraro de UEA en la 89-a UK, kvar funkciuloj de la projekto ŝanĝiĝis. Ili
renove konsistas el la novaj prezidanto, estrarano pri landa kaj regiona agado, ĝenerala direktoro
de CO kaj la komisiito, t.e. Renato Corsetti, Maritza Gutierrez Gonzalez, Osmo Buller kaj Wu
Guojiang. La du eks-funkciuloj s-ro Trevor Steele (Aŭstralio), s-ino Michela Lipari (Italio) efike
gvidis kaj partoprenis la laboron de la projekto kaj grave kontribuis al la stabila disvolviĝo de la

projekto. Ĉi tie ni alte taksas iliajn farojn kaj esperas la daŭran subtenon el ili ambaŭ.
2. Laborplano de la projekto
2.1 Reago
En 2004 la projekto entute ricevis reagojn de 119 esperantistoj el 35 landoj. 161 urboj aperis en
la ricevitaj mesaĝoj. La komisiito regule ricevis kelkajn lokajn eldonaĵojn, ili estis "Vekilo"
(Finnlando), "Bazaro" (Rumanio), “Bulteno de Tianjin Esperanto-Asocio” (Ĉinio), "La Verda
Spiko" (Ĉinio), "Esperanto en Azio" (bulteno de KAEM), kaj ĝustatempe legis retajn publikaĵojn,
ekz. Informletero de Vinilkosomo, Verda Informo (Germanio), Heroldo de Esperanto (Svislando),
Bulteno de la Albana Esperanto-Instituto (Albanio) ktp. 13 gazetoj kaj 10 ttt-paĝoj raportis la
agadojn de la projekto.
2.2 Atingoj
Dum la 89-a UK sukcese okazis la unua kunveno pri la projekto "Ĝemelaj Urboj", kiun ĉeestis
pli ol 30 kongresanoj el 10 landoj, inkluzive de prezidanto de KEAM kaj prezidantino de Ĉinaj
Esperanto-Ligo. La priaj raportoj en la kongresa kuriero estis la plej multaj en la raportoj de ĉiu
programo.
La projekto estis enskribita en la laborplanon de UEA por 2003-2005. KAEM prenis ĝin kiel
unu el al projektoj de KAEM realigi la celojn de la proponita laborplano de KEAM por 20042010.
Oni klare konsciis gravecon de Esperanto al ĝemeliĝ-agado kaj gravecon de ĝemeliĝ-agado al
Esperanto. Tion plie demonstris kelkaj vizitoj okazitaj en la pasinta jaro. En januaro por reagi al la
invito de la 4-a komuna Kongreso de la Aŭstralia kaj Nov-Zelanda Esperanto-Asocioj s-ino
Tomiko IKEDA el Onoda en Japanio esperantistigis tieajn kvar junulinojn en la mallonga periodo
kaj sukcesigis ilian viziton al la kongresejo, Redcliffe, la aŭstralia ĝemelurbo de Onoda. En
aŭgusto s-ro Kelly Londoni el Zimbabvo realigis sian viziton al la germana ĝemelurbo Berlino kaj
tie faris prelegon pri la Esperanto Movado en Zimbabvo. Per tio la berlinaj esperantistoj povis ĝui
kaj senti stilon kaj trajton de Zimbabvo. S-ro Pieter Engwirda el Nederlando partoprenis la
konferencon pri ĝemelaj urboj inter Ĉeĥio kaj Nederlando okazita inter la 1-a kaj 2-a de
septembro en Prago kaj ĉeestis diskuton pri la lingva problemo. S-ro Yas Kawamura el Japanio
nun laboras kiel ĝenerala direktoro de EPA kaj redaktoro de la gazeto "Nova Vojo". Inter la 26-a
de septembro kaj la 1-a de oktobro li kiel ano de la delegacio gividita de la urbestro Kameoka
ĉeestis la celebradon de la 40 a jubileo de ĝemeliĝo inter Knittelfeld (Aŭstrio) kaj KAMEOKA. Li
ne sole vizitis ĝemeliĝan memorŝtonon sur la Kameoka-strato aldonitan de s-ro Schafarik, nuna
urbestro de Knittelfeld krom la rilatajn aktivecojn, sed ankaŭ helpe de la aŭstraj esperantistoj
trovis karan dokumenton kaj ne tre konatan, t.e. la ĝemeliĝa atestilo de la du urboj skribita en tri
lingvoj Germana, Japana kaj Esperanto. Tio estis grava trovo kaj signifo por montri la rolon de
Esperanto en urbo-ĝemeliĝo! Nun tiu atestilo (kopio) estas konservata en Internacia EsperantoMuzeo en Vieno. Kio enhavis plian signifon estis, ke la publikita deklaracio kune subskribita de la
du urbestroj s-ro Kurijama Masataka kaj s-ro Schafarik por la 40-jariĝa festo same havis
admiratan faron kiel tiun antaŭ 40 jaroj: La teksto de la deklaracio estas skribita en tri lingvoj:
Japana , Esperanto kaj Germana, Esperanto estas inter la aliaj du lingvo. S-ro Chimedtseren
Enkhee el Mongolio en la pasinta oktobro publikigis proponon ĝemeligi universitatojn kaj
kolegiojn kaj ricevis aktivan reagon de Pollando. Tio riĉigis la projekton.
Ankaŭ indas mencii, ke s-ro Hans Fechler el Germanio sukcesigis aperon de la 78-paĝa
PONTOJ 7, speciala gazeto pri ĝemelurboj de Hildesheim, kiu ricevis altan takson de la urbestro

kaj la urbdirektoro, kaj la estroj de UEA.
En 2004 entute estis redaktitaj kvar numeroj de Informilo de Ĝemelaj Urboj kaj unu el ili
malfrue aperis en 2005 pro la okupiteco de la redaktoro. La komsiito faris kontentigajn respondojn
al la reagoj de la esperantistoj al la projekto.
3. Anonco pri s-ro Stanley Nisbet kaj s-ro Gerrit J. Brons
En 2004 la projekto kaj la revueto "Informilo de Ĝemelaj Urboj" perdis du entuziasmajn
subtenantojn kaj legantojn. Ili estis s-ro Stanley Nisbet el Glasgow en Britio kaj s-ro Gerrit J.
Brons el Maassluis en Nederlando. Danke al substreko de du samideanoj al la projekto, iliaj
familianoj ĝustatempe informis tion al la komisiito post kiam ili dise forpasis. Iliaj nomoj eterne
estos en la kroniko de la projekto "Ĝemelaj Urboj" de UEA.
4. La ekzistantaj problemoj
4.1 Propagando
Pere de la kun-klopodado de la esperantistoj kaj diversaj E-organizaĵoj, kaj la efika akcelo kaj
instigo de UEA la projekto estis pli kaj pli konata en Esperantujo, sed ni ne neas, ke la propagando
de la projekto bezonas plian fortigon, precipe en ekster-komunikado kun la internaciaj
neesperantaj organizaĵoj. Ĝis nun ni ankaŭ ne havis tian suksesan ekzemplon, ke helpe de la
projekto UEA starigis rilaton kun tiuj organizaĵoj . Ne erare la projekto nur estas parto, aŭ tre
malgranda parto, de la konkretaj agadoj de laborplano de UEA por 2001-2010, sed ĝi estos efika
vojo igi UEA fariĝi aktiva kaj nemankebla forto en internaciaj aferoj se ni tutkore antaŭpuŝas ĝin
malgraŭ kiom da malfacilaĵo ni alfrontas.
4.2 Speciala diskuto
Nun la gvid-ideo kaj priaj laboroj de la projekto ĉiam estas kunordigita de kvar funkciuloj de
UEA. Ni esperantistoj interesiĝaj pri la projekto neniam renkontiĝis kaj sidiĝis por serioze kaj
detale diskuti pri la laborplano kaj disvolviĝo de la projekto kvankam ni fukciigis ĝin tri jarojn kaj
spertis la unuan kunvenon pri ĝemelaj urboj en la lasta jaro dum la 89-a UK. La vid-al-vida
interŝanĝo utilas al la progreso de la projekto, kaj al la fina decido pri ĝia pli-longa celo.
4.3 ideoj neefektivigitaj
En 2004 mi havis kelkajn programojn konsideritajn, kiujn menciis en Jara Raporto de La
Projekto "Ĝemelaj Urboj" por 2003, sed tri el ili ne estis efektigitaj pro multaj kialoj.
(a) instigi esperantistojn traduki la koncizan laborplanon de la projekto en diversajn lingvojn;
(b) fari enketon por riĉigi la informo-stokon;
(c) adresi publikan leteron al la urboestroj en la mondo.
5. Cerbumo al la laboro de 2005
5.1 Proponoj pri UK al UEA
El la projekto "Ĝemelaj Urboj" mi havas jenajn proponojn pri UK al UEA.
(a) UEA Instigu kaj subtenu la urbon en kiu okazos UK inviti ĝiaj ĝemelurbajn estrojn kaj
esperantistojn al UK, kaj organizi ekspozicion pri ĝiaj ĝemelurboj dum UK. Per tio
montriĝas, ke la rolo de Esperanto estas evidenta en social efiko.
(b) UEA speciale invitas la urbestrojn, kies urboj estis kongresejoj de UK, al ĉiujara UK. Tiel
la estroj sentas, ke UEA ne forgesis la kontribuojn de tiuj urboj al Esperanto, kaj ke UEA
vere estas internacia organizaĵo plena de amikeco, paco kaj harmonio.
(c) Surbaze de (a) kaj (b) kaj enkadre de la projekto UEA aranĝu la renkongtiĝon de la
urbestroj partoprenantaj UK krom intervidiĝo kun la estroj de la kongresa urbo. Tiel la
urbestroj sentas, ke Esperanto kaj UEA ja ludas rolon en internacia interŝanĝo.

5.2 Laboroj en 2005
(a) konsideri okazon de la 2-a kunveno pri ĝemelaj urboj dum la 90-a UK kaj akceli ĝian
realigon;
(b) pene realigi la ideojn ne-atingigitajn en 2004, vidu 4.3
(c) garantii la redakton kaj dissendon de Informilo de Ĝemelaj Urboj.
(d) teni intimajn kontaktojn kun la partoprenantoj de la projekto kaj aktive kaj efike servi al ili.
INTER ĜEMELAJ URBOJ
La konsento ekfruktas
En la 2-a kunveno s-ino Zsofia Korody kaj Peter Zilvar el Germana Esperato-Centro (ICH en
Herzberg) prezentis per ampleksa "power-point-prezentado" la unikan projekton inter la
ĝemelurboj Herzberg am Harz kaj Góra en Pollando. En tiu prezento ili substrekis kelkajn
flankojn.
Unue dum marto 2005 la urbestroj de ambaŭ urboj interkonsentis projekton uzi Esperanton kiel
neŭtralan pontlingvon por plibonigi la kontaktojn inter la enloĝantoj de ambaŭ urboj. Estas la
intenco, ke ekzemple urbaj dungitoj, instruistoj, kuracistoj, sportkluboj uzu Esperanton.
Due la E-klubo en Góra en junio 2005 jam ricevis Esperanto-domon. Okazos regulaj kursoj en
la loka gazeto, ktp.
Trie dum du semajnoj dum julio 2005 sep polaj intruistinoj estis trejnataj ĉe ICH/GEC en
Herzberg. Hans Fechler el Hildesheim partoprenis la adiaŭan vesperon en Herzberg Restos
konstantaj kontaktoj por la vasta E-instruado en ambau urboj dum la venontaj jaroj.
Kvare problemo estas nur ankoraŭ la financado de tiu ĉi unika modelprojekto (pilotprojekto)
por la nova samrajta Europo. (laŭ la raporto de Peter Zilvar, la titolon aldonis de la redaktoro)

SERVA PLATFORMO
Mi kore dankas la ĉeestintojn de la 2-a kunveno pro ilia takso al mia laboro, kaj mi tre ĝoje
informiĝis, ke ne malmultaj ĉeestintoj dum la 90-a UK starigis demandojn kaj kelkaj intencis serĉi
esperantistojn en la propraj ĝemelurboj por internaciaj esperantistaj kontaktoj. Por faciligi
interŝanĝon kaj vastigi nian komunon, mi proponas, ke ĉiu sufiĉe utilu nian retan revueton
"Informilo de Ĝemelaj Urboj" kaj la liston de UEA <lokaj-esperanto-grupoj@yahoogroups.com>,
interŝanĝejo de spertoj pri loka agado, inkluzive de ĝemelurba agado. Krome ni estas konstruantaj
informo-stokon pri ĝemelaj urboj, vi donas al ni vian bazan informon ekz. lando-nomo,
urbonomo, ĝemelaj urboj (se vi scias) kaj kontaktmanierojn se vi unuafoje kontaktas nin.
Konsiderante, ke nemalmutaj personoj ankoraŭ ne scias la ekziston de la supre menciita listo aŭ
kiel aliĝi al ĝi, mi necese prezentas ĝin. Vi unue enmetas ĉi retadreson <lokaj-esperanto-grupojsubscribe@yahoogroups.com> en la ricevanto de via nova postaĵo sendota, poste sendu ĝin sen
ajn enhavo. Vi jam sukcese aliĝas al ĉi liston se vi ricevas la konfirman respondon el la
administranto de la listo. Krome vi eble registras viajn grupojn ĉe:
http://EsperantoLand.org/grupoj kaj www.aliaflanko.de kie troviĝas informoj pri grupoj kaj
ĝemelurboj.
Unuvorte: ni havas firman volon kaj fidon progresigi la projekton kaj plibone servi al ĉiu, ni
atendas vian partoprenon.
*******************************************************************************
Redaktoro: Wu Guojiang / komisiito de UEA pri la projekto "Ĝemelaj Urboj"

Adreso: Fushun Shiyouyichang Yanjiusuo
113008 Fushun Liaoning Ĉinio
Telefono/Fakso: +86-413-2650322 (fakso post la 5-a sonorilo)
Retadreso: amikeco999@21cn.com ghemelurboj@yahoo.com.cn
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NOVAĴO
Ĝemela Renkontiĝo Kluĵo 29-30 Julio 2005, Rumanio
Kluĵo havas 13 ĝemelurbojn! Nia Esperanto-Asocio decidis organizi internacian renkontiĝon
kun la esperantistoj, kiuj loĝas en la ĝemelurboj.
S-ino Maria FLORESCU, la direktorino de Municipa Kulturdomo – kie la kluĵaj esperantistoj
renkontiĝas ĉiusemajne jam de multaj jaroj – proponis, ke ni organizu internacian simpozion, kun
la temo: Esperanto – Vojo al komunikado kaj internacia kooperado.
Ni serĉis la nomojn kaj adresojn de esperantistoj loĝantaj en la ĝemelurboj kaj ni sendis al ĉiuj
invitleteron. Bedaŭrinde la periodo ne estis la plej taŭga kaj konvena, - sed ni ne havis eblecon
elekti alian - ja ĝi koincidis kun la ĉi-jara Universala Kongreso, tamen ni esperis, ke ni sukcesos.
Esperantistoj el kelkaj urboj eĉ ne respondis al nia invitletero, sed el ses urboj al venis
respondo. Bedaŭrinde, ne ĉiuj povis persone ĉeesti nian simpozion, sed tiuj personoj sendis la
tekston kaj ni laŭtlegis ilin.
Alvenis el Pecs, Hungario, s-ro SZÖCS István, la prezidanto de Esperanto-Asocio en Pécs. La
temo de lia prelego: LINGVAJ PROBLEMOJ EN EŬROPA UNIO.
EL Zagrebo, Kroatio, alvenis du gejunuloj, reprezentantoj de Esperanto-Societo "Bude Borjan".
Ambaŭ prelegis. La titolo de la prelego de f-ino Jelena LONĈARVEVIĈ estis: EKZISTAS DU
LEGENDOJ PRI EKESTO DE ZAGREBO. La prelego de s-ro David REY HUDECHEK temis
pri: MIA ESPERANTISTA VIVO.
La sendaĵojn oni laŭtlegis de s-ro Harald SCHMITZ el Kolonjo, Germanio, kun la titolo:
Esperanto – VOJO AL INTERKOMUNIKADO, kaj de s-ro Alain DROYER, Dijon, Francio, kun
la titolo : ESPERANTO NE ESTAS UTOPIO! Kaj de s-ro Gjerji Gushio el Korce, Albanio, kun la
titolo:ARUMANOJ KAJ VLAHOJ EN ALBANIO.
Apud la ĝemelurbaj prelegoj la simpozion riĉigis esperantistoj el rumaniaj urboj: S-ro NAGY E.
JOZEFO el Bukuresto, kun temo: LA ESPERANTA DUONA DE MIA VIVO, kaj s-ro Costantin
DOMINTE el Bukuresto, kun temo: ETONIMOJ, POLITONIMOJ KAJ GLOTONIMOJ EN
NATURAJ LINGVOJ KOMPARE KUN ESPERANTO, kaj s-ro Doru NEAGU el Slatina, kun
temo: ESPERANTO KAJ LA EŬROPA LINGVA INTEGRIĜO.
Posttagemeze ĉe la Ronda Tablo post la prelego de Sigmond Julia: Esperanto, MIA DUA
LINGVO, okazis libera diskuto, opini-esprimo, koncerne de la temo ĜEMELURBO - KIE? Ĉiuj
ĉeestantoj aktive partoprenis, ne nur la prelegantoj. Ĉeestis esperantistoj ankaŭ el Oradea, el Praid,
el Gherla kaj el Brodina de Sus, krom la kluĵaj gastigantoj. Sube vi povas legi kelkajn opiniojn pri
chi tiu renkontiĝo.(SIGMOND Julia)
Opinioj pri Ĝemelurba Renkontiĝo
En la nomo de esperantistoj en Pecs, Hungario, mi tre dankas la inviton, vian tre grandan
videblan laboron. Min surprizis la belaspektaj presaĵoj pri la programo. Se vi havas eblecon,
presigu je la jarfino kartforman kalendaron, kie la monatoj kaj tagoj estu skribitaj en Esperanto kaj

sur la dorsa flanko estu informoj, adresoj (retaj) pri Esperanto en nacia lingvo. (5-10 milojn vi
povus disdonadi).
En Pecs ni ankaŭ faras similan, kvankam ni ne gajnis novajn anojn, tamen estas vivsigno. Mi ne
miras pri la pasiva sinteno de aliaj ĝemelaurboj, ja estas tro multaj okazintaĵoj en Esperantujo kaj
malpli multaj la vojaĝemaj aktivaj esperantistoj.
Mi deziras forton al la laboro kaj pacienco toleri la indiferenteco. Mi tre ĝojas kaj dankas, ke mi
povis ekkoni vin kaj aliaj vere bonajn esperantistojn el via urbo kaj lando. (SZÖCS István,
Hungario)
Pensoj pri la simpozio
Pensoj pri la simpozio? Nur bonaj. La aranĝo estis tre bona, la vivkondiĉoj de la partoprenantoj
pli ol akcepteblaj, dank’ al la malavareco de la kluĵa urbestraro. Ni aŭskultis bonajn prelegojn kaj
konfesojn per kiuj oni disdividis al ni personajn spertojn rilate Esperanton, kies debato daŭris eĉ
dum la paŭzoj, post la propre-dirita prelegado. Novajn kaj agrablajn konatiĝojn oni faris.
Tamen, io bedaŭrinda estis, ke, malgraŭ la elkoraj fortostreĉoj de la organizintoj, la reeĥo de la
simpozio en eksterlando estis malalta. El la totalo de 13 ĝemelurboj de Kluĵo, krom partoprenantoj
el du ĝemelurboj - Pecs kaj Zagrebo -, du tri reagis nur mesaĝe aŭ sendante la tekstojn de la
koncernaj prelegoj, dum aliaj – ĉirkaŭ duono da ili – neniel reagis, Veras, ke ne mankas la klarigaj
kialoj: la distancoj estas grandaj, precipe kiam oni situas en Azio aŭ en Amerikoj; la mezsomera
varmo estis tre ĝena; aliaj, grandiozaj, aranĝoj – ekzemple la UK – konkurencis la nian.
Por la partoprenantoj, eĉ en tria stato, la simpozio estis spirite riĉiga, kaj pro tio ni elkore
redankas la organizantoj: s-inon Julia SIGMOND kaj siaj geasisitantojn: f-ino Anna Maria
BALAZS kaj s-ro Liviu BARDI, la konata teamo d e la redaktantoj de BAZARO. (Costantin
DOMINTE el Bukuresto)
Postfesta impreso de Jozefo E NAGY el Bukuresto pri la renkontiĝo, jen estas:
“En la renkontiĝo de la ĝemelaj urboj,
Pli da Ĝemeloj estis, ol da urboj”
[komentario]Tamen mi diras, ke ĝi ankoraŭ estas sukcesa kvankam la ĝemelurba renkontiĝo de
Kluĵo ne atingis la esperatan rezulton, ĉar Asocio de Esperanto Kluĵo brave elpaŝas antaŭen, ĉar
oni povas ĉerpi la valoran sperton el la renkontiĝo. Onidire ajna vojo formiĝas el la piediro. Tial el
n-ro 3 BAZARO/2005, Esperantlingva revuo, Kluĵo, Rumanio, mi elektas la plej parton pri ĉi
renkontiĝo por instigi niajn samideanojn. Mi esperas, ke la venonta renkontiĝo sukcesiĝos kaj ĝin
la ĝemelurbaj esperantistoj de Kluĵo aktive partoprenos. (la komisiito)
La Hirundo ne plu aperas
Pro la forpaso de s-ino Anita Bergh, grava redaktorino de la Hirundo - gazeto por membroj de
Esperanto en Väsby, Svedio, la redakcio decidis ne plu aperigi ĝin. Oni sume legis ĝiajn 57
numerojn dum 7 jaroj. La Hirundo ofte raportis agadojn pri ĝemelaj urbojn, en la lasta numero
ankoraŭ ĝi aperigis informojn pri ĝemelaj urboj por la 91-a UK okazota en Florenco, ekz, listo de
ĝemelurboj inter Svedio kaj Italio, proponoj pri la aranĝo de ĝemelurbaj aktivecoj antaŭ, dum kaj
post la kongreso. (el mesaĝo de Kaisa Hansen kaj n-ro.57 la Hirundo)
Pri la forpaso de TAKEUTI Yosikazu

La anonco de la prezidanto de Japana Esperanto-Insitituto
En la 29-a de aŭgusto, 2005, forpasis s-ro TAKEUTI Yosikazu, la eksa prezidanto de la
Komisiono pri la Azia Esperanto-Movado (KAEM) de UEA, sub kies gvido komenciĝis la Azia
Kongreso de Esperanto, kies unua okazigo estis en 1996 en Shanghaj, Ĉinio. Pro tio li estis
distingita per Premio Ossaka, la plej prestiĝa E-movada premio en Japanio, en 1999.
S-ro Takeuti naskiĝis en 1931, konatiĝis kun Esperanto en 1946, kaj aktivis en Kansaja Ligo de
Esperanto-Grupoj (KLEG), kies tereno estas Kansajo, nome japana regiono inkluzive de la urboj
Kioto, Takatuki, Oosaka kaj Koobe. Li agadis ankaŭ en Japana Esperanto-Instituto, kies
vicprezidanto li estis. En 2004, li estis elektita kiel honora membro de UEA. (Sibayama Zyun'iti)
Funebra saluto de la komsiisto
Mi tre triste informiĝis, ke forpasis s-ro TAKEUTI Yosikazu. En la nomoj de la komisiito de
UEA pri la projekto "Ĝemelaj Urboj" kaj amiko de TAKEUTI Yosikazu, mi esprimas nian
kondolencon al lia tuta familio.
S-ro TAKEUTI Yosikazu estis pioniro en la kampo "per Esperanto por interurbo-ĝemeliĝo", kaj
forta subtenanto kaj fidela praktikanto de la projekto "Ĝemelaj Urboj". Frue en 1986, nome antaŭ
ĝemeliĝo de la ĉina urbo Changzhou kaj la japana urbo Takatuki, en kiu loĝis, li kaj sia edzino
TAKEUTI Tomiko, esperantistino jam forpasinta, unue malfermis la interŝanĝan pordon inter
esperantistoj kaj inter du lokaj E-organizaĵhoj, Esperanto-Societo en Takatuki (EST) kaj
Changzhou Esperanto-Asocio (CZEA), kaj pro lia penado oficiale ĝemeliĝis la lernejoj Yosumi en
Takatuki kaj Dongfang en Changzhou per Esperanto. Li dekkelk-foje vizitis Ĉinion por intensigi
la kunlaboron inter ambaŭ urboj. Pro tio CZEA ricevis la titolon "La Bazo de Internacia
Interŝanĝo por Eduko kaj Kulturo", kaj s-ro TAKEUTI mem ricevis la titolon "Honora profesoro"
de Changzhou Gerontologia Universitato.
En la pasintaj jaroj s-ro TAKEUTI kolektis karajn spertojn pri la projekto "Ĝemelaj Urboj", al
kiuj li substrekis (1) aktive krei modelon de kunlaboroj de esperantistoj en ĝemelaj urboj kaj helpi
la ĝemeliĝon de lernejoj; (2) senhezite prezenti la sukcesan rezulton al la koncernaj instancoj de la
municipo; (3) senĉese konvinki la magistratanojn pri la bezono de Esperanto per konkretaj
laborfruktoj.
La forpaso de s-ro TAKEUTI estas granda perdo ne nur por lia familio, sed ankaŭ por japana
kaj monda Esperanto-movado, precipe por la projekto "Ĝemelaj Urboj". Lia spirito kaj spertoj
instigos kaj gvidos min plibone fari la laboron de la projekto kaj grande progresigi ĝin. Pacon, Sro TAKEUTI Yosikazu. (Wu Guojiang)
Dankesprimo de la prezidanto de KAEM
S-ro TAKEUTI Yosikazu, Komisiono de UEA pri Azia-Esperanto-Movado (KAEM) dankas vin
okaze de la 4-a Azia Kongreso de Esperanto en Katmando pro via granda kontribuo al la evoluo
de Esperanto en Azio.
Vi kontribuis al la fondiĝo de KAEM en 1994 kaj poste vi laboris por la movado kiel prezidanto
(1995-1997), vic-prezidanto (1998-2000) kaj subkomisiono (2001-2005) de KAEM.(HORI Yasuo)
Akrostika kondolenco de ĈRI al TAKEUTI Yosikazu

Informinte pri la forpaso de s-ro TAKEUTI Yosikazu, ni sentas nur fortan triston kaj profundan
bedaŭron pro la eterna perdiĝo de nia kara amiko, fidela aŭskultanto kaj konstanta kunlaboranto
en la ĉiutaga Esperanto-disaŭdigo.
Paco al lia cindro
Tomik’ kaj Yosikazu, ho, al vi transmondan pacon,
Amikoj trans la maro kaj fidelaj aŭskultantoj
Kaj en la Esperanta Movado fortaj gigantoj!
Elkore ni vin karmemoras, konservas donacon
Unikan el paseo via kaj vigle laboras.
Tra l’ jonosfer’, verda ond’ pli verve kuras;
Inter JEL kaj ni l’ kunlaboro plu sakuras*
(Esperanto-Redakcio de Ĉina Radio Internacia <espradio@cri.com.cn>, *sakuro=japana arbo kun
bela floro)
Kondolenco el la ĝemelurbo Changzhou
Kun granda malĝojo ni sciis pri la forpaso de nia kara samideano Takeuti Yosikazu. Por multaj
el ni----Changzhou-a E-Asocio, li estis tre entuziasma samideano kaj diligenta movada aktivulo
kaj nia multjara amiko. Lia forpaso estas vere perdo de nia movado kaj en Esperanto-movdo kaj
en amikeca movado inter urboj Changzhou de Ĉinio kaj Takatuki de Japanio.
Ni ĉiuj memoras ke aŭtune de 2003 li spite sian sanstaton kuraĝis entrepreni vojaĝon al nia urbo
Changzhou, portante oksigen-botelojn por helpi la spiradon. Li jam la 18-an fojon vizitis
Dongfang Elementan Lernejon de Changzhou, kie Esperanto estas instruata kiel deviga kurso, kaj
kiu ankaŭ estas ĝemela lernejo Yosumi Elementa Lernejo de Takatuki per Esperanto kaj klopodo
de esperantistoj el ambaŭ urboj. Tian vojaĝon li kutimis fari ĉiujare, por prelegi aŭ gvidi kurson
por la lernantoj. Por la amikeco inter Ĉinio kaj Japanio, li faris grandan kontribuon.
S-ano Takeuti Yosikazu ĉiam estas imitinda modelo por ni, kaj ĉiam vivus en niaj koroj. Ni ĉiuj
klopodu daŭrigi liajn laborojn por la diskonigo de Esperanto kaj amikeco inter Ĉinio kaj Japanio.
Bonvolu akcepti nian koran kondolencon el Changzhou-a Esperanto-Asocio. (Zhang Changsheng,
Prezidanto de Changzhou-a Esperanto-Asocio)
Memora kunveno por TAKEUTI Yosikazu
La 23-an de novembro en lia urbo Takatuki ni okazigis kunvenon por memori lin kun ĉeesto de
74 homoj. Kunvenis ne nur esperantistoj, sed ankaŭ liaj neesperantistaj amikoj kaj parolis pri liaj
vivo kaj agadoj, en kaj ekster Esperantujo. "La Movado", la monata organo de KLEG, kies
prezidanto li estis, dediĉis ses paĝojn de la novembra numero por rememori lin. Al ĝi kontribuis
interalie s-roj Laŭlum, Lee Chong-Yeong kaj Ulrich Lins, ĉiuj liaj malnovaj amikoj. (Mine
Yositaka)
Lasta mesaĝo de s-ro TAKEUTI Yosikazu al UEA-komitato kaj aliaj
Tre probable ĉi tio povas esti mia plej lasta kaj oficiala mesaĝo el la reala mondo, kvankam mi
tute ne deziras tion. Al mi deklaris ĉe la konsultiĝo ina doktoro, kiu estas en sia fako monde
konata specialisto de Universitato de Kioto, ke mi plu vivos nur unu jaron kaj kelkajn monatojn.
Jam pasis tiuj "pli ol kelkaj monatoj". La simptomo iĝis serioze grava tagon post tago tute laŭ ŝiaj
vortoj. Nun mi povas fari nenion sen eksterordinare multe da oksigeno. Sed tio kaŭzas aliflanke

problemon pri karbona dioksido en mia cerbo, kaj mi havas gravan problemon ankaŭ en la hepato
kaj la koro.
Mia malsano estas Ne-Specifa Interstica Pneŭmonio (NSIP) kaj apartenas al ĝia plej malbona
grupo. Miaj pulmoj fariĝis plejparte fibrome malmolaj kaj eĉ iĝis kiel nesto de vespoj. Restas nur
malmulte da kapacito, kiu apenaŭ igas al mi la spiradon. Tiu serioza stato de la pulmoj neniam
estonte estiĝos renormala.
Mi plejkore dankas vin pro ĉio, kion vi favore donis al mi dum mia 60-jara esperantista vivo.
Precipe dankinde estas, ke vi distingis min per honora membreco. Kia ĝoja kaj kuraĝiga aranĝo al
mi en la lito! Sed kia bedaŭrinda kaj malĝoja estas al mi la fakto, ke hodiaŭ mi ne estas inter vi!
Mi devas aparte esprimi, ke mi ŝuldas grandan dankon al s-ino Edvige Ackermann, kiu ĉe mia
malsaniĝo prenis sur sin la rolon de prezidanteco de Elekto-Komisiono, sukcesigis la aferon multe
plibone kaj eĉ pavimis la vojon al la estonteco. Kaj mi devas resti dankema ankaŭ al s-ro Povilas
Jegorovas, membro de la komisiono.
Karaj samideanoj, bonvolu daŭre sendi mesaĝojn kaj informojn, se vi ne atendos mian reagon,
sed iam, kiam tio tute ne estos akceptita, vi tion interpretu, ke kontraŭ-vole mi ĉesis retan
komunikadon kaj enhospitaliĝis.
Pliposte vi povos scii pri mia forto pere de Japana Esperanto-Instituto kaj Kansaja Ligo de
Esperanto-Grupoj. Kiel mi jam skribis, mi persistos resti en la reala mondo eĉ unu tagon plilonge
kaj restos via fidelas kunlaboranton, apoganto al UEA, ĝis la fatala malsano devigos al mi ellasi
lastan spiron.
Adiaŭ do karaj samideanoj, kvankam al mi preferinde estus elbuŝi: Bonan rikolton al la
kongreso kaj feliĉon al vi ĉiuj. (2005/07/30, el Novembra numero La Movado, 2005, japana
komuna organo de Kansaja Ligo de Esperanto-Grupoj, Kjushua Esperanto-Ligo kaj Esperanto
Ligo de Tyugoku kaj Sikoku )
URBA STILO KAJ TRAJTO
Rostovo-ĉe-Dono…en la estonto
Antaŭ du jaroj Rostov-Don estis "promociita" ĉefurbo de la Suda Federala Regiono. Dum la
historio ĝi ĉiam grave rolis en la suda parto de Rusio, Soveta Unio, (kaj denove) Rusio. Oni nomis
la urbon "Pordego al Kaŭkazio". Fine de la 19-a, komence de la 20-a jarcentoj la urbo estis grava
centro de komerco. En la urbo funkciis komercaj konsulejoj de sep ŝtatoj: Britio, Francio,
Germanio, Nederlando, Grekio, Turkio. Kaj kiel ĉefurbo ĝi devas digene aspekti.
Ĉi-jare en februaro okazis konkurso pri ĝenerala plano de Rostovo por la estonto. Rivalis ses
institutoj. Venkis la projekto de Sankt-Peterburga Instituto de Urbanistiko. Interalie, tiu ĉi instituto
gajnis ankaŭ la konkurson pri konstruado de la Rostova provinco. Sed Rostovo ne similos al
Sanka-Peterburgo, Rostovo konservos sian propran neripeteblan aspekton.
En la urbo oni malmuntos malgrandajn uzinojn, situantaj en la centro, kaj malgrandajn
dometojn, se ili ne rolas historian valorecon. Estos plu konstruataj belaj multetaĝaj konstruaĵoj.
Per sia vizaĝo la urbo estas orientita al la rivero Don. Do, de tiu flanko komenciĝos la ĝenerala
konstruado. De la placo Teatralnaja (Placo de la Teatro) al rivero Dono malsupreniĝos multetaĝaj
konstruaĵoj.
Vizitkarto de ĉiu urbo estas stacidomo. En Rostovo ekzistas du grandaj fervojstacidomoj, kelkaj
etaj fervojaj stacidomoj kaj du aŭtobusaj stacidomoj. Jam estas finita la rekonstruo de Rostova

fervjstacidomo. Nun oni komencis ornami la apudan teritorion. Krom novaj konstruaĵoj aperos
multetaĝa aŭtomobila nodvojo.
De la apud-urba fervoja stacidomo komenciĝas ĉefa strato de la urbo Bolshaja Sudovaja
(Granda Ĝarden-Strato). De tiu ĉi stacidomo trafikas vagonaroj en la Rostovan provincon kaj ĝis
proksimaj stacioj de najbaraj provincoj kaj Ukrajnio. Inter tiu ĉi stacidomo kaj la strato fluas la
rivereto Temernichka. Iam ĝi estis rivero, sur kiu navigis grandaj velŝipoj, ĉar la imperiestro Petro
la Unua instaligis tie ŝipfarejon. Nun tiun rivereton oni purigas, kaj baldaŭ ĝi denove eksposedos
belan aspekton. (el la kontrubuaĵo de Boris A. Zozulja al la germana gazeto PONTOJ 7/2003)
INTER ĜEMELAJ URBOJ
Daŭro de la interŝanĝo inter Takatuki kaj Changzhou
La interŝanĝo de la du lernejoj jam daŭras pli ol 15 jarojn kun la helpo de ChangzhouEsperanto-Asocio kaj Esperanto-Societo en Takatuki.
Post la lasta 42-taga somerferio de Elementa Lernejo Yosumi, la lernejestro NISHIDA
Takatoshi petis al Esperanto-Societo en Takatuki, ke oni traduku Esperanten lian mesaĝon al la
estrino Li Lulu de Elementa Lernejo Dongfang.
Elementa Lernejo Yosumi planis sendi manlaboraĵojn faritajn de ties lernantoj dum la
somerferio. Ni volonte plenumis lian peton.
Tiel Changzhou-Esperanto-Asocio ĉinigis la mesaĝon. Kaj Elementa Lernejo Dongfang
ekspoziciis la senditajn manlaboraĵojn al siaj lernantoj kaj lernejanoj. Pere de ChangzhouEsperanto-Asocio ni ricevis fotojn, kiuj montris, kiel oni prezentis ilin kaj lernantoj rigardis la
ekspoziciitajn manlaboraĵojn. Ni presis kolorajn fotojn kaj transdonis ilin al la estro de Elementa
Lernejo Yosumi.
Plie ni montris la kunlaboran aferon en la lasta Esperanto-Ekspozicio por urbanoj, kiu estis
okazigita de la 1-a ĝis la 3-a de novembro. (NAKATU Masanori)

SERVA PLATFORMO
Usono
Seatlo havas 21 oficialajn ĝemelurbojn. Plena listo troveblas (kun mapo) ĉe
http://www.geocities.com/lilandr/seatlo/GxudS/index.html Ili estas Beersheva en Israelo, Bergen
en Norvegio, Cebu en Filipinio, Chongqing en Ĉinio, Christchurch en Novzelando, Galway en
Irlando, Gdynia en Pollando, Haiphong en Vjetnamio, Kaohsiung en Tajvano, Ko-be en Japanio,
Limbé en Kamerunio, Mazatlán en Meksikio, Mombasa en Kenjo, Nantes en Francio, Pécs en
Hungario, Perugia en Italio, Reykjavík en Islando, Sihanoukville en Kamboĝo, Surabaya en
Indonezio, Taejo en la norda, Koreio kaj Tashkent en Uzbekio. Se vi estas Esperantisto en iu el
niaj ĝemelurboj, mi petas vin mesaĝi al ni ĉe seattleesperanto@gmail.com (Ros' Haruo)

PAROLO DE LA REDAKTORO
Ĉar la lastaj mesaĝoj pri s-ro Takeuti Yosikazu atingis min en la 28-a de januaro, ĉi numero
aperas malfrue. Ajna informo pri ĝemelaj urboj kaj siaj E-movadoj ĉiam estas bonvena.
*******************************************************************************
Redaktoro: Wu Guojiang / komisiito de UEA pri la projekto "Ĝemelaj Urboj"
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NOVAĴO
La jaron 2006 ni kune pasigos
Okaze de la novjaro 2006 unue mi kore dankas tiujn esperantistojn kiuj salutas min per diversaj
formoj, ankaŭ sincere dankas tiujn dezirojn al la projekto "Ĝemelaj Urboj".
La jaro 2006 estos la 4-a datreveno de la projekto "Ĝemelaj Urboj" de UEA. Disvastigi
Esperanton kaj akceli interurban ĝemeliĝon eterne estas la ĉeftemo de la projekto. La jaro 2005
estis sukcesa, la 2-a kunveno de ĝemelaj urboj, fruktdona interŝanĝo kaj praktikado inter kelkaj
paroj da ĝemelaj urboj, la programo "Ĝemelaj Urboj" en kelkaj laborplanoj aŭ kunvenoj, kaj
deziroj serĉi samideanojn en siaj ĝemela jurboj, ktp. Propono, partopreno kaj praktikado estas mia
espero al ĉiuj. En 2006 ni, kvar funkciuloj de la projekto, plie tenos intiman kontakton kun vi kaj
tutkore servos al vi. Mi kredos, ke la prokjekto evoluos en progreso se ni ĉiu kune penadas, kaj
kune pasigos la signifoplenan jaron 2006.
Laste mi kore deziras al esperantistoj, precipe al tiuj en ĝemelaj urboj, kaj viaj familianoj:
Feliĉon kaj Sanon en 2006. (Wu Guojiang)
Okazis la norda ĝemelurba kunveno
La 24-an aŭgusto, 2005, en Kopavogur, Islando, okazis Norda Ĝemelurba Kunveno, kun la
temo "Libera tempo por ĉiuj". Ĝi estas aranĝata ĉiun duan jaron. La nordaj ĝemelaj urboj
konsistas el Norrköping el Svedio, Odense el Danio, Trondheim el Norvegio, Klaksvik el Feroaj
Insuloj kaj Tampere krom Kopavogur. La kunveno traktadis kio estas urba rolo organizi kulturajn
kaj libertenpajn servojn por ĉiuaĝaj urbanoj. (el la finnlanda aŭtunonumera Vekilo/2005)
Iniciatemaj GEA-estraro kaj urbestro
La urbestro de Herzberg Gerhard WALTER vizitis kaj salutis la pli ol 40 partoprenantojn de la
Unuaj Tutlandaj Pedagogiaj Tagoj kaj la GEA-estraron, kiu kunsidis en Herzberg la 2-an de
oktobro 2005. Tiu vizito de la urbestro celis la pli bonan interkonatiĝon kun GEA-estraro kaj estis
signo de estimo al la 29-jara laborado de Esperanto-Gesellschaft Südharz kaj la 6-jara aktiveco de
Germana Esperanto-Centro kiel klerigejo de GEA. Li estis surprizita de la multnombra
reprezentiĝo de Esperanto-instruantoj el tuta Germanio kaj la freŝaj ideoj, iniciatemo de la
gvidantoj kaj funkciuloj de germanaj Esperantistoj. Li ĝoje akceptis la rekomendon nomi
Herzberg Esperanto-urbo kaj vidas bonŝancon, ke Esperanto fariĝu vaste uzata pontlingvo inter
malfermitaj homoj de Eŭropo. En tiu procezo Herzberg kaj ĝia ĝemelurbo Góra povas esti
modeloj. Per promesita plua morala kaj laŭ la ebloj financa subteno li intencas helpi la jam longan
aktivan rolon de Herzberg en la nacia kaj internacia E-movado.
Ĝemeliĝis du E-societoj
La 15-an de Oktobro 2005 en Prilep, Respubliko Makedonio, ĝemeliĝis E-societoj: "Ora

Serpento" el la urbo Zmiyov, Ukrainio kaj "la Progreso" el Prilep, R. Makedonio. Atestilojn por
ĝemeliĝo subskribis kaj interŝanĝis s-ino Alina SLJAHOVA, gvidantino de la "Ora Serpento" kaj
s-ro Metodi GALESKI el Prilep, prezidanto de la "La Progreso". Poste sekvis solena kaj amuza
kunveno en kiu s-ino Alina SLJAHOVA prezentis al Prilepanoj tatarajn kaj ukrainajn dancojn.
Ĉeestantoj daŭrigis kunvenon kun makedonaj popoldancoj kaj makedonaj bakaĵoj. En tiu kunveno
gasto estis freŝbakita esperantistino Ristana el urbo Ohrid, kie lastaj semajnoj s-ino Alina gvidis
E-kurson. (Viktor GALESKI)
La rubrikon "Ĝemelaj Urboj" starigos la Revuo Orienta
Emociiĝinte pro la bona enhavo de la reta revueto "Informilo de Ĝemelaj Urboj" s-ro HORI
Yasuo proponis, ke la Revuo Orienta, organo de Japana Esperanto-Instituto, havu en 2006
specialan rubrikon "Ĝemelaj Urboj". Al tio s-ino Maritza GUTIERREZ, estrarano de UEA kaj
unu el la kvar funkciuloj de la projekto havis klaran esprimon. Ŝi diris, ke la laboro farata pri
ĝemelaj urboj estis tre salutinda kaj necesa por plifortigi la movadon kaj kunlaboron inter landoj,
kaj ke ŝi aparte salutis la iniciaton proponi ke la Revuo Orienta havu rubrikon pri la temo, kaj
esperis, ke ĝi estu akceptata. Eventuale aliaj esperantistaj gazetoj povus iel simile fari por la
venonta jaro.
La programo "Ĝemelaj Urboj" estos en la 100-jara Jubileo de GEA
La 100-jara Jubileo de Germana Esperanto-Asocio (GEA) kaj la 83-a Germana
Esperanto-Kongreso okazos de la 2-a ĝis la 5-a de junio, 2006, en Braunschweig [Braŭnŝvajg] /
Brunsviko. La 19-an de majo 1906 estis fondita en Brunsviko la Germanlingva Esperantista
Societo kun membroj el Germanio, Aŭstrio kaj Svislando. Tial ni povos baldaŭ fiere festi nian
centjariĝon. Tamen tio ne estas sole la afero de la nunaj germanoj. Ne nur ĝi estis ankaŭ la asocio
de la aŭstroj-hungaroj kaj de la germanlingvaj svisoj, sed krome tiutempe Germanio estis multe pli
granda kaj etendiĝis de Litovio ĝis Francio. Profitu la vojaĝon por resti iom pli longe kaj viziti la
aŭtomobilcentron de Volkswagen en Wolfsburg (25 km), ferii en la regiono Harz aŭ restadi
kelkajn tagojn en la vivoplena ĉefurbo Berlino.Venu kaj aŭskultu la prelegojn, rakontojn de
gravuloj de la germana Esperanto-movado: D-ro sc. Detlev BLANKE, D-ro Werner BORMANN,
D-ro Ulrich LINS kaj Prof. Erich-Dieter KRAUSE. Dum tiu festo estos aranĝita bona temo
(E-kontaktoj inter ĝemelurboj) por la estonteco de GEA. Aliĝilojn bv. peti de la GEA-komisiito
pri aranĝoj: Christian DARBELLAY, Kaiserstr. 39, DE - 24143 Kiel, Tel. 0431/ 73 77 88,
Esperanto-Kiel@web.de
La deziro realiĝis sub la projekto
S-ro Henry STUDER en Davis, Usono, finfine trovis samideanojn en la ĉina ĝemelurbo Wuxi
kaj ricevis iliajn aktivajn reagojn pere de la projekto.
Du retejoj akceptis proponon de la komisiito
Ricevinte mesaĝojn pri la retejo www.gvidilo.org de Havra Esperantista Grupo, Francio kaj la
retejo http://members.chello.cz/malovec/ de la urbo Moravske Budejovice, Ĉeĥio, kaj trovinte, ke
la enhavo pri ĝemelajurboj mankis al ili ambaŭ, la komisiito proponis, ke ĝi estu aldonita al ili. La
du retejoj konsideris kaj akceptis la proponon. S-ro Miroslav MALOVEC ankoraŭ skribis tiel:
kiam vi sendis vian demandon pri la urbo Moravske Budejovice, pri ilia Esperantlingva retejo, kaj

pri iliaj ĝemelurboj, mi sendis vian tekston kun ĉeĥa traduko al la magistrato de la urbo, por ke ili
vidu, ke per Esperanto oni scias pri la urbo eĉ en Ĉinio.Tio tiom entuziasmigis la magistratanojn,
ke ili nun volas subskribi kunlaboron kun Ceha Esperanto-Asocio kaj serĉi pere de esperantistoj
aliajn ĝemelurbojn.
Pluaj paŝoj de Interkultura Centro Herzberg/Harz, Germanio
1) Ni denove interparolis kun nia urbestro Gerhard WALTER en Herzberg. En januaro 2006
okazos granda varbado pri Esperanto-Kursoj en Herzberg kaj apudaj urboj. Komune kun la urba
administracio ni varbos por Esperanto kaj kursofertoj, ĉar ja ankau en Góra okazos nun la
varbkampanjo.
2) Baldaŭ ni havos en la urbo Herzberg kelkajn vojmontrilojn "Esperanto-Centro". En januaro
2006 ankaŭ estos esperantlingva teksto sur la urba hejmpaĝo, ktp.
3) Je la lasta lundo okazis granda informado pri Esperanto (ankaŭ rilate al Góra) en la
subdistrikta gimnazio. Ĉeestis pli ol 80 personoj (geinstruistoj kaj reprezentantoj). Fabienne
ZÜRN, s-ino HOLTMANN, Zofia KORODY kaj Otto KERN informis pri la celoj. Kun la nova
semestro je la 1a de februaro okazos la unuaj Esperanto-kursoj por gelernantoj en la gimnazio.
4) La urbo Herzberg subskribis la kontrakton rilate al komuna feriosemajnoj kun gelernantoj el
Góra kaj Herzberg en la tempo (la 31-a de julio ĝis la 14-a de aŭgusto 2006) en Herzberg.
5.a) Ĉu en Góra okazis la subvencipeto ĉe la polgermana kulturfondaĵo en Varsovio?
5.b) Ĉu vi komencis la varbkampagnon por novaj kursoj en Góra?
5.c) Kio nova en Góra?
(Marika, Zsofia, Kuba, Otto, Petro)
Tuto de Informilo de Ĝemelaj Urbo legeblas en la retejo
Pro faro de s-ro Alex.K ĉiu aperinta numero de Informilo de Ĝemelaj Urboj nun legeblas ĉe:
http://groups.yahoo.com/group/lokaj-esperanto-grupoj/files/
Reagoj al la projekto “Ĝemelaj Urboj” kaj sia revueto
1. S-ro René PAIROUX el Belgio: Estimata, Dankon pro viaj sendoj kaj viaj informoj kiuj
interesas min. Mi disdonos vian retadreson por vin konatigi. Mi projektas sendi al vi artikolon pri
mia urbo aŭ mia regiono.
2. Richard SERVAIS el Belgio: Esperanta amiko, La plezuro estas granda por mi , legi viajn
skribaĵojn kaj ĉiujn informaĵojn, mi akceptas ilin, ja kun grandaj plezuroj.
3. S-ro Manoel Blaz GARCIA el Brazilo: Estimata amiko Wu Guojiang, redaktoro de Projekto
Ĝemelaj Urboj, Mi ricevis kun ĝojo kaj danko vian Informilon de Ĝemelaj Urboj, N-ro 2 (13)
junio 2005, k n-ro 3 (14) sep. 2005. Mi legas ilin kun ega intereso. La informoj pri la 90-a UK en
Vilno tre interesas al mi k al niaj klubanoj, ĉefe por niaj Esperanto-elsendoj prezentataj
ĉiudimanĉe en E-programo de Radio Boa Nova - Am 1080 kHz en Sorokaba. Pri Ĝemelaj Urboj
ni ankaŭ informos en la menciita Radio-programo. Fine, mi deziras al vi pacon, sanon kaj
sukceson en via mirinda kaj bonega laboro por pli bona mondo.
4. S-ro Leonardo RAMALHO, dumviva Membro de UEA kaj fakdelegito pri Cionismo kaj

Kristanismo, el Brazilo: Mia kara s-ano Wu Guojiang, Mi ĉiam ricevas viajn informojn, kaj ŝatas
legi ilin tute. Mi tre ŝatas ricevi viajn informilojn, ĉar mi informiĝas pri tuto de la e-aro de l'
mondo. Dankojn.
5. S-ro Luiz ALBERTO el Brazilo: mi akurate ricevas vian bultenon kaj varmiĝas la koro
konstatante vian sindediĉon por nia afero. Mi bedaŭras ke mi malhavas tian talenton! Kun
bondeziroj gratulas vin kaj vian familion.
6. S-ro Hasan Yakub el Bulgario: Estimata Wu Guojiang, vian retadreson mi ricevis de sinjoro
Renato CORSETTI. Mi interesiĝas pri la fenomeno ĝemeliĝo, pri ĝia specifo kaj efektivigo. Fine
mi interesiĝas pri eventuala urbo por ĝemeliĝo kun la urbo kie mi nun estas. Se ni povos evoluigi
la temon ni povus iri al la detaloj pri la ĝemeliĝo de nia urbo.
7. S-ro Dong Ŝulin el Ĉinio: Estimata s-ro Wu, saluton! Mi tre ĝojas ricevi vian informon. En
aŭgusto de la jaro 2004 mi ĝemeligis du infan-ĝardenojn Zaozhuang-a "Tianmi" kaj Toruna
"kanguruo", Pollando. Mi deziras ricevi viajn bonajn spertojn.
8. S-ino Raita PYHÄLÄ el Finnlando: via revuo estas interesa, tamen ne indas sendi ĝin al mi, ĉar
mi loĝas sola en arbara vilaĝo sen iaj ĝemelaj rilatoj aŭ eblecoj starti tiajn. Sukceson al vi!
9. S-ro Daniel DEVIS el Francio: Ĝis nun mi nur legis kelkajn artikolojn pri la projekto Ĝemelaj
urboj. Kvankam estante tre interesata pri la principo de via afero, mi (certe pro manko da tempo)
ne trovis dokumentojn donante klare kiel la afero disvolviĝas. Ĉu vi povus sendi tion al mi per tiu
retvojo? Antaŭdankon.
10. S-ro HOUENAVO Pierre el Francio: saluton, kara amiko malfrue mi sendas respondon al via
retmesaĝo. ne koleriĝu sed ricevu miajn korajn dankojn kun miaj deziresprimoj de la jarfino kaj de
la novjaro 2006 mi sendas la sekvon letere. Dankon. Fartu bone.
11. S-ro Siegfried LINKE el Germanio: Estimata samideano, vi sendas de tempo al tempo
elektronikajn mesaĝojn al mi (kaj al aliaj gesamideanoj) plenumante vian taskon de prizorgo la
ĝemelurbajn aferojn, ke estas laŭdinda agado. Elkoran dankon!
12.S-ro Manfred WESTERMAYER el Germanio: Kara samideano Wu Guojiang, elkoran dankon
por via sendado de #13 kaj #14 (mi legos poste). Vi certe scias, ke nia Esperanto grupo de
Frejburgo /Breisgau kaj ĉirkaŭa regiono (Germanio) havas kontakton kun plejmulto el niaj
ĝemalaj urboj: Esfahan (IR), Macuyama (JP), Padovo (IT), Besancon (FR), Innsbruck (AT), Lviv
(UA), bedaŭrinde ne kun Guildford (GB). La urbeto en kiu mi vivas, 79194 Gundelfingen, havas
partnerajn urbojn: Bierun (PL) kaj Meung sur Loire (FR, bedaŭrinde sen esperantisto ĝis nun).
13. S-ro Rene el Germanio: Saluton Wu, Dankon pro via informilo. Nun mi havas demandon al vi.
Ĉu mi rajtas metis la informilojn sur la paĝaron de la Esperanto-Societo Neubrandenburg, kiun mi
redaktas ekde 2003. Ĝis baldaŭ.

14. S-ro Werner PFENNIG el Germanio: Kara, estimata Wu, kore mi dankas pro viaj detalaj
informoj kaj interesaj informiloj pri la ĝemelurbaj rilatoj. Mi gratulas vin kaj vian popolon pro la
sukcesa starto kaj reveno de la kosmoŝipo kun la du kosmonaŭtoj. Jam estas la dua fojo, ke Ĉinio
tiel sukcese agas, mi esperas, ke vi tiel kontinuas - ankaŭ tiam, se ne ĉio laŭplane kaj plene
sukcesos. Neniam rezigni! Kore salutas vin.
15. S-ino Aldona GRIKIETIENE el Litovio: Saluton Estimata s-ro Wu Guojiang! Mi dankas Vin
pro senditaj revuetoj N-ro 13 kaj N-ro 14. Tio estas interesa por mi, tial mi faris kopiojn kaj
transdonis al urba biblioteko de Garliava, ke ilin povu legi urbaj esperantistoj. Mi kondolencas
Vin kaj ĉiujn al kiu forpaso de la s-ro Takeuti Yosikazu en Japanio estas doloro de koro, kiu
tristas.
16. S-ro Jawaid EAHSAN, Ĝen.Sekretario de Pakistana Esperanto-Asocio (PakEsA): Kara
Guojiang Wu! La Projekto "Ĝemelaj Urboj" de UEA tre rapide progresas. Estas tre bone ke ankaŭ
en UK-2005 okazis kunveno de Ĝemelaj Urboj. Gratulojn!
17. S-ro Lilia SAMUDIO el Paragvajo: Saluton, Karaj samideanoj "ĝemelurboj". Mi tre dankas
vin.
Ni, en nia lando laboras ankaŭ pri la afero de la E-o, sed por ni esta tre malfacile komunikigi vin
kaj aliajn esperantistojn. la retejo ne estas en nia urbeto. Bonvolu, Senkulpigu nin ke ni ne
respondis vin. Nur la gelernantoj faras partoprenoj kaj ludoj, en aliaj momento ni sendas vin la
fotoj. Ni estas tre feliĉaj ricevi viajn mesaĝojn. Bonvolu pardonu niajn erarojn. Elkoran Dankon!
18. S-ro Andrzej MARSZALKOWSKI el Kartuzy en Pollando: Saluton! Ĵus mi revenis de la sesio
de la Urba Konsilantaro en nia urbeto Kartuzy. Estis diskutita (marĝene, tamen arde) la kunlaboro
kun niaj ĝemelaj urboj. Ĉu estas iu internacia regularo, instrukcioj, laborplano, agadplano (kaj
simile) pri la afero?
19. S-ro D. ROOKE el Svislando: Kara s-ano, Koran dankon pro via informilo. Kiel estrarano de
Zurika e- klubo, proponas korespondadon inter la jam ofiale ĝemalaj urboj Zuriko, Svislando
kaj Kunming, Ĉinio.
20. S-ro Zelimir PEHAR en Tajlando: Mi ricevis vian informilon pere de agemega UEA
prezidanto Renato CORSETTI! Akceptu multajn la plej sinceran amikan samideanajn salutojn de
prezidento de MondEtur Zelimir PEHAR
21. S-ro Phil DORCAS (filipo@grupoj.org www.esperanto-usa.org): Kara kolego, Saluton!
Skribas al vi Filipo, (Phil Dorcas) nova prezidanto de la Esperanto-Ligo por Norda Ameriko. Mi
pritraktos aktivecon en lokaj grupoj en Usono, kaj deziras starigi ĝemelurbajn agadojn ĉi tie. Kiel
mi povas lerni pri la projekto? Mi certe havas ideojn, sed deziras kunlabori kiel eble plej multe
kun la jam kreitaj projektoj. Mi planas informi la usonajn lokajn grupojn kiam mi pretos kun la
elpensitaj detaloj. Multan dankon.
URBA STILO KAJ TRAJTO

Angulemo vigle eniras sian estontecon!
La rivero Ĉarento trairas parton de la urbo Angulemo, Francio. Tiu kvartalo river-borda, nomata
Sankto-Sibardo, en la pasintaj jarcentoj estis industrie tre aktiva, pro la transport-trafiko sur la
rivero, pro la funkciado de maŝinoj pere de la rivera energio, sed ankaŭ pro la uzo de la akvo en la
fabrik-procedoj mem, precipe en la fakoj de paper- kaj felt-produktado.
De tiu tempo restis multaj ne plu uzitaj fabrikejoj, kiu donis al la kvartalo ĝian aspekton kvazaŭ
ruiniĝantan. De pluraj jardekoj la urba registaro klopodas, kiel eble plej ofte, reuzi kaj valorigi
tiujn konstruaĵojn, kies historio estas interesa parto de la loĝantara memoro.
Vizitintoj de nia urbo certe memoras pri "Nacia Centro pri Bildstrio kaj Bildo" CNBDI (1),
"Muzeo pri Papero" (3) kaj la domo por asocio "Nilo" (2).
Ĝuste pro tio, ke bildstrioj fariĝis la "naŭa arto" kaj mondan famon akiris nia ĉiujara "Festivalo
pri Bildstrioj", naskiĝis grandioza projekto nomata MAGELIS, por plu renovigi la kvartalon kaj
rekonkeri ĝin kiel vivantan parton de la urbo, pere de la kreskanta industrio pri bildoj kaj
multflankaj bildteknikoj.
Tri direktojn celas tiu projekto: (1) Proponi lokon por industrioj en la fakoj de kreado de bildo;
(2) Proponi eblecojn al studentoj diplomiĝi en la koncernataj fakoj; (3) Proponi al la loĝantaro kaj
al la vizitantoj (re) malkovri la historion de la kvartalo, kaj ĝian nuan disvolviĝon. Tiu projekto de
pluraj jaroj jam uzas la strebojn de nia samurbanoj, kaj plu daŭros ankoraŭ kelkdek jarojn. La
urbestraro kunvokis multajn partnerojn, inter kiuj Eŭropa Unio, la franca Ŝtato kaj ĉiuj lokaj
establoj. Ĝi celas krei novan elanon, pere de ekonomiaj kaj sociaj progresoj.
Venu, vi amikoj, turistoj, studentoj, laboristoj kaj entreprenistoj, kaj vidu kiom vigle Angulemo
eniras sian estontecon! (el la kontrubuaĵo de CONDE REY al la germana gazeto PONTOJ 7/2003)
INTER ĜEMELAJ URBOJ
Seminario pri kunlaboro de ĝemelurbaj E-kluboj
De la 18-a ĝis la 22-a de sept. tiĥvina E-klubo akceptis gastojn - esperantistojn el Herouville St.
Clair, Francio. La francoj venis por partopreni antaŭplanitan seminarion pri kunlaboro de
ĝemelurbaj E-kluboj, tamen plenvalora seminario ne okazis pro tio, ke reprezentantoj de du aliaj
ĝemelurboj de Tiĥvin (Imatra-Finnlando kaj Trosa-Svedio) lastmomente anoncis sian nevenon. El
la seminaria programo estis efektivigita laborkunveno en la Urbodomo- sufiĉe utila duhora
konversacio. Ĉeesto de la raportisto de loka ĵurnalo "Divja" kaŭzis aperon de ĉi suba artikolo kun
titolo: “Esperanto estas lingvo de estonteco”
Renkontiĝo de esperantistoj el la ĝemelurboj Herouville Saint-Clair kaj Tiĥvin okazis en la
malgranda salono de la urbodomo. Estis antaŭplanita pli vasta kunveno, sed esperanto-posedantoj
el la ĝemela Imatra (Finnlando) ne sukcesis alveni pro okupiteco pri propra, skandinavia forumo
de esperantistoj.
En la renkontiĝo ĉeestis: ĉefa fakulo pri eksteraj ligoj kaj internaciaj programoj de MF
"Tiĥvinskij rajon" E.V. SMIRNOVA, partoprenantoj de loka "Esperanto-klubo" kaj de
amikecsocieto "Tiĥvin Herouville St. Clair".
Dum la renkontiĝo oni parolis en tri lingvoj, kaj ĉefe pri tio, ke la ĝemelaj ligoj de niaj urboj
devas vastiĝi, tuŝi diversajn agadsferojn kaj enhavi ne nur kreon de komunaj projektoj sur la
urbodoma nivelo sed ankaŭ komunikadon de ordinaraj civitanoj de niaj urboj.Venkon de lingvaj
baroj helpos lernadon de esperanto. En Herouville la asocio de esperantistoj havas 35 membrojn,
en Tiĥvin iom malpli. Ni havas funkciantajn kursojn por lernado de tiu lingvo. Eblas diri, ke

esperanto estas ne nur lingvo, sed vivmaniero por homoj agemaj, aktivaj. Esperantistoj de la tuta
mondo konstante interkomunikiĝas. Laŭ la opinio de la gastoj el Francio ankaŭ de tiĥvinaj
esperantistoj alproprigi tiun ĉi lingvon estas tute ne malfacile.
Esperanto permesas al simplaj homoj trovi komunan lingvon, - diris Claude FERRAND,
partopreninto de la renkontiĝo. (Je. ANDRIEVSKAJA)"
La artikolo estas akompanata de konvena foto. Post enhavoriĉa restado en Tiĥvin francaj
esperantistoj vizitis Moskvon kaj Peterburgon. Ni kore dankas esperantistojn de ambaŭ urbegoj,
kiuj organizis bonan restadon por niaj francaj amikoj. (Viktoro KANDALINSKIJ)
Mia plia provo
En somero mi havis la ideon kontakti niajn ĝemelurbojn. Aliaj klubanoj (mi mem ekloĝis en
Nurenbergo nur antaŭ nelonge) rakontis al mi, ke simila provo antaŭ jaroj fiaskis, mi mem spertis
similan fiaskon en Hamburgo - sed tamen mi provis denove. Mi turnis min al delegitoj en la
koncernaj urboj aŭ, kie tiuj mankis, al landaj delegitoj aŭ landaj asocioj. Neniu landa asocio
reagis.
La plej multaj delegitoj silentis. Eble somero estis malbona tempo. Mi faros plian provon en
januaro. Reagoj venis el
- Turkio de s-ino Sevdiye KATIRCIOGLU, kiu skribis tre afable, bedaŭrante ke ŝi ne konas
Esperantiston en la Nurenberga ĝemelurbo Antalya.
- Ĉeĥio de s-ro Zdenek PLUHAR, kiu informis min, ke li pludonis mian mesaĝon al la Praga
Esperanto-klubo. Pli poste ni ricevis retan mesaĝeton de la prezidanto de tiu klubo, s-ro Josef
TROJAN. Li informis min, ke li ne spertas pri interreto, ke la klubanoj estas plejparte aĝaj
personoj kiuj ne multe vojaĝas, sed ĝojus pri vizito. Antau unu semajno ni provizore sendis al ili
salutan bildkarton.
- Skotlando de s-ro Jack CASEY. Pere de li kaj David BISSET ni nun estas en kontakto kun la
Glasgova grupo. Al ili ni sendis nian informilon Rerigardo, kiu aperas unufoje jare kaj ni ricevis
de ili numeron de Scottish Esperanto Bulletin. Krome ili donacis al ni libreton de fama skota
aŭtoro, kiun eksprezidanto de ilia societo tradukis. La kontakto kun Glasgovo fakte aspektas
promesplena. Nu, jen jam ĉio por la momento. (Sabine HAUGE el Germanio)
SERVA PLATFORMO
Jeremie NGOMA <ngoma_jeremie@yahoo.fr>: Mi bone legis viajn leteron kaj informilojn
tiam mi pensas, ke mia prezidanto jam respondis al vi pri la projekto ĉar niaj klubanoj konsentis
pri tio. Laŭ mi, ankoraŭ mia familio volas ĝemeliĝi kun la aliaj familioj en la tuta mondo pri
futbalo.
*******************************************************************************
Redaktoro: Wu Guojiang / komisiito de UEA pri la projekto "Ĝemelaj Urboj"
Adreso: Fushun Shiyouyichang Yanjiusuo
113008 Fushun Liaoning Ĉinio
Telefono/Fakso: +86-413-2650322 (fakso post la 5-a sonorilo)
Retadreso: amikeco999@21cn.com ghemelurboj@yahoo.com.cn
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NOVAĴO
La 3-a Kunveno de Ĝemelaj Urboj okazota en la 91- a UK
La estrara kunveno de UEA okazita en la fino de marto, 2006, akceptis la proponon pri okazigo
de la 3-a Kunveno de Ĝemelaj Urboj en la 91-a UK. Rutine prezentiĝos Jara Raporto de la
Projekto "Ĝemelaj Urboj" en 2005 kaj aliaj rilataj prelegoj aŭ spertoj. Vi anticipe kontaktu
sinjorinon Maritza se vi volas prezenti vin, ĉar la kunveno-tempo estas lima. (la komisiito)
La kongreso-urbo de la 91-a UK kun 19 ĝemelaj urboj
Giorgio La Pira estis la unua urbestro de Florenco subskribi Interkonsenton de Ĝemela Urbo en
1954. La franca urbo Reims fariĝis la unua ĝemela urbo de Florenco. De tiam ĝis nun Florenco
krom Reims jam ĝemeliĝis kun Aaiun (Araba Demokratika Respubliko de Saharo), Asmara
(Eritrio), Dresden (Germanio), Edinburgh (Britio), Esfahan (Irano), Fes (Maroko), Kassel
(Germanio), Kiev (Ukrainio), Kyoto (Japanio), Kuvajto (Kuvajtio), Nanjing (Ĉinio), Nazareth
(Israelo), Philadelphia (Usono), Riga (Latvio), Salvador Bahia (Brazilo), Sydney (Aŭstralio),
Tirana (Albanio) kaj Turku (Finnlando). La kongreso estos pli riĉa se esperantistoj en la ĝemelaj
urboj povas partopreni la Florencan UK aŭ sendi gratulajn mesaĝojn; La kongreso estos pli signifa
se la samideanoj en la ĝemelaj urboj povas informi la urbestrojn pri la okazo de la Florenca UK
kaj instigi ilin persone ĉeesti aŭ sendi bondezirojn al la urbestro de Florenco.
La Esperantlingvan delegacion akceptis la urbestro
En aprilo esperantlingvan delegacion (4 personoj) el Góra, la pollanda ĝemelurbo de Herzberg, el
Armenio, Benino, Brazilo, Nederlando kaj Ukrainio kaj surlokaj Esperanto-geamikoj akceptis
Gerhard Walter, la urbestron de Herzberg, kiu iniciatis la projekton "Esperanto kiel pontlingvo por
la civitanoj de la ĝemelurboj Herzberg am Harz kaj Góra en Pollando". Je la 19a de aprilo 2006
aperis pria artikolo en Harzkurier sub la titlo "Internationale Begegnung im Herzberger Rathaus".
Fotojn kaj artikolon bv. rigardi ĉe: http://fotos.web.de/interkultura-centro/PSI-Studsesio (raportis
Petro Zilvar, Zsofia Korody, Otto Kern, Marika Frense)
Aperis speciala numero pri internacia influo
La Revuo Orienta estas monata organo de Japana Esperanto-Instituto. Sinjoro HORI Yasuo, la
redaktoro, iniciate prenis ĉi-jaran n-ron 4 kiel specialan numeron pri internacia influo. En ĝi vi
povas legi kelkajn artikolojn pri ĝemelaj urboj. Ili estas "La Esperanto-movado kaj ĝemelaj urboj"
(Wu Guojiang), "Niaj agadoj koncerne al ĝemelaj urboj" (NAKATU Masanori), "Amikeco trans
limoj" (ITABASHI Micuko), "Okazo de Esperanto-kongresoj por Kobe" (NAKAMITI Tamihiro)
ktp.
Pekino kaj Londono establis interrilatojn de ĝemelaj urboj
La 10-an de aprilo, Wang Qishan, urbestro de Pekino, ĉefurbo de Ĉinio, kaj Ken Livingstone,

urbestro de la brita ĉefurbo Londono subskribis en Pekino interkonsenton pri establo de interrilatoj
de ĝemelaj urboj. Ili diris, ke ili kunlabore propagandos kaj diskonigos la du internaciajn urbojn.
Livingstone diris, ke Pekino estas ĉefurbo de lando kun la plej rapida ekonomia kresko de la
mondo, kaj Londono estas avangarda en servado de financo kaj komercado. Li esperas, ke tiu
interkonsento efike akcelos la du urbojn fariĝi pli intimaj komercaj partneroj, profundigi
reciprokan komprenadon pri la respektivaj kulturoj per interŝanĝo en kampoj de turismo, edukado
k.t.p.
Do en ambaŭ urboj troviĝas delegitoj de UEA kaj lokaj Esperanto-organizaĵoj, nome, Pekina
Esperanto-Asocio kaj La Londona Esperanto-Klubo. Ni esperas, ke la esperantistoj de ambaŭ
urboj povu kapti ĉi ŝancon kaj per Esperanto fari kontribuon al diversaj interŝanĝoj kaj kunlaboro
inter du flankoj.
NOREK planas kunagi kun ĝemelaj urboj
Seatla Esperanto-Societo festos sian centjariĝon dum la la tria semajno de septembro, kaj
gastigos Nord-Okcidentan Regionan Esperanto-Kongreson (NOREK) inter la 22-a kaj 24-a de
septembro 2006. La 21-a de septembro estas la oficiala "Internacia Tago de Paco" de la UN, kaj
estas planoj starigi Pacofosto(j)n kunage kun la ĝemelaj urboj ĉirkaŭ la mondo. Pli da informoj
estas akireblaj ĉe Ros’ Haruo (lilandbr@scn.org) kaj la ttt-ejo: http://www.seattleesperanto.org
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Urba historio
Dalian urbo, la dua granda urbo de la provinco Liaoning kaj unu el la fruaj pordmalfermaj
urboj, situas en la suda pinto de la orienta Liaoning duon-insulo kaj ĉe la startpunkto de la ĈirkaŭBohai Mara Regiono, kun tuta areo de 13.800 kvadrataj kilometroj kaj 5,9 milionoj da popolo.
Civilizacio komencis en la urbo kaj ĝia ĉirkaŭaĵo almenaŭ antaux 17.000 jaroj. Dalian Porto estas
mondfama profunda kaj ne-frostiĝa kun pli ol 70 ankrejoj, inkluzive 40 kun pli ol 10.000 tunoj.
Dalian havas riĉan naturan fonton kaj longe havas reputacion de "Pomo-lando" kaj "Bazo de
Akvoproduktaĵo". Kiel grava industria bazo de Ĉinio ĝi havas kompletan industrian sistemon,
inkluzive de ŝipo-faro, maŝino, elektro, petrokemio, tekstilo, vestaĵo, kaj metalaj materialoj,
manĝaĵo-prilaboro kaj farmacia industrio.
Dalian estas fama turisma urbo kun belaj scenejoj kaj agrabla medio, kiu dorsas al montoj kaj
alfrontas maron, la jara averaĝa temperaturo estas 10° Celsio. La averaĝa pluvofalo estas 700
mm, do ĝi estas nek ekstreme malvarma en vintro, nek trege varma en somero,. Ĉiujare nombroj
da vojaĝistoj tie trasomerumas. Dalian Internacia Kostuma Festivalo ankaŭ allogas mil kaj mil da
turistoj, inkluzive gravajn ĉefojn de ŝtatoj aŭ estrojn de registaroj el Rusio, Germanio, Japanio,
Singapuro, Bulgario kaj Indio. Multaj internaciaj figuroj kiel Kissinger, eks-sekretario de ŝtato de
Usono, Gali, la antaŭa ĝenerala sekretario de Unuiĝintaj Nacioj, Samaranch, la eks-prezidanto de
Internacia Olimpika komitato estis fariĝantaj honoraj gastoj de Dalian, ambasadoroj al Ĉinio de
ĉirkaŭ 100 landoj estis restantaj siajn piedsignojn en Dalian.
Esperanto-movado
En la 6-a de julio 1986 fondiĝis Dalian Esperanto-Asocio (DEA). Ĉi-jaro estos la 20-a
datreveno de DEA. Amaso da esperantistoj aktivas en la urboj. Esperanto-kursoj estis funkciigitaj
en kelkaj universitatoj, ekzemple, Dalian Natur-Scienca kaj Teknika Universitato, Dalian

Universitato, Dalian Insitituto de Fremlandaj lingvoj ktp. Precipe en Dalian Universitato kie de pli
ol 20 jaroj Esperanto kiel nedeviga studobjekto estas instruata, tio signifas, ke ĉiujare kelkaj dekoj
da esperantistoj venas el tiu universitato.
Ĝemeliĝaj urboj
Dalian estis larĝiganta rilaton kun fremdaj landoj. Ĝi ĝemeliĝas kun Houston (Usono),
Auckland (Usono), Vancouver (Kanado), Maizuru (Japanio), Kitakyushu (Japanio), Inchon
(Koreio), Vladivostok (Rusio), Bremen (Germanio), Rostock (Germanio), Le Havre (Francio),
Glasgow (Britio) kaj Pointe Noire (Kongo). DEA tenis kontakton kun Esperanto Grupeto de Le
Havre kaj Esperanto-Asocio de Kitakyushu, kaj starigis amikecan rilaton ankaŭ kun EsperantoAsocio en Fukuoka (Japanio).
INTER ĜEMELAJ URBOJ
Karl-Heinz Kersting 1924-2005
En la 15.10. 2005 ni ricevis malgajan mesaĝon de Paula, edzino de Karl-Heinz Kersting: "KarlHeinz forpasis 13.10.2005". Ilia familio havas filinon kun du filoj kiuj loĝas en Munkeno. La
gepatroj ofte vizitis la filinon kaj Karl-Heinz skribis pri ilia vivo al ni.
Karl-Heinz naskiĝis je 18.10.1924 en suda Germanio, sed dum sia laborvivo li loĝis en Essen,
kie li ankaŭ restis kiam li pensiuliĝis. Nia korespondo komenciĝis jam antaŭ 24 jaroj, Mi ricevis la
unuan leteron 1.12.1981 kaj la lastan 7.8.2005, kun kio venis foto pri li kaj lia edzino Paula. Li
skribis jam en pasinta vintro ke li fartas bone sed dum la somero lia sano pliboniĝis kaj li faris
kelkajn vojaĝojn en Germanio. Ili ofte vizitis ripozlokon ĉe Bodensee kiu estis la hejmvilaĝo de
Paul.
Esperanton Karl-Heinz komencis studi antaŭ kelkaj jaroj, antaŭ ol nia korespondo komenciĝis.
Bone kaj rapide li progresis kaj skribis al ni multegajn sciojn kaj historiojn el Essen. Preskaŭ 20
artikolojn kaj kurtajn tekstojn ni publikigis en nia klubgazeto Vekilo. Unue li skribis ke li ne estas
skribanto sed interese li skribis. Tial ni diris ke li estas nia "ĉefdelegito" en Essen.
En la jaro 1980 mi komencis serĉi kontaktojn el ĝemelurboj de Tampere, kiuj tiam estis dek. Tuj
mi ricevis kelkajn respondojn, ankaŭ el Essen. Sed la korespondantino estis jam 92-jara sinjorino
kiu skribis belskribitan leteron kaj bedaŭras ke ne povas helpi. Sed de la delegito de Duisburg mi
ricevis tri nomojn kaj mi hazarde elektis Karl-Heinz. Essenanoj ne konis unu la la aliajn.
Karl-Heinz entuziasme komencis uzi Esperanton, legis multe kaj parolon li ekzercis kun
Duisburga Esperanto-rondo. Dum la Karl-Heinz-tempo en Essen ne agadis Esperanto-klubo, li
estis sola esperantisto tiam, tial li ne estis klub-aktiva, partoprenis nur klubvesperojn en Duisburga
Klubo. Poste li ankaŭ prelegis tie. Unu lia temo estis Kalevala, finna epopeo, kun kio li bone
konatiĝis. Laŭ li estis ege grave ke li devas studi kaj uzi paroli Esperanton.
Hazarde li estis ĵus leginta la finnan "Sep fratoj" de Aleksis Kivi, kiam li ricevis mian petleteron
en la jaro 1980. Li multe aŭskultis Esperanto-radiojn kaj skribis se li aŭdis ion kio eble interesas
min.
Li laboris en fervojo kaj ofte estis for de Essen, tial li ne bone konis la urbon. Sed li komencis
konatiĝi kaj studi en Essen kaj skribis pri multaj interesaj temoj. Ekz. Pri Ruhr-regiono kaj baldaŭ
finiĝis. Nur parto de ili restis por muzeo. Unu interesa temo estis "Bovino-hotelo" (Kuhhotel),
"laktofabriko". Li skribis pri iu nekutima tekniko kiel prizorgi la akvoproblemon en la urbo. Urban
trafikon li bone prezentis, kiel kelkaj aŭtobusoj uzas straton kaj relojn. Kaj pri multaj aliaj

interesaj aferoj li skribis kun multaj bildoj. Tagajn aferojn li ofte klarigis per tagaj gazetoj el kiuj li
tondis el tondaĵojn, tradukis kaj sendis kun la leteroj. Ĉiuj gazetaj novaĵoj aŭ artikoloj kiuj
pritraktis Tampereajn aferojn Karl-Heinz klarigis kaj sendis eltondaĵojn pri ili al mi.
Essen estas konata urbo de Lumfesto, ĉiujn aŭtunojn essenanoj povas vidi novajn lumfigurojn.
El Essen Tampere ricevis la unuajn figurojn kaj komencis ankaŭ organizai aŭtunan lumfeston.
Ĉiun jaron Karl-Heinz sendis al ni eltondaĵojn kaj bildojn pri la lumfesto kaj ni havis eblecon
publikigi tiujn en Vekilo.
Karl-Heinz studis ankaŭ Esperanto historion de Essen, iomete skribis ankaŭ al ni. Dum 1950-aj
jaroj en Essen estis granda kaj aktiva grupo. Karl-Heinz reklamis Esperanton ĉiam kiam eblis i.a.
en lokaj gazetoj.
Finnlando interesis lin multe, li aŭskultis finnan germanlingvan radioelsendon. Speciale KarlHeinz sekvis kiam Aalto-teatro estis konstruata kaj sendis eltondaĵojn al ni. Multajn eltondaĵojn ni
ricevis kiam la teatro pretiĝis kaj estis granda jubileo kie ĉeestis la finna prezidento Koivisto. Post
kelkaj jaroj li sendis al ni plurajn afiŝojn pri la teatraĵoj de Aalto-teatro.
Familio Kersting ofte vizitis Aalto-teatron por rigardi ĝiajn prezentadojn. Ankaŭ ili ĉeestis se
finnaj orkestroj vizitis la urbon.
Somere en la jaro 1985 ni, mi kaj mia edzino, faris aŭtovojaĝon per propra aŭto al la Augsburga
UK kaj hejmrevene ni vizitis la hejmon de la familio Kersting. Tiun viziton ni varme rememoras.
Karl-Heinz gvidis nin en la granda urbo, elektis kelkajn objektojn kiujn li povis montri al ni. Unu
grava objekto estis la granda urba oficejo, kie ni havis specialan gvidantinon. Tie ni rajtis viziti
Tampere-ĉambron kie estas granda murtapiŝo, donaco de la urbo Tampere.
Karl-Heinz ne ŝatis grandajn kongresojn kiel universalaj Kongresoj, tiel li ofte partoprenis SATkongresojn. En SAT-kongreso en Linz (1990), nia ĝemelurbo en Aŭstrio, Karl-Heinz skribis al ni,
ke li salutis la urbon en nia nomo, li diris: "Kiam mi rakontis al miaj amikoj en Tampere, ke mi
veturos al Linz ili petis min saluti la enloĝantojn de sia ĝemelurbo" Urbestro dankis kaj diris ke
ĝuste nun vizitas la vicurbestro en Tampere.
Ofte li partoprenis Malfermajn Tagojn en Centra-oficejo de UEA en Roterdamo.
En la jaro 1991 por danki Karl-Heinz pri lia Tamperea reklamo en Essen, ni invitis lin al
Tampere, tiam okazis Aŭtunaj Tagoj de la finna centra Esperanto-organizo. Sekvan nian
seminarion kies temo estis ekzerci venontan kongreson 1995.
Dum la kongreso Karl-Heinz laboris, deĵoris kun helsinkano por helpi la praktikajn aferojn de la
kunveno, en la ĉambro "Hodler" kie kunvenis i.a. Komitato de UEA kaj aliaj gravaj kunvenoj. Lin
ege interesis la organizlaboro de UEA.
Post la kongreso Karl-Heinz restis kelkajn tagojn en Tampere kaj ni dume faris ekskurson al la
kamparo.
Nuntempaj aferoj kaj teknikoj multe interesis Karl-Heinz. Komence de la jaro 1990 li aĉetis
komputilon kaj rapide studis uzi ĝin, i.a. li uzis diversajn liter-tipojn. Komence de la nova jarmilo
li aliĝis al interreto kaj la lastajn jarojn ni interŝanĝis ofte retpostaĵojn.
Supre estas multaj kontakt-temoj kun Karl-Heinz kaj ni, sed ege multaj restis for. Kelkajn eblas
legi en nia klubgazeto Vekilo en la numeroj dum la jaroj 1982-2005.
Ni tampereanoj funebras pro la foresto de nia amiko kaj ĉiam memoras lin.
Ni esperas ke la edzino kaj familio de la filino havas fortojn vivi sen edzo kaj avo.-- verkis Veli
Hämäläinen el Tampere

"PONTOJ" - notoj pri nia vojo al tiu ĉi projekta rezulto
Vi jam kelkfoje menciis mian projekton PONTOJ, do nur la "kukon" (kun gratuloj pri ties bona
gusto), sed ankoraŭ ne la "recepton" (kiu ebligus studi la vojon al tia rezulto). Do unue iom pli pri
PONTOJ, kio ĝi estas, kaj poste kiamaniere ni trafis tiun ĉi rezulton.
Ni nomas ĝin: "Interurba informilo en la internacia lingvo Esperanto". Kaj ĝi konsistas el
kontribuoj de Esperantemuloj en la partneraj urboj de Hildesheim - 100.000 enloĝantoj (Germanujo): Angouleme (Francujo), Gelenĝik kaj Rostov/Don (Ruslando), Weston-super-Mare
(Britujo), Pavia (Italujo) kaj Halle (Germanujo). La redaktado en mia mano, la unua kajero (24
paĝoj A 4) aperis en januaro 1993, la sepa (80 paghoj A 4) en decembro 2003; ni preparas nun la
okan eldonon - sed pro plimaljuniĝo de la geamikoj en la partneraj urboj kaj pro - en la forkuro de
la jaroj - neeviteblaj ŝanĝoj en la kontribuantaj grupoj certe ankaŭ nia projekto eniros novan fazon
de sia vivo.
Nun, la ideo al tia projekto ekvivis en 1992. Sed ĝi kreskis sur bone preparita grundo. Kiam en
1965 Hildesheim kaj Angouleme ĝemeliĝis, mi tuj kontaktis la tiean UEA-delegiton kaj ties
grupon, inter ili instruistinoj; ili estas miaj geamikoj ĝis hodiaŭ. Ni kune aranĝis interŝanĝon de
gejunulaj grupoj en 1966, 1967. Poste mi vizitis Angouleme kelkafoje, kun mia familio, kun
koruso, kun urba grupo...
Angouleme jam antaŭe estis ĝemeliĝinta kun la rusa urbo Gelenĝik (Nigra Maro). Kaj floris
kontaktoj inter la Esperantistoj de ambaŭ urboj. Mi trovis rilaton al la Gelenĝika grupo, vizitis ilin
en 1989, prenis multajn fotojn de tie. Reciprokaj vizitoj sekvis, plej ofte enkadre de la interŝanĝaj
vizitoj, kiujn organizis la urba buroo, kiu respondecas pri la interurbaj rilatoj. La samo validas
ankaŭ por la rilatoj al Weston-super-Mare, Rostov/Don kaj Halle. La rilato al Pavia ekfloris en
postaj jaroj, nur kiam tie ekvivis Esperantista grupo.
Resumo 1: privataj interpersonaj kontaktoj kaj vizitoj, kun vigla interŝanĝo de leteroj k.t.p.
estis - laŭ mia pritakso - grava antaŭkondiĉo por nia projekto.
El tiu ĉi situacio naskiĝis la ideo, peti niajn Esperantistajn partnerojn kontribui al komuna
revuo, por kiu ni elektis la nomon "PONTOJ". Mi proponis temojn: prezenti la propran urbon,
muzeojn, kulturajn eventojn, vivkondiĉojn, regionajn sagaojn, legendojn, mitojn; la temon: "Se vi
vizitus min, mi montrus al vi...."; la temon "Akvo" - kaj raportojn pri vojaĝoj, receptoj el nia
kuirejo, k.t.p. Mi muntis ĉion sur mia skribotablo, kopiis kaj dissendis mem (la unuajn tri
kajerojn); la legantoj kontribuis al la kostoj. Estas notinde ankaŭ, ke mi en 1992 pensioniĝis kaj do
havis sufiĉe da libera tempo por tiu ĉi projekto.
Kaj kiam Gelenĝika asocio en 1991 petis ĝemelan interrilaton kun Hildesheim, miaj fotoj de
1989 estis bonvena informo por la decidantoj en nia urbodomo. Ek de tiam mi multe kunlaboris
kun la urba instanco, partumis en la laboro de apartaj asocietoj, kiuj fondiĝis por subteni la urbon
en la vigligo de la unuopaj interurbaj rilatoj. Sed, grave, mi ne faris tion kiel Esperantisto. La
rilatoj al la partneraj urboj kutime ja estas unudirektaj; la rilaton al Gelenĝik prizorgas grupo, en
kiu kunlaboras homoj, kiuj regas la rusan lingvon; al Angouleme - ho, tiom da amantoj de la
franca lingvo en la koncerna grupo; samo validas por la rilato al Weston-super-Mare kaj Pavia, la
angla kaj la itala lingvoj regas tiujn interrilatojn. Sufiĉe da amantoj - ne nur ŝatantoj - de la
specifaj lingvoj, landoj kaj kulturoj estas disponeblaj - tamen, la lingvoj restas komunikiloj, ne la
celo de la interkonatiĝo.
Mi helpis por organizi kaj aranĝi laŭ peto de la urbo informajn foto-ekspoziciojn, kiuj montru
al la Hildeshejma loĝantaro la vizaĝon de la partneraj urboj. Kiam mi - porekzemple - partumis

vojaĝon de mia koruso al Pavia, mi petis la korusanojn, foti tiun urbon - poste mi kompilis
ekspozician aranĝon en la urbohalo. La urbo sendis min al Pavia, por tie perfote prezenti nian
urbon. k.t.p. Intertempe okazis 7 tiaj ekspozicioj. Dum pli ol unu jaro mi - denove laŭ peto de la
urbo - dediĉis multe da mia tempo al kompilo kaj redakto de ampleksa broŝuro pri la partneraj
rilatoj. Dum tiu ĉi periodo mi renkontiĝis kun tiom da iniciatoj kaj projektoj en nia urbo, kiuj ĉiuj
zorgas pri interurbaj, transnaciaj, transkulturaj rilatoj: lernejoj, asocioj kaj societoj ĉiuspecaj,
korusoj, eklezioj, entreprenoj k.t.p.. Mi lernis modeston - rilate al la kontribuo de nia malgranda
Esperanto-grupo al tiu alta komuna celo de interurbaj rilatoj. Tamen, ĝuste pro mia ne-esperantista
helpa kunlaboro en la urbaj projektoj oni alte agnoskis ankaŭ tion, kion ni sukcesis kontribui pere
de Esperanto al tiu komuna paciga laboro. Se mi estus prezentinta min nur kiel Esperantulo, certe
PONTOJ neniam estus ricevanta ian urban subtenon (rajton por kopii la sekvajn eldonojn en la
urbodoma presejo, ekspedadon, enkondukajn salutvortojn de urbaj oficistoj, en la lasta eldono eĉ
de la urbestro; monan subtenon de la urba ŝparkaso - ĉar mi aranĝis en la halo de la ŝparkaso
grandan ekspozicion por festi la 30-jaran daŭron de la rilato al Angouleme). Aŭtomobila firmao
subtenis per mono, ĉar la ĉefo de la firmao kaj mi kunlaboras en estraro de "Asocio de amikoj" de
granda hejmo por handikapuloj.
Resumo 2: La disvastigo de Esperanto kiel efika komunikilo estas nur flanka celo enkadre de
la pligranda primara celo, al kies realigo Esperanto estis kreita: interkonatiĝo, interkompreniĝo,
interpaciĝo de ni homoj. Do ni ne estu blindaj por la multaj jam sen Esperanto ekzistantaj
iniciatoj, en kies alcele orientita agado la koncernaj lingvoj nur rolas kiel komunikiloj. Partumi en
la realigo de la primara celo devas havi altan rangon ankaŭ por ni, kiu aprezas Esperanton. Paŝoj
al la celo realiĝos ne precipe pro la ila lingvo, sed pro la sinceraj intencoj de homoj, transiri la
limojn en siaj kapo kaj koro. Kompetentuloj pri interkulturaj aferoj ja spertas kaj asertas, ke
lingvo per si mem (eĉ ne la nura kontakto) ankoraŭ ne degeligas tiujn limojn. Do ni ne tropostulu
kaj troŝarĝu nian karan lingvon Esperanto. Akiro de interkultura kompetenteco estas aparta aldona
tasko, ne identa al la lernado de lingvo, eĉ ne de la lingvo Esperanto.
Pere de siaj kontribuoj al PONTOJ aro de "interurbanoj" interkonatiĝis; ili estis instigataj al
reciprokaj vizitoj, lernis pri kelkaj facetoj de la aliulaj vivo, kulturo kaj pensado; kelkaj el tiuj
amikecaj rilatoj jam vivas dum respektinda tempo, aliaj estis kvazaŭ nur tuŝantaj kontaktoj, sed
tamen bonvenaj kaj informaj. Ŝanĝo ja estas la principo de la vivo; tio ankaŭ validas por tia
projekto, kia PONTOJ estas.
Mi provis montri al vi la vojon, kiun ni iris kaj iras en nia projekta laboro. Estas nia loka
recepto, kaj ĝi certe ne taŭgos por nura kopiado. Sed eble vi ja povis preni kelkajn instigajn,
kuraĝigajn "recepterojn" - por via propra agado. - Mi dankas pro via atento. -- Hans Fechler (
h.fechler@arcor.de ), Hildesheim, 20.1.2006
SERVA PLATFORMO
Rumonge volas ĝemeliĝon
Rumonge kun ĉirkaŭ 50.000 loĝantoj situas en la sud-oriento (de Burundio), ĉe la limo de
Burundio, Kongo kaj Tanzanio. Ĝi estas en la provinco de Bururi, je 72 km de la ĉefurbo
Bujumbura, apud la lago Tanganyika. Tie 300 lernas Esperanton. Tamen Rumonge ne havas
ĝemelajn urbojn en aliaj landoj, kaj tiea E-organizaĵo ne havis kontakton kun aliaj samideanoj. Ili
volas havi ĝemelurbojn, kontaktu Sabiyumva Jeremie <jerrybs21@yahoo.fr>. Ni detale prezentos
tieajn religion, ekonomion, turismon, E-movadon ktp en la venonta numero.
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NOVAĴO
La 3-a Kunveno kun fruktdono en Florenco
La 3-a Kunveno de Ĝemelaj Urboj okazis kiel planite, ĵaŭde en salono Grazzini kaj ĝin
partoprenis 43 kongresanoj. Enkonduke mi raportis koncize pri taskoj plenumitaj de la komisiito
pri urbo-ĝemeliĝo, s-ro Wu Guojiang, interalie, la eldono de la bultenoj, kontaktoj, korespondado,
la letero sendita al la urbestroj kaj publikigita en la revuo Esperanto.
Interkonsente kun Zsofia Korody mi prezentis skize la nunan staton de la modela projekto pri
ĝemeliĝo inter la urboj Herzberg en Germanio kaj Gora el Pollando. Oni prezentis liston de taskoj
realigitaj en la unua jaro de la modelprojekto
Pere de kelkaj materialoj presitaj la spektantoj povis vidi la afiŝon preparitan pri la tiel nomata
Esperanto-urbo. E-informoj troveblas sur la urba hejmo: www.herzberg.de
Oni invitis sendi eventualajn gratulleterojn kiel maniero bone subteni la nunan agadon. Leterojn
oni adresu al la urbestro de Herzberg Gerhard Walter: buergermeister@herzberg.de
Oni petis ankaŭ sendi kopion de tiuj leteroj al la Interkultura Centro Herzberg.
En alia momento de la kunveno s-rino Tahira Masako raportis pri salutmesaĝo sendita de s-ro
Yorikane Masumoto, urbestro de Kioto al la urbestro de Florenco, s-ro Leonard Domenici, kiu estis
transdonita propramane dum la akcepto de la urbestro en Florenco. En la letero, la urbestro de
Kioto esprimis: "Mi ŝatas esprimi sinceran dankon pro via kunlaboro por niaj ĝemelurbaj
amikecoj".
Aliaj partoprenintoj parolis pri la spertoj ĉe Eŭropaj instancoj pere de nomata projekto "fariĝu
lingva ambasadoro". Oni interparolis pri aliaj paŝoj entreprenitaj en Kievo, Bulgario, Hungario,
Kroatio kaj Parizo interalie.
La etoso de la kunveno estis tre vigla kaj oni povis konfirmi la gravecon de tiu ĉi agado kiel
konkreta maniero utiligi Esperanton kiel ilon por proksimigi la popolojn, plifortigi solidarecon kaj
amikecon interpopolan.
Ĝenerala konsento estis ke pere de tiuj ĉi kunvenoj la aktivuloj kaj interesitoj pri tiu ĉi
agadkampo pli kaj pli informiĝas pri la eblecoj uzi la lingvon por praktika celo kaj pri la ekzisto de
oficialaj listoj serĉendaj tiel ke en ĉiu lando oni povus trovi partnerajn urbojn kiuj potenciale estas
bona grundo por interrilatiĝo pere de Esperanto.(Maritza Gutirreze raportis)
Ni, proksimiĝanta al la celoj
Kvankam mi ne partoprenis tiun ĉi kunvenon, tamen mi estis ĝoja pro kelkaj ricevitaj novaĵoj
antaŭ aŭ post la 91-an UK: letero de s-ro Mario Amadei, kunlaboranta kun la Florenca LKK por
inviti ĝemelurbanojn en la UK kun urbestra mesaĝo, gratula mesaĝo de urbestro de Kioto al
urbestro de Florenco efektiĝita en la penado de Tahira Masako, sukcesa vizito de s-ro HORI Jasuo
al sia itala ĝemela urbo Orvieto dum la kongreso, ekinteresiĝo de gejunuloj al la projekto, krome
kaj Esperanto-urbo Herzberg kaj reagoj al Publika Letero al Urbestroj kiuj aperos en la 19-a
numero de Informilo de Ĝemelaj Urboj. Estas ĉi tiuj okazaĵoj kiuj jam pavimis vojon al sukcesiĝo
de la 3-a Kunveno de Ĝemelaj Urboj. Returne vidinte la vojon sur kiu ni iris, mi estas tre profunde

kortuŝita, ĉar multaj samideanoj ĉiam pene kultivas la projekton “Ĝemelaj Urboj” per siaj saĝeco,
kuraĝo kaj praktikado, ili konkeris multajn malfacilaĵoj kaj kreis multajn ekzemplojn kiel tiujn
supremenciitajn. Ĝuste pro tio la projekto povas esti en stabila evoluo kaj estas proksimiĝanta al
ĝiaj celoj.
Gratulante la kunvenon kaj la ĉeestintojn, estas plibone, mi pensas, se ni povus fortikigi la nunan
rezulton kaj pluprofundigi nian laboron. Strebu, plustrebu, praktiku kaj plupraktiku. Venos tiu tago
kiam pli kaj pli multaj personoj scias nian projekton kaj vere konscias ĝian valoron kaj gravecon ,
kaj la plej parto de urboj en la mondo ŝatas partopreni en ni. Certe! --- Wu Guojiang
La letero de la komisiito al urbestro de Florenco
Kara sinjorino/sinjoro Urbestro de Florenco,
La 91-a Universala Kongreso de Esperanto okazos de la 29-a de Julio al la 5-a aŭgusto en la bela
Florenco. Mi varme gratulas vin pro tiu okazo.
Kiel vi scias, la agado de ĝemelaj urboj komenciĝis de komenco de la 20-a jarcento, kaj kiel firme
kredis Giorgio La Pira, la unua urbestro de Florenco subskribi interkonsenton pri Ĝemelaj Urboj, ĝi
estas grava ilo akceli mondpacon.
Delonge esperantistoj and Esperanto-organizaĵoj en ĝemelaj urboj estas interŝanĝintaj unu alian,
faris kontribuon al la agado de ĝemelaj urboj and tio sufiĉe montris la rolon de Esperanto.
Universala Esperanto-Asocio (UEA) estas atentinta la evoluon de ĉi tiu situacio kaj stariginta la
Projekton “Ĝemelaj Urboj” en la jaro 2002. Ĝi celas disvastigi kaj apliki Esperanton, fortigi
kunlaboron de ĝemelurboj kaj akceli ĝemeliĝon inter urboj. La Kunvenoj de Ĝemelaj Urboj
sukcese okazis dum la Pekina UK en 2004 en Ĉinio kaj la Vilna UK en 2005 en Litovio. Ĉi-jare
UEA okazigos la 3-a Kunvenon de Ĝemelaj Urboj dum la Florenca UK. Krome ĉi-jare por akceli la
aferon de ĝemelaj urboj ni speciale publikigis Publikan Leteron al Urbestroj en la julio-aŭgusta
numero Esperanto, organo de UEA. Nelonge ĝi probable estas transsendota al vi de esperantistoj aŭ
Esperanto-organizaĵo.
Mi estas vizitinta vian hejmpaĝon kaj scias, ke Florenco havas 19 ĝemelajn urbojn. Do, mi estas
skribanta al vi por sincere esperi, ke vi povu informi la urbestrojn de ĝemelaj urboj pri la Florenca
UK, kaj kuraĝigi ilin kaj tieajn esperantistojn ĉeesti ĝin. Tio estos alia kontribuo al Esperanto kaj
afero de ĝemelaj urboj se vi povus konsideri tion, mi pensas, la Florenca UK pli riĉiĝos.Grandan
sukceson al la Florenca UK. Kun koraj salutoj al vi.---Wu Guojiang (la originalo estis skribita en
angla lingvo en la 18-a de junio kaj sendis al la retadreso: uff.esteri@comune.fi.it en la hejmpaĝo
de Florenco, kie bedaŭrinde ne troviĝas la pria detala adreso)
Salutmesaĝo de urbestro de Kioto
Altestimata S-ro Leonard Domenici, Urbestro de Florenco,
Kara s-ro Domenici,
Mi ŝatas esprimi sinceran dankon pro via kunlaboro por niaj ĝemelurbaj amikecoj.
Al mi estas granda plezuro sendi salutmesaĝon al vi kaj al la urbanoj en Florenco okaze de la
vizito de la delegacio de Kioto-Esperanto-Societo.
Kioto-Esperanto-Societo estis fondita en 1974 kaj efike disvastigas Esperanton kiel internacian
komunan lingvon por paco de la mondo per la partopreno ne nur en kulturaj eventoj en Kioto, sed
ankaŭ per interŝanĝo tra la urboj de la tuta mondo, inkluzive de niaj ĝemelaj urboj, Prago, Zagrebo
kaj aliaj.

La delegacio vizitos vian urbon kiel partoprenantoj el Japana Esperanto-Instituto al la 91a
Universala Kongreso de Esperanto.
Mi aŭdis, ke la kongresa temo estas "Lingvoj, kulturoj kaj edukado al daŭrigebla evoluo" kaj en
la programo okazos speciala kunveno de ĝemelaj urboj de Florenco. Tial la delegacianoj esperas
interamikiĝi por niaj du urboj.
La kulturaj kaj internaciaj interŝanĝoj inter ambaŭ urboj havas gravan signifon por internacia
bonvolo. Tial mi ŝatas peti vin pri via bona subteno al ilia aktivado por plua pliboniĝo en niaj
ĝemelurbaj rilatoj.
En la fino mi esprimas al vi mian deziron por via bonfarto kaj kontinuan prosperon al via urbo.
sincere via, Yorikane MASUMOTO, Urbestro de Kioto (La salutmesaĝo estas skribita en la angla
kun la japana traduko la 19-an de julio, 2006. S-ino Tahira Masako esperantigis ĝin kaj kunportos
kun la originalo al la UK. Oni povas kontakti kun la aderso: Urbo Kioto,Teramachi Oike,
Nakagyo-ku,
Kioto
604-8571
Japanio
tel:
81-75-222-3072/fax:81-75-222-3055
e-mail:kokusai@city.kyoto.jp)
Dum la komitata kunsido en Florenco
Ĉar TEJO-reprezentatino montris intereson pri la temo “Ĝemelaj Urboj”, Maritza Gutierrez,
estraranino de UEA aldonis ke dum la komitata kunsido en Florenco, aparte pri landa agado,
estas specifa rekomendo nun konfirmita kaj diskutita kiu tekstas jene:
- UEA instigu la landajn kaj lokajn organizaĵojn plifortigi kunlaboron inter si rilate la varbadon de
gejunuloj kaj aktiviĝon en la ĝemelurbaj sistemoj.
La oficiala akcepto en la urbdomo de Florenco
La 1-an de aŭgusto, dum la 91-a UK, la urbdomo de Florenco oficiale akceptis reprezentantojn de
kelkaj ĝemelaj urboj. Ili estas Kioto de Japanio, Kievo de Ukrainio kaj Sidnejo de Aǔstralio.
Interalie. samideanino Tahira Masako prezentis la salutmesaĝon de la urbestro de Kioto (vidu sube)
al la urbestro de Florenco. Kome ankaŭ plurlandaj kongresanoj ĝuis tiun honoron. (laŭ raporto de
Mario Amadei).
Ideo, rezulta el la kunveno
S-ro Marco Menghini <marco_menghini@yahoo.it> el Recanati en Italio, partoprenis en la
3-an Kunveno de Ĝemelaj Urboj kaj volus kunlabori kun la projekto. Li diris en siaj mesaĝoj: La
kunveno al mi tre plaĉis, homamasoj partoprenis; mi povis aŭskultis interesajn spertojn; la
samideanino Maritza Gutierrez ege bone estris la aferon... Laŭ mi, la projekto "Ĝemelaj Urboj" ege
povos helpi nian movadon.” Oktobre Recanati ĝemeliĝos kun Hiroshima kaj Nagasaki en Japanio.
Li parolis iom pri la kunlaboro al la urbestro kaj remesaĝis al la samideano Osioka Moritaka,
Hiroshima.( laŭ la mesaĝoj de Marco Menghini)
La projekto kaj ĝia kunveno en la revuo Esperanto
S-ino Maritza Gutirreze, estraranino de UEA, priskribis en multaj linioj la agadon de la projekto
en Estrara Raporto de UEA en 2005 aperita en la junia numero de Esperanto, kaj menciis ĝin en sia
raporto de la 91-a UK legebla en la oktobra numero.

URBA STILO KAJ TRAJTO
Jara Raporto de la projekto “Ĝemelaj Urboj” en 2005
Al mi ŝajnas, ke la ideoj Tri “P”, nome propono, partopreno kaj praktikado, kiujn mi kelkfoje
akcentis, povas pli-akurate priskribi la laboron de la projekto “Ĝemelaj Urboj” en 2005.
1. Funkciuloj de la projekto
“Intima kunlaboro” kaj “aktiva antaǔeniro” devis esti la plej konvena resumo al la laboroj de
la kvar funkciuloj. S-ro Renato Corsetti sendis novjaran gratulmesaĝon nur al la grupanoj de la listo
lokaj-esperanto-grupoj@yahoogroups.com en la komenco de la jaro 2005, kiu speciale menciis kaj
akcentis la agadon de ĝemelaj urboj, kaj persone ĉeestis la 2-an Kunvenon de Ĝemelaj Urboj dum
la 90- a UK. Pro la laboro de s-ino Maritza Gutierrez Gonzalez la estrara kunveno de UEA akceptis
la proponon de la komisiito pri la daǔro de la kunveno de Ĝemelaj Urboj en la vilna UK, kaj ŝi ĝin
prezidis. S-ro Osmo Buller ĝustatempe transsendis al la komisiito diversajn novaĵojn rilate la
projekton, kaj helpis la komisiiton sendi la ekzemplerojn de Informilo de Ĝemelaj Urboj al tiuj
landoj en kiuj estas esperantistoj kiuj tamen ne havas ajnan retadreson. Krom redaktado kaj
sendado de Informilo de Ĝemelaj Urboj la komisiito traktadis diversajn mesaĝojn kaj helpis
esperantistojn en Usono kaj Japanio serĉi kaj trovi samideanojn en la ĉinaj ĝemelaj urboj.
2. Laborplano de la projekto
2.1 Reagoj
En la tuta jaro 2005 la projekto ricevis reagojn de 107 esperantistoj el 43 landoj. 146 urboj estis
menciitaj en la ricevitaj mesaghoj. La komisiiton regule atingis la eldonaĵoj “Esperanto en Azio”
(KAEM) , “Vekilo” (Finnlando), “Bazaro” (Rumanio), “Verda Spiko” (Ĉinio) kaj “Bulteno de
Tianjin Esperanto-Asocio” (Ĉinio), provizore alvenis la revuoj aǔ gazetoj “La Revuo Orienta”
(Japanio), “La Movado” (Japanio), kaj “La Hirundo” (Svedio), kiu ne plu aperis pro la forpaso de
s-ino Anita Bergh. Krome la komisiito ĝustatempe ricevis la retajn publikaĵojn “Informletero de
Vinikosomo”, ‘Verda Informo” kaj “Ĝemelurba Informilo” (el La Hirundo). Estas malfacile
statistiki kiom da gazetoj kaj ttt-ejoj raportis aǔ citis la agadon de ĝemelaj urboj.
2.2 Atingoj
Laǔdate okazis La 2-a Kunveno de Ĝemelaj Urboj dum la 90-a UK. Ĝin ĉeestis pli ol 70
kongresanoj, duoble ol la 1-a Kunveno okazita dum la 89-a UK. Oni alte taksis ĝian sukceson kaj
instigis al daǔra laboro sur ĉi kampo.
Oni serioze atentis la rolon de Esperanto inter urboj, precipe ĝemelaj urboj. Pasintjare la decido
farita de la urbestroj de la ĝemelaj urboj Góra, Pollando kaj Herzberg am Herz/Harz, Germanio, pri
uzado de Esperanto kiel pontlingvo inter la du urboj por vigligi la urbpartnerecon kaj redukti la
komunikadbaraĵojn, grandege antaǔenpuŝis la interŝanĝon de esperantistoj, kaj ekfruktis. Sub la
subtenado kaj propono de la urbodomo okazis la renkontiĝo de esperantistoj el la ĝemelurboj de la
rumana urbo Kluĵo kaj ĝi realigis historian trapason kvankam ĝin ne ĉiuj partoprenis. La
subskribita interkonsento pri ĝemela kunlaboro inter Esperanto-Klubo en Rennes, Francio kaj
Societo por Lingvo Internacia Esperanto en Brno, Ĉeĥio celis akceli la akorde amikan kunlaboron
kun la oficialaj kontraktoj de la du urboj kaj plenumi la projekton de UEA pri Ĝemelaj Urboj.
Novan paĝon de interŝanĝo de la du urboj malfermis ĝemeliĝo de du Esperantaj societoj “La
progreso” el Prilep, Respubliko Makedonio kaj “Ora Serpento” el Zmiyov, Ukraino.Tiĥvina
E-klubo laǔplane okazigis seminarion pri kunlaboro de ĝemelurbaj E-kluboj kaj akceptis gastojn

-esperantistojn el Herouville St. Clair, Francio. Ĉeesto de la raportisto de loka ĵurnalo "Divja"
kaǔzis aperon de la artikolo kun titolo: “Esperanto estas lingvo de estonteco”
Ankaǔ la altan atenton de lokaj organizaĵoj al la projekto “Ĝemelaj Urboj sufiĉe esprimis du
konsideroj aranĝi la programon de ĝemelaj urboj en la 15-a Internacia Esperanto Kongreso okazita
en Rigo en Julio 2005, Latvio, kaj en la 100-jara Jubileo de Germana Esperanto-Asocio okazota en
Junio, 2006. Sub la helpo de la projekto esperantistoj en la japana urbo Himeji kaj en la usona urbo
Davis trovis samideanojn en la ĝemelaj urboj. Informilo de Ĝemelaj Urboj, reta revueto, prezentis
veran interŝanĝan platformon al vastaj esperantistoj kaj plie (re)aktivigis la volon de esperantistoj
al praktikado kaj uzado de Esperanto inter urboj, ekz. s-ro Sabine Hauge el Nurenbergo en
Germanio.
La projekto kiel unu el la gravaj enhavoj estis resumitaj en la raportoj pri la 20-a datreveno de
Tianjin-a Esperanto-Asocio, Liaoning-provinca Esperanto-Asocio kaj sia filio en la urbo Dandong
(Dangdong-a Esperanto-Asocio) en Ĉinio. Harima Esperanto-Societo en Japanio kolektis leterojn,
poŝtkartojn kaj fotojn el la esperantistoj aǔ Esperanto-organizaĵoj en la ĝemelaj urboj de Himeji,
kaj partoprenis la Internacian Kulturan Ekspozicion okazitan en Himeji. La urbo Luoyang, okazejo
de la Ĉina Esperanto-Forumo, ricevis gratulajn mesaĝojn el la japana ĝemelurbo Okayama krom
tiujn el UEA, KAEM, la enlandaj Esperanto-organizaĵoj kaj individuoj.
Pro la faro de s-ro Aleks K. el Francio ekde decembro la antaǔaj Informoj de Ĝemelaj Urboj estas
legeblaj ĉe la listo lokaj-esperanto-grupoj@yahoogroups.com. La proponon de la komisiito pri
aldono de la programo ĝemelaj urboj akceptis du lokaj E-retejoj http://www.gvidilo.org kaj
http://members.chello.cz/malovec.
Indas mencii, ke s-ro Egawa Haruni el Japanio kiel fakdelegito pri ĝemelurba agado aperis en La
Jarlibro de UEA ekde 1998 ĝis la jaro 2005. Ok jaroj! Kaj nun unika!
3. Anonco pri tri esperantistoj
Tri subtenantoj de la agado de ĝemelaj urbo forpasis en 2005. Ili estas: s-ro TAKEUTI Yosikazu
el Japanio, s-ro Karl-Heinz Kersting kaj s-ino Anny Hartwig el Germanio.
4. La ekzistantaj problemoj
4.1 Informoj
Tamen informoj estas ne riĉaj kvankam ni havas retan revueton “Informilo de Ĝemelaj Urboj” kaj
utilas ttt-ejoj kiuj povas kolekti parton de rilataj informoj.
4.2 komunikado
Neforta estas komunikado kun samaj lokaj kaj internaciaj neesperantaj organizaĵoj. Ĝis nun la
projekto probable estas ankoraǔ nekonata al tiuj organizaĵoj.
5. Ideoj pri la laboro de 2006
Konsiderante redaktadon kaj dissendadon de la reta revueto “Informilo de Ĝemelaj Urboj’ kaj
intiman kontakton kun la partoprenantoj de la projekto, mi havas jenajn ideojn:
(1) Adresi publikan leteron al urbestroj – kvar funkciuloj de la projekto kontrolis kaj kune
subskribis la leteron kiun verkis la komisiito. Ĝi unue oficiale aperos en la julio-aǔgusta numero
Esperanto, organo de UEA;
(2) Daǔrigi kunvenon de ĝemelaj urboj en la Florenca UK – la ĉi-jara unua Estrara Kunveno de
UEA konsentis kaj akceptis tiun proponon;

(3) Konstrui kompletan kaj sisteman Informo-Stokon – sendi enket-folion al esperantistoj sub
konsento de UEA;
(4) elekti kelkajn urbojn kiel provajn unuojn de la projekto – longa tasko, pere de ĉiaj rimedoj
akceli ĝemeliĝon inter la urboj elektitaj, ankaǔ estas grava konsidero en la venontaj kvinjaroj
(2007-2011). Ĝi estas unu el la ŝlosilaj paŝoj de la projekto marŝi al nova etaĝo;
(5) konsiderante alvenadon de centjariĝo de landaj kaj lokaj organizaĵoj aŭ Esperanto-movado
(probable tia okazo daŭros tre longe), kapti kaj sufiĉe utili tiun ŝancon, aktive instigi kaj atentigi la
organizaĵojn listigi la programon “Ĝemelaj Urboj” en la aranĝojn de la centjariĝo;
(6) proponi, ke kaj UEA kaj loka komitato de UK instigu kaj konvinku la kongresan urbestron inviti
la ĝemelurbajn estrojn kaj esperantistojn partopreni en UK, kaj aranĝu la renkontiĝon de tiuj
urbestroj. ( la komisiito)
INTER ĜEMELAJ URBOJ
Mia revo finrealiĝis en la Florenca UK
Mia urbo Maebaŝi (Japanio) havas ĝemelurbon Orvieto en Italio.Instigite de la projekto Ĝemelaj
Urbo de UEA, mi serĉadis esperantistojn en tiu urbo, sed vane. Kelkajn monatojn antaŭ la UK en
Florenco, mi denove sendis demandon pri tio en la retlisto de UEA. En junio neatendite venis
mesaĝo de s-ro Renato Corsetti, ke li trovis esperantiston en la najbara urbo. Lia nomo estas
Gabriele Aquilina. Mi tuj sendis mesaĝon al li kaj li tuj faris respondon al mi, dirante, ke li jam
havis kontakton kun la urbo kaj la vicestro de la urbo renkontos min.
Mi hastis al mia urba oficejo por peti mesaĝon de la urbestro al Orvieto. Oficisto pri eksterlandaj
aferoj konsentis pri mia peto. Vidante broŝuron de Orvieto, mi estis surprizita, ĉar tiu estas tre bela
turisma urbo kun longa historio, dum mia urbo estas nek bela nek turisma. Laŭ la klarigo de la
oficisto, estro de iu kompanio nomata s-ro Tokunaga en mia urbo tre ŝatas Orvieto-n kaj eĉ posedas
gastejon en tiu urbo, kaj li peris la du urbojn. Poste mi denove havis kontakton kun Gabriele kaj
decidis viziti la urbon la 31-an de julio.
Tiun tagon mi, mia edzino kaj miaj du amikoj (ili ne estas maebaŝi-anoj, sed havis intereson pri la
urbo) kvarope vizitis la urbon. Ĝi situas 100 kilometrojn fore inter Florenco kaj Romo, do ni facile
atingis la urbon. Ĉe la stacidomo atendis nin Gabriele kaj lia edzino kun ĵus naskita bebo. Ni vizitis
la urbodomon. La oficisto kiu tie atendis min ne estis vicestro, sed urbestro de Orvieto kun s-ro
Tokunaga, la kompaniestro de mia urbo. Ni estis kondukitaj en lian ĉambron, kie mi transdonis
mesaĝon de mia urbestro. S-ro Tokunaga provis traduki min, sed mi rifuzis tion kaj parolis en
Esperanto, kaj Gabriele tradukis min. Mi dankis la urbestron, klarigis pri Esperanto kaj rekomendis,
ke Esperanto estu uzata por establi pli amikan rilaton inter la du urboj. La renkontiĝo ne daŭris
longe, tamen ni estis kontentaj, ĉar unuan fojon Esperanto estis uzata inter Orivieto kaj mia urbo
Maebaŝi.
Reveninte hejmen, mi raportis pri mia sperto al la oficisto pri eksterlandaj aferoj. Mi faris
panelojn pri mia vojaĝo al Italio kaj nun ekspozicias ilin en la najbara poŝtoficejo. Profitante tiun
okazon, mi volas disvastigi Esperanton en la du urboj. (skribis HORI Jasuo, lia retpoŝto:
hori-zonto@water.sannet.ne.jp, la titolo estis aldonita de la redaktoro )
[Komentario] kontaktinte kaj sciinte s-ron HORI Jasuo oni havas komunan impreson pri li:
diligenta kaj praktikema. Tamen li longe atentas ĝin kaj ĉiurimede subtenas ĝin kvankam pro
multaj postenoj li nefacile trovis tempon kaj energion al la projekton “Ĝemelaj Urboj” de UEA. Li
enkondukis la projekton en Laborplanon de KAEM kiun li prezidis, li establis specialan rubrikon

“ĝemelaj urboj” en la Revuo Orienta, organo de Japana Esperanto-Instituto, kiun li ĉefredaktas, kaj
invitis la komisiiton skribi artikolon por ĝi. Ĉi tiu agado de s-ro HORI Jasuo plu pruvas realon:
sukceso venas el penado, kaj el praktikado. Mi kredos, ke aperos multaj ekzemploj kiel s-ro HORI
Jasuo. (la komisiito)
Parolas la redaktoro
Multaj informoj, ekz. Esperanto-urbo, reagoj al Publika Letero al Urbestroj, leteroj de la
komisiito al kelkaj urbestroj ktp. ne estas aranĝitaj en ĉi tiu kongresa numero, sed vi tuj legos ilin
en la sekva numero, t.e. n-ro. 4 (19), kiu samtempe atingas vin.
*******************************************************************************
Redaktoro: Wu Guojiang / komisiito de UEA pri La Projekto “Ĝemelaj Urboj”
Adreso: Fushun Shiyouyichang Yanjiusuo
CN-113008 Fushun Liaoning Ĉinio
Telefono/Fakso: +86-413-2650322 (fakso post la 5-a sonorilo)
Retadreso: amikeco999@21cn.com ghemelurboj@yahoo.com.cn
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NOVAĴO
Saluton el Herzberg, la Esperanto-urbo
Unika evento okazis por la Esperanto-movado: la urba konsilantaro de Herzberg (ĉiuj deputitoj
de la 4 kvar partioj kun 3 sindetenoj) voĉdonis la 11-an de julio: la nova oficiala nomo de la urbo
fariĝas: Herzberg am Harz, die Esperanto-Stadt/la Esperanto-urbo!
La urbo en ĉiu kampo fiere subtenas kaj laŭ sia kapablo antaŭenigas la uzadon de Esperanto por
neŭtrala internacia interkompreniĝo, kaj planas uzi la lingvon por montri al la mondo siajn homajn,
turistikajn, ktp. valorojn.
Kion la urbo jam faris kaj daŭre faras por kaj en Esperanto? (1) E-lingvaj urbaj vojmontriloj
montras al la Esperanto-Centro; (2) la oficiala leterpapero de la urbo surhavas la novan nomon:
Herzberg - la Esperanto-urbo; (3) E-o estas uzata por la ĝemelurbaj kontaktoj: (Herzberg kaj Góra
en Pollando) kadre de modelprojekto paralele ofertas E-on por siaj civitanoj kaj helpas la
disvastigon de la lingvo por interkomunikado); (4) E-arkivejo funkcias en la malnova urbodomo; (5)
parttempa dungito de la urbo zorgas pri E-rilataj aferoj (kunorganizas programojn, disdonas
E-afiŝojn, alvokojn por programoj, ktp.); (6) la urbo provizas (senpage aŭ ege favorpreze) ejojn por
E-kursoj, konferencoj, kunsidoj, renkontiĝoj, koncertoj, ktp; (7) en ĉiuj lernejoj de la urbo estas
E-instruado (en la lernojaro 2005/2006 ĉ. 100 gelernantoj).
Kie kaj kiel Esperanto ĉeestas en la Esperanto-urbo? (1) Esperanto-Gesellschaft Südharz aktivas
jam de 30 jaroj, kunligas E-istojn de la urbo kaj regiono; (2) Interkultura Centro Herzberg/Germana
Esperanto-Centro ofertas tutjaran programon kun lingvokursoj en ĉiuj niveloj, seminariojn,
konferencojn; kaj kiel klerigejo de GEA klerigas kaj pluklerigas E-instruantojn, instruistojn; (3)
Esperanto-biblioteko, video- kaj gazetarkivo estas tutjare vizitebla, praktike uzebla por studado,
esplorado, ktp; (4) ekzamenejo por Germana Esperanto-Instituto kun 2 rajtigitaj ekzamenantoj,
porokaza oferto de UEA/ILEI-ekzamenoj; (5) Interkulturaj vesperoj por neesperantista publiko.
Kompreneble estas kaj estos multaj farendaĵoj por ke dum la venontaj monatoj kaj jaroj ni kune
kreu taŭgan Esperanto-infrastrukturon kaj por la Esperanto-movado kaj por la piloturbo Herzberg.
Ni bezonas ĉies subtenon, ideojn, la amasmediojn, ktp. por bonkvalite merkatumi tiun unikan
bonŝancon por Esperanto. Viaj eventualaj gratulleteroj povus esti bona tuja subteno. Bonvolu
adresi ilin al nia urbestro Gerhard Walter: buergermeister@herzberg.de kaj bv. sendi kopion al ni:
esperanto-zentrum@web.de.

Publika Letero al Urbestroj
Estimataj ge-s-roj urbestroj,
Universala Esperanto-Asocio (UEA) estis fondita la 28-an de aprilo 1908. Ĝi celas disvastigi la
uzadon de la internacia lingvo Esperanto, agadi por la solvo de la lingva problemo en internaciaj
rilatoj kaj faciligi la internacian komunikadon, plifaciligi ĉiuspecajn spiritajn kaj materiajn rilatojn
inter homoj, malgraŭ diferencoj de nacieco, raso, sekso, religio, politico aŭ lingvo, kaj kreskigi
inter siaj membroj fortikan senton de solidaro, kaj disvolvi ĉe ili la komprenon kaj estimon por aliaj
popoloj.
UEA estas en specialaj konsultaj rilatoj kun Unuiĝintaj Nacioj (UN). Ĝi reprezentiĝas en multaj

kunvenoj de UN, kaj flegas kontaktojn kun la landaj UN-misioj. Kun Unesko UEA havas oficialan
ligon en la kategorio de operaciaj rilatoj.UEA reprezentiĝas en kunsidoj de Unesko kaj ofte povas
konsili aŭ kunlabori pri komune interesaj demandoj.Alie UEA havas konsultajn aŭ kunlaborajn
rilatojn kun kelkaj internaciaj organizaĵoj.
UEA havas daŭran Centran Oficejon en Rotterdam, Nederlando, kiu speciale respondecas pri
traktado de diversaj aferoj. UEA ĉiujare organizas en malsama lando Universalan Kongreson de
Esperanto. Ĝi estas internacia manifestacio de la esperantistaro, kun riĉa programo. UEA havas
aliĝintajn 63 landajn asociojn kaj pli ol 70 fakajn asociojn, ĝiaj membroj troviĝas en 114 landoj.
La monde interurba ĝemeliĝo komenciĝis de la komenco de la 20-a jarcento, ĝi evoluiĝis
internacia interŝanĝa agado kun pli-popolareco kaj pli-organizeco en la fino de la 40-aj jaroj kaj
komenco de la 50-aj jaroj. En la 60-aj jaroj Esperanto komencis ludi rolon en la interurba ĝemeliĝo,
kaj atingis sukcesojn, ekz. inter Massa (Italio) kaj Bad Kissingen (Germanio), inter Kameoka
(Japanio) kaj Knittelfeld (Aŭstrio) ktp.
Enirinte en la novan jarcenton la ter-globa situacio estas grande ŝanĝiĝanta, oni havas pli-ardan
deziron al paca kaj akorda mondo. Plimultiĝas la interŝanĝo de esperantistoj kaj Esperantaj
organizaĵoj en la ĝemelurboj, plievidentiĝas la ponto-rolo de Esperanto. Konsiderante tiun
situacion UEA starigis en 2002 la projekton “Ĝemelaj Urboj” kun celoj: disvastigi kaj apliki
Esperanton, fortigi kunlaboron de ĝemelurboj kaj akceli ĝemeliĝon inter urboj. La projekto ricevis
aktivajn reagojn de la esperantistaro kaj UEA alte gravigas ĝian evoluon. Tion sufiĉe pruvas, ke
UEA sekve dufoje okazigis Kunvenon de Ĝemelaj Urboj dum la lastaj du Universalaj Kongresoj de
Esperanto, kaj la agado de ĝemelaj urboj estis enskribita en la jaran raporton de la estraro de UEA
ekde 2003.
Estimataj ge-s-roj urbestroj, ni skribas ĉi leteron al vi por sciigi al vi la rolon de Esperanto en la
interŝanĝo inter urbo, akiri viajn komprenon kaj subtenon al la projekto “Ĝemelaj Urboj”. Ni estas
tre dankaj se vi povas instigi lokajn esperantistojn kaj Esperantan organizaĵon aktive agadi por
interkomunikado de la ĝemelurboj kaj nova ĝemeliĝo inter urboj.
Kun plej noblaj salutoj al vi.
Renato Corsetti, prezidanto de UEA
Maritza Gutierrez Gonzales, estraranino de UEA pri landa kaj regiona agado
Osmo Buller, ĝenerala direktoro de UEA
Wu Guojiang, komisiito de UEA pri la projekto “Ĝemelaj Urboj”
Tamen fortplene Kvankam malfacile
Ni devas ankoraŭ fortplene disvastigi ĝin pro tio, ke ĝi estas movado kiu emfazas la progreson de
la homaro kvankam disvastigo de Esperanto estas en multaj malfacilaĵoj. Tion diris s-ro Chen
Haosu, prezidantoj de Amikeca Asocio de la Ĉina Popola Asocio por Amikeco kun Fremdaj Landoj
kaj Ĉina Esperanto-Ligo dum la 8-a Kongresoj de Ĝemelaj Urboj por Ĉinio, Japanio kaj Koreio
okazita inter la 29-a kaj 30-a de aŭgusto en la urbo Haerbin, Ĉinio. Dum la kongreso oficiale
ĝemeliĝis la urbo Guixi en Jiangxi, Ĉinio kaj Aritadawacho en Wakayama, Japanio, la gubernio
Lingchuan en Guangxi, Ĉinio kaj Nishikatsuracho en Yamanashi, Japanio, Namhae en Koreio kaj
la ĉinaj urboj Yiyang en Hunan kaj Jinggangshan en Jiangxi.
Reagoj al la letero
Rapida agado el la urbo N. Tagil en Ruslando

En la Julia numero de “ESPERANTO” mi legis la leteron al urbestroj kaj tradukis ĝin por la
urbestro de nia urbo kaj mi jam sendis ghin al li. En nia urbo (N.Tagil, Ruslando, kiu situas meze de
Uralaj montoj, Sverdlovskaja regiono) estas kelkaj esperantistoj kaj mi instruas Esperanton en nia
loka akademio.--- Larisa Kuzmenko.
Rezulto el la penado de komitatanino de UEA en Kioto de Japanio
Antaŭ du monatoj mi ricevis leteron de s-ro Mario Amadei, kunlaboranta kun Florenca LKK por
inviti ĝemelurbanojn en la UK kun urbestra mesaĝo. Poste en la julia-aŭgusta numero de
"Esperanto" aperis la artikolo "Publika letero al urbestroj". Mi tradukis japanen ambaŭ kaj petis al
la urbestro de Kioto doni mesaĝon al la urbestro de Florenco okaze de la UK. Longe mi atendis kaj
fine ricevis respondon kun la subskribo de la urbestro. La salutmesaĝo estas skribita en la angla kun
la japana traduko. Mi esperantigis ĝin kaj kunportos kun la originalo al la UK.---TAHIRA Masako
En revuo de PakEsA
Korajn bondezirojn por la sukceso de la 3-a Kunveno de Ĝemelaj Urboj .En la aŭgusta numero de
Facila Esperanto, revuo Pakistana Esperanto-Asocio (PakEsA) estas inkluzita “Publika letero al
urbestroj” kaj ĝia Urdua traduko. Estas espero, ke la revuo iros al presejo je 3-a de aŭgusto.--Jawaid Eahsan, ĝenerala sekretario de (PakEsA), kun retadresoj: saluton123@esperanto.org
saluton123@esperantoLand.org
La leteron prezentis la labora raporto de LEA, Ĉinio
Inter la 5-a kaj 6-a de aŭgusto, 2006, sub la temo “Eduko, Evoluo kaj Kunlaboro”.
Liaoning-provinca Esperanto-Asocio (LEA) okazigis la 9-a Liaoning-provinca Kongreso de
Esperanto okazita en Shenyang, ĉefurbo de la provinco, Ĉinio, kun pli ol 80 esperantistoj el 9 urboj
kaj 2 gubernioj parotprenis. La agado de ĝemelaj urboj kaj Publikan Leteron al Urbestroj estis
akcente prezentitaj en la labora raporto de la 1-a Kvinjara Laborplano de LEA (2001-2005) por la
21-a centjaro farita s-ino Jiao Xiyang, ĝenerala sekretario de LEA.
La komisiiton intervjuis ĈRI
Dum la kongreso de LEA fraŭlino Wang Weishi, raportistino de ĈRI (Ĉina Radio Internacia),
intervjuis s-ron Wu Guojiang, vic-prezidanto de LEA kaj la komisiito de UEA pri la projekto
“Ĝemelaj Urboj”. Priskribinte la ĝeneralan laboran pensadon efektivigi la la 2-an Kvinjaran
Laborplanon de LEA (2006-2010) por la 21-a jarcento, li prezentis evoluon de la projekton kaj
Publikan Leteron al Urbestroj. Laste li diris, ke ĈRI tre subtenis LEA kaj la projekton, kaj aktive
raportis la priajn novaĵojn, LEA kaj la projekto kore dankis ĈRI pro sia faro.
La leteron akceptis la estroj de la koncernaj departementoj de Liaoning-provinco, Ĉinio
La 7-an de aŭgusto, 2006, la kvar estroj de Liaoning Civila Administrada Buroo kaj Liaoning
Federacio de Soci-Sciencaj Asocioj inspektis LEA, Ĉinio. Ili estis varme akceptita de s-ro Liu
Zhengkun, prezidanto de LEA kaj la aliaj ses estraranoj. S-ino Jiao Xiyang, ĝenerala sekretario de
LEA kaj s-ro Wu Guojiang, vic-prezidanto de LEA dise faris raportojn pri la laboro de la asocio kaj
la ekstera propagando kaj interŝanĝo de Esperanto. La estroj alte taksis LEA kaj promesis transdoni
al la estroj de la provinca registaro Publikan Leteron al Urbestroj (ĉina kaj esperanta versioj)
prezentitan de s-ro Wu Guojiang, komisiito de UEA pri la projekto “Ĝemelaj Urboj”.

Takso kaj faro de Granma Esperanto Filio, Kubo
En la nomo de Granma Esperanto Filio, Kubo mi skribas al vi por establi kontaktojn. La celo estas
ĝemelaj urboj, ĉar ni legis la leteron al urbestroj en la mondo kaj ni jam tradukis ĝin por liveri al la
urbestro en Bajamo.Via projekto estas inteligenta, serioza, efika. Pro tio ni aprobis vian ideon kiel
laborinstrumento.----Rafael Cabrera Espinosa.
URBA STILO KAJ TRAJTO
Temante Esperanto-urbon kaj reagojn el kelkaj samideanoj al La Publika Letero la komisiito
speciale skribis leterojn kaj perpoŝte sendis ilin al la koncenaj urbestroj. Jen estas iliaj enhavoj.
Al la urbestro de Herzberg am Harz, Esperanto-urbo
Estimata s-ro Gerhard Walter, urbestro de Herzberg am Harz,
La 11-a de julio, 2006, estos eterne memorinda kaj gratulinda tago, ĉar tiun tagon la urba
konsilantaro de Herzberg faris gravan signifan voĉdonon: Herzberg am Harz havas novan oficialan
nomon: la Esperanto-urbo! Certas, ke tio antaŭenigos la mondan Esperanto-Movadon kaj starigos
novan modelon por internaciaj interŝanĝoj inter urboj, kaj prezentos kaj montros praktikeblan
vojon al la mondo kiel solvi lingvajn problemojn renkontitajn en internaciaj okazoj. Tio estas
mejloŝtono en la Esperanto-movado kaj la evolua historio de Esperanto! Mi kore gratulas vin kaj
esprimas miajn plej noblajn salutojn al ĉiuj deputitoj kiuj subtenas la voĉdonon!
Laŭ la procezo de disvolviĝo kaj ŝanĝiĝo oni nemalfacile trovis, ke vi kaj la urbodomo gvidata de
vi per praktikaj agadoj ĉiam subtenas Esperanton kaj por ĝia evoluo kaj progreso en propra loko
aktive kreas ĉiajn utilajn kondiĉojn: de la strategia decido pri uzado de Esperanto inter ĝemelaj
urboj (Herzberg kaj Góra en Pollando) al Esperantaj vojmontriloj al la Esperanto-Centro; de
parttempa dungito de la urbo zorgas pri E-rilataj aferoj al la provizitaj ejoj por E-kursoj,
konferencoj, kunsidoj, renkontiĝoj, koncertoj. Viaj faroj estas alte taksitaj kaj rimarkindaj en la
Esperantujo kaj la mondo.
Estimata s-ro Gerhard Walter, laŭ informoj en miaj manoj Germanio estas unu el la plej fruaj
landoj kiuj utilis Esperanton en ĝemeliĝo inter urboj, t.e. en la jaro 1960 esperantistoj el Bad
Kissingen en Germanio kaj el Massa en Italio pavimis la vojon al la oficiala ĝemeliĝo de ambaŭ
urboj. Nun multaj germanaj esperantistoj ankoraŭ estas diligente laborantaj por la afero pri ĝemelaj
urboj. La strategia decido kaj la voĉdono estas granda kuraĝigo ne nur al ili, sed al la projekto
“Ĝemelaj Urboj” de UEA. Je evoluo kaj apliko de Esperanto kaj progreso de la projekto mi kore
dankas vin kaj la urbodomon pro viaj faroj. Mi pensas, ke sub influo de la agado de Herzberg am
Harz en la mondo aperos la dua Esperanto-urbo, la tria, la kvara… kaj la Esperanto-urbo faros
novan kontribuon al la afero pri ĝemelaj urboj.
Laste mi bondeziras al la Esperanto-urbo kaj sia Esperanto-movado prosperon kaj floradon.
Al la urbestro de N. Tagil
Estimata sinjorino/sinjoro urbestro de N. Tagil,
De s-ino Larisa Kuzmenko mi ĝoje informiĝis, ke ŝi jam tradukis Publikan Leteron al Urbestroj
en rusan lingvon kaj sendis ĝin al vi.
En la pasintaj jaroj la projekto “Ĝemelaj Urboj” efike ligis esperantistojn en ĝemelaj urboj kaj
aktive akcelis diversajn interŝanĝojn. Ekz. La strategia decido farita de la urbestroj de la ĝemelaj
urboj Góra, Pollando kaj Herzberg, Germanio, pri uzado de Esperanto kiel pontlingvo inter la du
urboj por vigligi la urbpartnerecon kaj redukti la komunikadbaraĵon, interkonsento pri ĝemela

kunlaboro inter Esperanto-Klubo en Rennes, Francio, kaj Societo por Lingvo Internacia en Brno,
Ĉeĥio, ĝemeliĝo de du Esperanto-societoj – la “Progreso” el Prilep, Makedonio kaj la “Ora
Serpento” el Zmiyov, Ukrainio, seminario pri kunlaboro de ĝemelurbaj Esperanto-organizaĵoj
organizitaj de la rusa Tiĥvina Esperanto-Klubo, renkontiĝo de ĝemelurbaj esperantistoj iniciatita de
Esperanto-Asocio de Kluĵo en Rumanio ktp. Ĉi-jare la parlamento de la urbo Herzberg, Germanio
oficiale nomis Herzberg Esperanto-urbon. Leginte Publikan Leteron al Urbestroj la urbestro de
Kioto, Japanio speciale sendis salutmesaĝon al la urbestro de ĝia itala ĝemelurbo Florenco,
kongresejo de ĉi-jara UK (Universala Kongreso de Esperanto). El la ekzemploj sufiĉe montriĝas
ke Esperanto povas ludi rolon en ĝemelaj urboj.
Estimata sinjorino/sinjoro urbestro, fosi la latentan forton de la agado de ĝemelurboj kaj la
Esperanto-movado kaj realigi kun-rikolton de ambaŭ flankoj estas nia komuna konscio. Nun viaj
lokaj esperantistoj klare esprimas la volon partopreni en la projekto por akceli eksteran interŝanĝon
de N. Tagil. Via kompreno kaj subteno estas granda kuraĝigo ne nur al tiu volo sed ankaŭ al la
projekto “Ĝemelaj Urboj”. Mi kaj esperantistoj de N.Tagil arde atendas vian decidon.
Kun plej noblaj salutoj al vi.
Al la urbestro de Kioto
Estimata s-ro Yorikane MASUMOTO, urbestro de Kioto,
De s-ino Tahira Masako, komitatano de UEA, mi ĝoje informiĝis, ke vi aktive reagis al la mesaĝo
de la urbestro de Florenco, okazejo de ĉi-jara UK (Universala Kongreso de Esperanto), kaj persone
skribas leteron al li. En via letero vi diris: “Mi ŝatas esprimi sinceran dankon pro via kunlaboro por
niaj ĝemelurbaj amikecoj”. Tamen mi devas danki vin pro via granda agado al la
Esperanto-movado kaj la projekto “Ĝemelaj Urboj” de UEA.
Malferminte la historion pri apliko de Esperanto en la afero pri ĝemelaj urboj oni nemalfacile
trovas, ke Japanio estas unu el la fruaj landoj kiuj per Esperanto agis en ĝemeliĝo inter urboj. Ekz.
oni subskribis la atestilon pri ĝemeliĝo inter la du urboj Kameoka, Japanio kaj Knittelfeld, Aŭstrio
en Esperanto krom lingvoj germana kaj japana en 1964, s-ro Takeuti Yosikazu kaj lia edzino per
Esperanto malfemis la pordon de interŝanĝo de la du urboj antaŭ ĝemeliĝo de la japana urbo
Takatuki kaj la ĉina Yangzhou, kaj sukcesigis ĝemeliĝon de du elementaj lernejoj kaj de preskaŭ
dudek jaroj ĉiam estas unu el la interŝanĝpontoj de ambaŭ urboj. Hodiaŭ vi per praktika agado
subtenas la Esperanto-movadon kaj la aferon pri ĝemelaj urboj je evoluado de amikeco kaj nobla
ideo de pacamo. Tio ne nur grande instigas la lokajn esperantistojn al nova progreso, sed ankaŭ
aktive akcelas la projekton “Ĝemelaj Urboj” al stabila kaj rapida marŝo. Mi sincere esperas, ke vi
kaj la urbodomo gvidata de vi daŭrigu la subtenon al apliko de Esperanto en ĝemelaj urboj.
Deziru al vi feliĉon kaj sanon, kaj al la antikva kaj bela Kioto prosperon kaj floradon.
INTER ĜEMELAJ URBOJ
Marek BLAHUŠ, studento de la unua jaro ĉe la Fakultato de informadiko de la
Masaryk-Universitato en Brno, Ĉeĥio, faris la viziton en Stuttgart, la ĝemela urbo de Brno, inter la
9-a kaj 12-a de decembro 2005. Li skribis tiun ĉi artikolon por danki Mirek M., Věra P., Marie K.,
Zdeněk H., Martin S., Rainer K., Alexander G., Thomas B., Evelyn, Helen, Stefa, Britta, Chuck,
Jochen, Stephan, Hüseyin, Silvia, Robert, Olek, Markus H., Inge S. kaj ĉiujn aliajn esperantistojn,
kiuj afable helpis al li okazigi kaj plene ĝui neforgeseblan viziton al Stuttgart.

Mia vizito en Stuttgart
Antaŭ cent jaroj, en 1905, viro nomata Paul CHRISTALLER fondis en germana urbo Stuttgart la
unuan grupon de simpatiantoj de tiam ankoraŭ nova lingvo, kiun oni kreis kun fido pliproksimigi
homojn de diversaj devenoj kaj naciecoj unu al la alia. En la sama jaro okazis ankaŭ la unua en la
mondo renkontiĝo de simpatiantoj de tiu ideo, kaj la loka grupo en Stuttgart ricevis per tio
konfirmon pri la senco de sia laboro kaj instigon al plia aktivado.
Cent jarojn poste, en unu vespero en decembro de 2005, mi eniras en mia nova studurbo Brno
aŭtobuson kiu portos min en tiun saman Stuttgart, por gasti dum kvar tagoj senpage ĉe homoj
ankoraŭ nekonataj, por povi ekkoni ĝin kaj la regionon de Baden-Virtembergo kies ĉefurbo ĝi estas,
por akiri novajn spertojn, amikojn... kaj por transdoni amikajn bondezirojn de esperantistoj el Brno
al la esperantistoj de Stuttgart - du urboj al mi ambaŭ preskaŭ same fremdaj - kaj montri per tio, ke
la originala ideo daŭre same bone funkcias kaj ke homaj afableco kaj interkompreniĝo estas valoroj
internaciaj, kiujn per neŭtrala internacia lingvo eblas malkovri ĉie ajn en la mondo.
Vendredo, tago unua
Mi alvenis al Stuttgart matene je vendredo la 9-a de decembro 2005 per rekta aŭtobuso el Brno.
La vojaĝo devis daŭri dek du horojn, sed la buso alvenis pli frue, tial mi havis ĉe la stacidomo unu
horon kaj duonon por certiĝi per SMS-mesaĝo pri la preciza loko, kie min ekde la naŭa horo
atendos Rainer KURZ - la unua loka esperantisto, kiu estis bonvenigonta min en Stuttgart. Ni
renkontiĝis en proksima kafejo. Li rekonis min laŭ mia granda dorsosako kaj tuj alparolis min
esperante. Ni sidiĝis ĉe tablo, mendis matenmanĝon kaj ekbabilis pri mia vojaĝo, pri la planata
programo, pri venontaj internaciaj esperanto-renkontiĝoj, pri la eblecoj de komputila tradukado
pere de esperanto, pri kiu mi ŝatus okupiĝi ĉe mia universitato, ktp. Al la interkompreniĝo certe
helpis, ke Rainer same kiel mi iom kleris pri komputiloj, sed ĝenerale estas tiel, ke kun
esperantistoj oni ĉiam tre facile establas kontaktojn kaj trovas komunan temon por pribabili. Post
iom da tempo aldoniĝis al ni kvin gepoloj, kiuj ankaŭ alvenis al Stuttgart pro la semajnfina festo de
la centjariĝo de la stuttgarta esperanto-klubo. Temis pri tri virinoj kaj du viroj - fratoj - ĉiuj el la
pola urbo Łódź, kiu same kiel Brno estas ĝemelurbo de Stuttgart. (daŭrigota)
SERVA PLATFORMO
Rusio
Ni volas partopreni en la projekto de la ĝemelaj urboj, ligitaj kun la temo “Edukado kaj Junularo”
kaj “Amikeco per edukado”, “Kulturaj agadoj per Esperanto”. Mi esperas ricevi leterojn de la
esperantistoj el multaj urboj, kiuj volus subteni la rilatojn kun ni. Ankaŭ mi volus ricevi de vi
paperan projekton pri la ĝemelaj urboj en Esperanto por traduki ĝin al nia urbestro. Mia hejmadreso
estas: 622013, Sverdlovskaja reg, N.Tagil, str. Kushvinskaja 25A, Larisa Kuzmenko.
Retadreso:klarisa8@yandex.ru
Kubo
Bajamo havas ĝemelan rilaton kun Mairena de Alcor, Sevilla en Hispanio, Municipo de Amololla,
Juárez en Meksikio, Puente de Ixtla, Morelos en Meksikio, Cuernavaca, Morelos (Meksikio),
Guadalupe en Meksikio, Sabona, Liguria en Italio, Diportice, Nápoles en Italio, Baní en Dominika
Respubliko kaj Fredrikstad en Norvegio. Ni serĉas tieaj esperantistojn kiuj volas interŝanĝi kun
Bajamo.-- Rafael Cabrera Espinosa, prezidanto de Granma Esperanto- Filio, Kubo. Kontaktadreso:

Granma Esperanto- Filio, Pk 48 Bajamo 1, 85100 Granma, Kubo, oni povas utiligi retpoŝton:
bajamo@crisol.cult.cu
*******************************************************************************
Redaktoro: Wu Guojiang / komisiito de UEA pri La Projekto “Ĝemelaj Urboj”
Adreso: Fushun Shiyouyichang Yanjiusuo
CN-113008 Fushun Liaoning Ĉinio
Telefono/Fakso: +86-413-2650322 (fakso post la 5-a sonorilo)
Retadreso: amikeco999@21cn.com ghemelurboj@yahoo.com.cn
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NOVAĴO
La unua paro da ĝemela urbo en la mondo
En februaro 2006 mi hazarde en iu ĉina ttt-ejo trovis raporton pri la unua paro da ĝemela urbo
en la mondo, sed la nomoj de la du urboj estis skribitaj per la ĉina lingvo kaj ne estis aldonita la
priaj ideografioj de la lingvoj angla kaj franca. Por konfirmi iliajn ĝustajn ideografiojn anglan kaj
francan, mi turnis mian peton al <uea-membroj>, <landa-agado>, <lokaj-esperanto-grupoj>, la
listoj de UEA ĉe la ttt-ejo yahoogroups. Neadentite tio vokis rapidajn reagojn el s-ino Claude
Nourmont en Luksemburgo, d-ro Geoffrey King, s-ro Neil Mackilligin en Britio, s-ro Jean Henin,
s-ro Francois Lo Jacomo kaj s-ro Tim Morley en Francio, s-ro Pedro A. Hernandez en Hispanio,
s-ro Brian D. Kaneen en Kanado, s-ro Roy McCoy en Nederlando, s-ro Marto Miniĥ en Slovakio,
s-ro William R. Harmon kaj s-ro Ros Haruo en Usono. Ili serĉis kaj prezentis rilatajn fadenojn
pere de diversaj kanaloj. Post varma diskuto estis konfirmita la fadeno de s-ro Brian D. Kaneen.
La du urboj estas Keighley en Britio kaj Poix du Nord en Francio. La ĝemeliĝa dato estis 1920,
ne 1919. Ankaŭ tre valora estas la mencio de d-ro Geoffrey King, ke Keighley estis urbo en kiu
naskiĝis la unua brita Esperanto-klubo, kaj lulilo de la Brita Esperanto-movado. La cititaj ttt-ejoj
inkluzivis: http://www.aa192.dial.pipex.com/html/twinning.shtml,
http://www.bradford.gov.uk/life_in_the_community/,
http://en.wikipedia.org/wiki/Town_twinning,

http://www.thisisbradford.co.uk/bradford__district/keighley/info/,
http://www.thisisbradford.co.uk/bradford__district/keighley/info/,
http://eo.wikipedia.org/wiki/Britujo:Esperanto-movado,
http://eo.wikipedia.org/wiki/Joseph_RHODES,
http://tianjin.enorth.com.cn/system/2004/08/13/000842412.shtml,
http://news.xinhuanet.com/ziliao/2002-06/18/content_446024.htm
Nome de la komisiito de la projekto mi kore dankas ĉi tiujn samideanojn. Mi jam sendis leteron
al la delegito de UEA en Keighley kaj kredas, ke nelonge mi ricevos la respondon.---la komisiito
Privilegia kadro reakirita
La rilato inter la Internacia Societo de la Universala Paco (ISUP) kaj la registaro de Burundio
reakiris privilegian kadron de kunlaboro, precipe tra la instruado kaj la difuzo de la universala
lingvo Esperanto je ĉiuj niveloj kaj en ĉiuj spiritaj kaj materialoj de diversaj homaj agadoj en
Brundio. (raportis Numubona Frederik en la 19-a de Julio, 2006).
[Komentario] Elkoran gratulon al ISUP kaj la registaro de Burundio. Eduko estas fudamento,
apliko estas celo, disvolviĝo estas ĉasado. Mi kaj la projekto “Ĝemelaj Urboj” volonte plifrue
vidas la prosperon de Esperanto-afero en Burundio, precipe la progreson en interurba ĝemeliĝo,
sub kunpenado de la registaro, ISUP, lokaj Esperantaj organizaĵoj kaj esperantistoj. –la komisiito.

Kroata ambasadoro en Kioto

En la 22-a de oktobro 2006 Kioto-Zagreba Asocio, kies membro mi estas, festis 25-jariĝon de la
ĝemeliĝo inter la urboj Kioto (Japanio) kaj Zagrebo (Kroatio). Antaŭ 25 jaroj, en 1981, en la sama
tago amike ĝemeliĝis ambaŭ urboj.
Kioto-Zagreba Asocio invitis la kroatan ambasadoron en Japanio, d-ron Drago Stanbuk kiel
preleganton kun la temo “Ĉarmo pri Zagrebo kaj Kroatio”. Prezentante belajn bildojn li prelegis
kroate pri la lando, kulturo, popolo, vivo, turismo, kiuj allogis 30 ĉeestantajn urbanojn krom la
membroj de la Asocio, kies prezidanto Prof. Fujimura Hiroyuki interpretis japanen. Kvankam mi
tute ne lernis la kroatan, sed de tempo al tempo mi komprenetis vortojn, kiuj similas al Esperanto.
Post la prelego en restoracio kunsidis 20 ĉeestintoj kaj pasigis interesan vesperon. D-ro Stanbuk
finis Medicinan Universitaton en Zagrebo same kiel s-ro Kreŝimir Barkoviĉ, zagrebo-devena
esperantisto, ĝenerala sekretario de SAT en Parizo (ankaŭ ĝemelurbo de Kioto!), kiu prelegis en
2003 en Kioto-Zagreba Asocio kun la temo "Kroata Printempo kaj mi---1971-2003" en Esperanto,
kiun mi interpretis japanen. Ĉar d-ro Stanbuk tre ŝatas legi librojn, mi volis donaci la ĉarman
infanlibron "Mirindaj aventuroj de metilernanto Hlapiĉ" tradukitan japanen de japana esperantisto
el Esperanto, kies originalo estas en la kroata. Li jam havas ĝin donacitan de s-ino Spomenka
Štimec en Zagrebo okaze de Universala Ekspozicio en Gubernio Aiĉi, Japanio en 2005. La
ambasadoro d-ro Stanbuk klare memoris Spomenkan kiel esperantistinon.
Ankaŭ Prof. Fujimura renkontiĝis kun Spomenka en Zagrebo petite de japana esperantisto
transdoni al ŝi la fotilon. La infanlibron mi donacis al lia filo, kiu venis el Zagrebo lerni la japanan
lingvon por labori en turisma agentejo kiel japanlingva ĉiĉerono en Kroatio. Prof. Fujimura havas
kroatan edzinon kaj kvar filojn en Zagrebo, laboras en Tokio, loĝas en najbara urbo de Kioto, ofte
vojaĝas al Zagrebo por ferii kun la familianoj. La filo tre ĝojis pro la libro en la japana, kies
komencanto li estas. Kioto-Zagreba Asocio pli kaj pli amikas kun Esperanto kaj esperantistoj.
En 2007 okazos la 92a Universala Kongreso de Esperanto en Jokohamo. Kio okazos inter
esperantistoj el Zagrebo kaj Kioto, kiuj partoprenos en la kongreso? (TAHIRA Masako en Kioto)

La programo de la ĝemelaj urboj en la festo de la centjariĝo

Inter la 10-a kaj 12-a novembro, 2006 Milana Esperanto-Klubo (MEK) solene festis sian 100-an
jubileon. En ĝi partoprenis 133 personoj, inkluzive de aŭtoritatoj. La Milana Komunumo
disponigis la muzean preleg-salonon kaj donis sian patronecon.
Retrospektinte la feston oni trovis, ke la agado de la ĝemelaj urboj estis unu el la bravaj kaj
rimarkindaj programoj. La klubo de la germana ĝemela urbo Frankfurto ĉeestis per sia prezidantino
s-anino Monika Finnegan-Reuss kaj alia membro. La E-Kluboj de la ĝemelaj urboj Leipzigo
(Germanio), Sankta Peterburgo (Rusio) kaj Ĉikago (Usono) sendis oficialajn gratulojn kaj
bondezirojn. Oni tie aŭskultis la prelegojn de d-ro Renato Corsetti, prezidanto de Universala
E-Asocio, pri Cent jaroj da Esperanto ekster Milano, nome en la mondo kaj prof. Carlo Minnaja,
docento ĉe Universitato de Padovo, pri Lombardaj kontribuaĵoj al la Esperanto-literaturo, kaj
raporton pri historio de Esperanto en Milano fare de Ermigi Rodari kaj ĝuis riĉajn aranĝojn ekz.
Esperanto-filmoj, Esperanta Teatraĵo, Esperantlingva Meso ĉe historia preĝejo Sankta Sigismondo,
vizito en la urbo.
Pri la rilatoj kun la ĝemelaj E-Kluboj de ĝemelaj urboj al Milano, ili estas regulaj ne nur kun la
jam cititaj kvar, sed ankaŭ kun tiuj de Barcelono (Hispanio), Sankta Paŭlo (Brazilo), Liono
(Francio), Osaka (Japanio) kaj Tel Aviv (Israelo). Kun ili oni korespondas kaj oni sendas al ili nian
dumonatan bultenon. Inter ili, tiuj kiuj same eldonas, reciprokas. Kiel kutime la milananoj sendas
al ili ĉiuj bondeziran bildkarton, kun ankaŭ la subskribo de la milana komunuma respondeculo pri

ĝemelaj urboj, okaze de la Kristnaskaj Festoj kaj Novjaro. Ankaŭ menciindis, ke la milanaj
ges-anoj dum la jaro 2006 plenumis sufiĉe grandan agadon kaj en la urbo mem kaj aliloke,
ekzemple okaze de la Universala Kongreso en Florenco. (laŭ raporto de Ermigi RODARI,
sekretario de MEK)
La komisiito elektita invitoto de la 92-a UK
Por antaŭenigi la Azian Esperanto-movadon kaj stimuli Esperanto-lernon en la kontinento
Japana Esperanto-Instituto (JEI) decidis inviti kelkajn esperantistojn el la aziaj progresantaj landoj
partopreni en la 92-a UK okazota en la urbo Jokohamo, inter la 4-a kaj 11-a de aŭgusto, 2007,
kovrante la tutan vojaĝkoston. La komisiito honore estis elektita kiel unu el 23 invitotoj. S-ro
NAKATU Masanori, vic-prezidanto de Esperanto-Societo en Takatuki, aktive reagis al tiu iniciato
kaj prizorgos la komisiiton kaj jam faris detalan aranĝon por lia restado en Japanio. S-ro
NAKATU Masanori ĉeestis la 1-an Kunvenon de Ĝemelaj Urboj dum la Pekina UK okazita en
2004, kaj tie faris prelegon pri interŝanĝo inter Takatuki kaj la ĉina ĝemelurbo Changzhou.
La projekto en gazetoj
La revuo Esperanto intervjuis s-ron Peter Zilvar, prezidanto de Esperanto-Asocio de la
Esperanto-urbo (Herzberg) kaj aperigis la enhavon en sia n-ro.1 Esperanto, 2007. S-ro Peter Zilvar
en sia respondo jesis, ke, tio estis turnpunkto dum la longdaŭra poresperanta aktiveco, ke
Esperanto estis rekomendata kiel pontlingvo por la ĝemelurbaj kontaktoj inter Herzberg kaj Góra
en Pollando.
En n-ro. 1 Vekilo, Klubgazeto de esperantistoj en Tampere regiono, 2007 oni povas legis
kontribuaĵojn de samideanoj el la ĝemelaj urboj. Aprecinte la poemon “Aŭtuno” de s-ino Lászlóné
Pásztor en Miskolc (Hungario), vi sentas ritmon de aŭtuno, koloron de aŭtuno, imagon de
aŭtuno…, En la citita artikolo “Esperanto-monumento en Linz renovigita” skribita de Jindřich
Tomišek por n-ro.4 Starto/2006, organo de Ĉeĥa Esperanto-Asocio, sendita de amiko en la ĉeĥa
ĝemelurbo Olomouc, oni sciis pri la historio de Esperanto-monumento en la aŭstria ĝemelurbo
Linz. La solenan inaŭguron de la renovigita Esperanto-monumento okazitan en la 3-a de oktobro
2006 partoprenis kelkaj oficialaj gastoj, reprezentantoj de la urbo Linz kaj kelkdek esperantistoj el
Aŭstrio kaj el najbaraj landoj Ĉeĥio kaj Italio. La urbestro d-ro Franz Dobusch solene malkovris la
Esperanto-monumenton, d-ro Romano Bolognesi, prezidanto de Internacia Fervojista
Esperanto-Federacio (IFEF) faris skizan paroladon. En la raporto pri vizito de Paula Niinikorpi kaj
Robert Bogenschneider el Germanio menciis la kunportitan leteron de novaj amikoj el Essen, la
germana ĝemelurbo. Cetere ankaŭ menciis, ke la Tampereaj esperantistoj estas aktive preparantajn
sin por la 100-jara jubileo de Esperanto-Asocio de Finnlando okazota en la 28-a de aprilo, 2007.
En n-ro.1-2 Informilo de Ĉina Esperanto-Ligo, 2007, estis raporto pri la jarkunveno de Tianjin-a
Esperanto-Asocio (TEA). En ĝi menciis, ke sendi la delegacion de TEA viziti sian japanan
ĝemelurbon Kobe estos unu el la ĉefaj laborplanoj de 2007, okaze de la Jokohama UK.
URBA STILO KAJ TRAJTO
Urba historio
La urbo Jokohamo, la registara sidejo de la gubernio Kanagaŭa, situas meze de japanaj insuloj
fronte al Pacifiko, kuŝas ĉe la okcidenta flanko de la Golfo de Tokio. Ĝi estas la dua plej granda
urbo kun areo de 435 km2 kaj loĝantaro de 3,559,226 (en 2004). Tieaj plej alta kaj malalta
temperaturoj estis 31.9 gradoj kaj 1.3 celsiaj gradoj respektive.
La nomo de Jokohamo signifas origine larĝan strandon. Ĝi estas ĉefa orienta enirejo al Japanio.
Ĝia haveno estis malfermita por eksterlanda komerco en 1859. En la erao Edo (1603-1868) dum ĉ.

250 jaroj Japanio fermis sin kontraŭ eksterlando escepte de Ĉinio kaj Nederlando. Siatempe
Jokohamo estis kvieta kaj malgranda fiŝvilaĝo proksime de Tookaidoo, la ĉefvojo inter Edo (nuna
Tokio) kaj Kioto. Ĝi situis kiel pordo al Edo kaj havis bonan terenon por haveno. Poste sub la
forta premo de Usono per usona militŝiparo Kurofune (Nigraj Ŝipoj), la japana registaro traktis
negocon kun Komodoro M. C. Perry (Peri) kaj finfine decidis ŝanĝi la izolisman politikon. Tiam
oni elektis la urbon Jokohamon kiel unu el unuaj internaciaj havenoj. Ekde la malfermiĝo de la
haveno, Jokohamo fariĝis ĉefa pordo de Japanio ĝis la Dua Mondmilito. Tra ĝi multe da
okcidentaj kulturaĵoj envenis en Japanion.
Kvankam Jokohamo ne havas tiel longan historion kiel Nara, Kioto kaj Kamakura, la eksaj
ĉefurboj de Japanio, tamen oni ankoraŭ povas ĝui diversajn konstruaĵojn reflektantajn diferencajn
kulturojn, ekz. Budha statuego, okcidentaj domoj, la ĉina kvartaro, konstruaĵoj simbolantaj
modernigojn de Jokohamo ktp.
Esperanto-movado
Jokohama Esperanto-Rondo (JER) kun karesnomo Hama-Rondo estas la oficiala Esperantoorganizaĵo en la urbo. Ĝi fondiĝis en aprilo 1968. La membroj progrese atingas nunajn ĉirkaŭ 90
de la originaj 13 personoj. JER havas kompletan laboran sistemon. Ĉiujare regule okazas
rudimentaj kursoj, daŭrigaj kursoj, legkunsidoj, jarkunveno, Hamaronda vespero, kunveno de
Administra Komitato ktp. La Tamtamo (japane kaj Esperante) kaj Novaĵoj Tamtamas (Esperante)
estas du periodaĵoj de JER kaj aperas 11 foje jare, i.a."Novaĵoj Tamtamas" estis sendata al plia
cento da esperantistoj alilandaj. La viglecon de tiea movado ankaŭ la eldonaĵoj de JER, ekz.
"Hanako lernas Esperanton", "Ekzercoj-Hanako lernas Esperanton", "Gvidlibro pri
JOKOHAMO-havenurbo nova kaj malnova", "Gvidlibro pri Esperanto-Movado en Azio", teksto
de deklama dramo "La somero de ĉi tiuj infanoj- Hiroŝimo kaj Nagasako en 1945", "Hiroŝimo en
la 6a de aŭgusto-Hibakŝoj post la tago” ktp.
Ĝemelaj urboj
Dum dudek jaroj (1957-1977) Jokohamo entute ĝemeliĝis kun 8 urboj, ili estis : San Diego
(Usono), Lyon (Francio), Mumbai (Indio), Odessa (Ukrainio), Vancouver (Kanado), Manila
(Filipinoj), Shanghai (Ĉinio), Konstanco (Rumanio). Krome ĝi havas 5 ĝemelajn havenojn, t.e.
Oakland (Usono), Vancouver (Kanado), Shanghai (Ĉinio), Hamburgo (Germanio). JER tenas
interfluojn kun Esperantaj kluboj en ĝemelurboj de Jokohamo, ekz. Odeso de Ukrainio, Liono de
Francio, kaj kontakton kun ĝemelklubo en Pusano de Koreio.
INTER ĜEMELAJ URBOJ
Okazis la jarkunveno de ĝemelaj urboj en Troyes
De la 25-a ĝis la 28-a de majo 2006 la gesamideanoj de Alkmaar (NL), Darmstadt (DE) kaj
Chesterfield (GB) renkontiĝis en la urbo Troyes (FR) okaze de la ĉiujara kunveno de tiuj ĝemelaj
urboj. La grupo Esperanto 10 (Troyes) preparis la gastigadon kaj la programon de tiuj 4 amikaj
tagoj. 56 gesamideanoj partoprenis la diversajn aranĝojn de tiu renkonto: fabrikmaniero de
andujetoj, vizito al ĉampana kelo kaj gustumo de tiu fame konata vino, informoj pri malnovaj
libroj, vizito en la urbo Troyes, vizito de unu antikva situo, vizito de la vilaĝo kie vivis kaj pentris
Jean Renoir, piedpromenado inter vinberistaj ŝtondometoj, komuna kantado, fabriko de verda stelo
per origamo k.t.p. Tiu agrabla etoso permesis al ĉiuj ĉeestintoj la praktikon de nia komuna lingvo
kaj oni interpromesis estontan renkonton, venontjare, eble en Darmstadt. (raportis Daniel Perard Sekretario de Esperanto 10)

Mia vizito en Stuttgart
Vendredo, tago unua
Post la tagmanĝo Rainer decidis montri al ni ĉiuj la urbon. La pulsantan koron de Stuttgart
formas la longa strato Königstraße ("Reĝa strato"), kiun bordas diversaj butikoj kaj restoracioj kaj
kiu estas la plej longa piedirzona strato de Eŭropo. Meze de tiu strato troviĝas arboj kaj benkoj,
sur kiujn eĉ vintre fojfoje sidiĝas homoj por ripozi rigardante la preterpasantan vivon de tiu plej
tumulta loko de Stuttgart. Stuttgart estas la ĉefurbo de Baden-Virtembergo, unu el la 16 federaciaj
landoj de Federacia Respubliko Germanio. Ĝi estas la sidejo de eĉ du germanaj aŭtofabrikoj Mercedes Benz kaj Porsche. Cetere, la stuttgartanoj jes konsciis pri la ĉeĥa deveno de Ferdinand
Porsche, la fondinto de unu el ili. Same bone evidente ĉiuj enloĝantoj konscias ankaŭ pri la
ĝemeleco de sia urbo kun Brno. La kialo por tio devas esti la nepreteratentebla kompasa rozeto
pentrita sur la pavimo de la strato en unu rondforma placeto, kie la strato iom plilarĝiĝas. Tiu
surtera kompaso montras sur imaga cirklo ĉiujn dek ĝemelurbojn de Stuttgart - ĉiu urbo estas
prezentita per blazono, nomo de la urbo kaj la lando, kaj sia distanco de Stuttgart. Aldone, ĉiu
blazono troviĝas en tiu direkto de la centro, en kiu ĝi vere situas. Laŭ tio oni povas ekscii, ke
Stuttgart havas ĝemelurbojn vere en ĉiuj anguloj de la mondo.
La reston de la tago ni pasigis komune trarigardante la urbon. Ni vizitis ekspozicion de moderna
arto en la arta muzeo, kiu troviĝas en moderna nekonvencia kubforma vitra konstruaĵo tuj ĉe la
ĉefa placo. Poste ni daŭrigis per promeno tra la urbo, kie ni i.a. vizitis la korton de la malnova
urba palaco aŭ preteriris la naskiĝdomon de germana filozofo Georg HEGEL. Post tagmanĝo en
loka restoracio ni revenis en la urbocentron kaj pasigis tie agrablajn momentojn ĝuante la etoson
de la kristnaska foiro ("Weihnachtsmarkt"), kiu estas tradicia elemento de antaŭkristnaska tempo
en preskaŭ ĉiuj grandaj urboj de la germanparolantaj landoj. La foiro konsistis el pluraj dekoj da
standoj, en kiuj oni vendis tradiciajn varojn, kiel mielkukojn, kandelojn, lignajn ludilojn,
kolbasojn, vaflojn, punĉon aŭ ardan vinon. Specialaĵo de tiu stuttgarta kristnaska foiro estis granda
ĉirkaŭbarita glacia tereno destinita por publika sketado. Ĉie aŭskulteblis bela kristnaska muziko,
homoj vagadis de stando al stando, staradis en la stratetoj kaj babiladis kun amikoj ĉe tasoj da
varma trinkaĵo. La foiraj budoj ĉi-jare estis speciale belaj, ĉar la urbestraro okazigis konkurson por
premii la standon kun plej ĉarma tegmenta ornamo. Pro tio des pli bedaŭrinda fariĝis la akcidento,
kiu okazis ĉe la foiro vendrede matene, kelkajn minutojn antaŭ nia aliro al la ĉefa placo, kiam
eksplodis gasa ujo en unu stando (kvankam uzado de gaso por hejtado estis malpermesita ĉe la
foiro) kaj tiusekve vundiĝis tri homoj kaj pro la ekestinta fajro komplete forbrulis du foiraj standoj.
La posedanto de la stando najbara al tiu, kie la fajro ekis, kies stando ankaŭ forbrulis pro la fajro,
tamen ne perdis la esperon kaj fariĝis loka heroo - dum nokto li konstruis standon novan, alportis
novajn varojn kaj la sekvan tagon matene vendado jam denove komenciĝis ĉe li.
Dum la vespero de tiu tago mi ankoraŭ travivis ekscitan epizodon serĉante por mi loĝiĝon por la
nokto. Dum kelkaj horoj mi restis sola en la urbo kaj senpacience atendadis SMS-mesaĝon de la
estro de la loka esperanto-klubo Martin SCHÄFFER, kiu, kiel oni diris al mi, sciigos min pri tio,
kiu loĝigos min dum tiu nokto. La pilo de mia poŝtelefono aldone ne plu estis sufiĉe ŝarĝita, tial
mi povis kontroli la telefon nur de tempo al tempo. Finfine mesaĝo alvenis iam ĉirkaŭ la oka horo
vespere kaj mi en ĝi ricevis de Martin en tre konciza formo ĉiujn bezonatajn konsilojn: "Iru de tiu
stacio per tiu metroa linio ĝis tiu stacio, dume ŝanĝi la trajnon en tiu alia, kaj poste trovi tiun ĉi
adreson, kie loĝas sinjoro Bormann, ĉe kiu vi hodiaŭnokte tranoktos." Jen tasko eble malfacila por

iuj homoj, sed mi, jam iom spertiĝinta pro antaŭaj vizitoj en eksterlando i.a. pro partopreno ĉe
diversaj internaciaj renkontiĝoj de esperanto-parolantoj, kuraĝe ekprenis la instrukciojn kaj
bonŝance baldaŭ atingis la domon de familio Bormann. Mi ne scias kial, sed, eĉ se preciza adreso
al mi mankis, serĉante loĝejojn de esperantistoj en fremdaj urboj mi ankoraŭ neniam maltrafis.
Thomas Bormann estas aktiva germana esperantisto, kiu lernis esperanton jam de sia patro. Lia
edzino ankaŭ parolas esperanton kaj ili havas du malgrandajn infanojn, kun kiuj mi iom ludis kaj
babiletis per mia malforta germana dum kiam mi ricevis de la gepatroj ion por vespermanĝi. Poste
mi ankoraŭ kun Thomas spektis televidon, ĉar dum tiu vespero oni lotumis la grupojn por la
futbala mondĉampionado, kiu okazos junie en Germanio kaj en kiu kaj Germanio kaj Ĉeĥio ludos.
Stuttgart ankaŭ estas unu el la organizantaj urboj kaj en ĝi okazos eĉ la matĉo pri la tria loko.
Gesinjoroj Bormann pro scivolemo aĉetis biletojn por la unua matĉo okazonta en Stuttgart, kaj
dum la elsendo eksciis, ke verŝajne temos pri alloga matĉo inter Francio kaj Svislando, kiuj ambaŭ
geografie tre proksimas al Sttutgart.
Sabato, tago dua
Sabate matene post matenmanĝo mi pakis mian dormosakon kaj ekis al la urbocentro,
malsuprenirante la monteton sur kiu la domo de Bormann troviĝas, kio donis al mi eblecon de bela
rigardo al vasta parto de la vekiĝanta urbo. La unua tasko por tiu tago, kiel komunikis ĝin al miaj
gastigintoj matene telefone la ĉeforganizanto Martin SCHÄFFER, estis renkonti iun homon kiu
alvenos por mi en la turistan informcentron ĉe Königstraße. Post iom da atentado sur tiu loko unue
mi renkontiĝis kun la kvinopo de la poloj, kiu tranoktis en la domo de Martin kaj kun kiu mi poste
ĝisatendis la alvenon de Alexander GREßMANN - alia esperantisto el Stuttgart. Por li estis
malfacile rekoni nin, ĉar li ankoraŭ neniam antaŭe vidis nin, kaj same estis ĉe nia flanko. Tamen,
ĉar ni dume sidis apud la ĉefa enirejo kaj babilis inter ni en esperanto, li bonŝance povis
preterirante facile rekoni nin simple laŭ la lingvo.
Kun Alexander ni unue vizitis ekspozicion en la stacidoma turo kaj poste planis foriri trajne por
iom trarigardi ankaŭ la ĉirkaŭaĵon de Stuttgart. En la turo de la granda trajna stacidomo de
Stuttgart troviĝas nun sur kelkaj etaĝoj ampleksa ekspozicio pri projekto nomata "Stuttgart 21".
Estas ironie, ke celo de tiu projekto estas tre simila al tio, kion oni planas fari pri la trajna
stacidomo en Brno - nome transloki ĝin al pli taŭga loko - por plifaciligi la transportan sistemon
kaj samtempe por akiri novajn allogajn terpecojn en la urbocentro. La ununura diferenco estas, ke
dum en Brno oni planas transloki la stacidomon for de la urbocentro, en Stuttgart oni volas
subterigi ĝin tiel, ke ĝi fakte restos sur la sama loko, nur subtere, kaj oni kondukos per tunelo la
relojn al kaj de ĝi. Tiel trajnoj ne plu bezonos "turniĝi" en la nur-unudirekta stacidomo, kiel estas
nun, kaj ĉe la granda spaco kiun la arealo nun okupas, oni konstruos novan modernegan
urbokvartalon kun grandioza biblioteko meze kaj firmaoj, loĝejoj kaj kulturaj institucioj ĉirkaŭe. - Marek BLAHUŠ (daŭrigota)
SERVA PLATFORMO
Pasintjare la revuo Esperanto raportis ilin, famaj muzikistoj de Maŭricio kiuj lernas Esperanton
kaj pere de ĝi klopodas konigi al la mondo sian kuturon kaj muzikajn stilojn, kaj samtempe mi
ricevis peton de s-ro Stefano Keller, motoro de la Agado Esperanto en Maŭricio pri aperigo de tiuj
informoj en nia revueto. En la peto li alvokas, ke Esperantistoj el ĉiu kontinento, dezirantaj vojaĝi
al Maŭricio (feriado, partopreno en prelegoj kaj en esperanto-instruado), bonvolu kontakti:
esperanto-en-mauricio@kontakto.info Ĉi tie mi kore esperas, ke la esperantistoj en la ĝemelaj
urboj de Maŭricio aktive konsideru tion kaj reagu al tiu alvoko.—la redaktoro.
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NOVAĴO
AL LA AGANTOJ PRI LA PROJEKTO "ĜEMELAJ URBOJ"
Kun plezuro mi ricevis la peton de Wu Guojiang skribi ion por ĉi tiu reta revueto.
Mi sekvis ĝin kun intereso kaj mi daŭre donis la ekzemplon de Wu Guojiang al tiuj, kiuj petis
min pri la plej bona maniero agi kiel komisiito de UEA: agi daŭre, sendepende kaj kun klara celo.
Tion faris Wu kaj vivigis ĉi tiun projekton.
Persone mi kredas, ke lokaj grupoj havas antaŭ si ankoraŭ longan vivon malgraŭ la interreto kaj
ĝiaj sekvoj. Estas vero, ke homoj en difinitaj landoj pli kaj pli lernas per la reto, sed estas ankaŭ
vero, ke post la lernado ili bezonas trovi vivantan homon (kun karno kaj ostoj, kiel oni diras en la
itala) kun kiu paroli Esperanton. Tion plej ofte ili povas trovi en sia loka Esperanto-grupo, kiu
restas la forĝejo de la Esperanto-komunumo kaj de ties kulturo. Levu la manon tiuj el la legantoj,
kiuj ne almenaŭ unu fojon prunte prenis libron el sia kluba biblioteko aŭ de pli malnova
esperantisto en la klubo.
Krome per la agado kunligi ĝemelajn urbojn Esperanto povas eliri el la movadaj kadroj kaj eniri
la veran mondon. Tion bonege faris, por citi nur la lastan ekzemplon, la esperantistoj en la urbo
Herzberg en Germanujo. Trovi siajn ĝemelajn urbojn kaj vigligi la kontaktojn kun la lokaj
esperantistoj kaj pere de ili kun la neesperantista kuncivitanaro certe estas vojo al akirado de
prestiĝo por Esperanto.
Pro ĉiuj ĉi tiuj kialoj, mi esperas ke la projekto, kiun energie gvidas Wu Guojiang, antaŭeniros
al ĉiam pli grandaj sukcesoj.---Renato Corsetti, prezidanto de UEA
PREZIDANTO CORSETTI EN HERZBERG
Laŭ invito de la Interkultura Centro Herzberg (ICH), la prezidanto de UEA. d-ro Renato
Corsetti, de la 12-a ĝis la 14-a de marto oficiale vizitis Herzberg am Harz (centra Germanio),
unuanime proklamita de la urbestraro “la Esperanto-urbo”.
La urbestro de Herzberg, Gerhard Walter, kunvokis en la urbodomo honore al la vizitanto
specialan laborkunsidon kun akcepto, en kiu partoprenis kaj la lokaj skabenoj kaj la gvidantoj de
ICH. En tiu cirkonstanco la urbestro konfirmis la pluan subtenon de la urbo al la internacia agado
de ICH, dum la prezidanto de UEA emfazis la varman apogon de la monda asocio de la
esperantistaro al la dirita agado kaj anoncis, ke ĝi ricevos la oficialan aŭspicion de UEA. Post la
kunsido, la urbestro regalis la esperantistan delegacion per tagmanĝo kaj samtage ĉeestis kun
diverspartiaj politikistoj alian plurhoran kunvenon en la sidejo de ICH.
La loka gazetaro substrekis, ke la Esperanto-Centro Herzberg jam de kelkaj jaroj akiris grandan
reputacion pro siaj sukcesoj rilate al publika apliko de la internacia lingvo en la urbo, ĝemeligita al
Góra (Pollando). Kiel konate, Herzberg tutjare ofertas fak-seminariojn, studsesiojn, pedagogiajn
tagojn kaj vintrosemajnojn, krom sennombraj Esperantaj kursoj por lernejanoj kaj plenkreskuloj.
Informoj: http://ic-herzberg.de

Reagoj al la projekto
1. Trevor Steele en Aŭstralio: Kara Guojiang Wu, elkoran dankon pro via bona laboro por
antaŭenigi nian lingvon per la rimedo de ĝemelaj urboj. Mi intencas esplori, ĉu la urbo, kie mi
aktuale loĝas (Adelajdo, Aŭstralio) havas tiajn ĝemelajn rilatojn.
2. Otto Vaske en Brazilo: Kara samideano, hodiaŭ alvenis via alvoko pri ĝemelaj urboj, dankon.
Mi estas unuopulo en Kaiurbo, suda Brazilo. Manko de monrimedo malhelpas min flugi al
Jokohama. Belajn sukcesojn mi deziras al vi pro via diligenta laboro.
3. Antonio Felix da Silva en Brazilo: Kara amiko, s-ro Wu Guojiang. Saluton! Mi dankas vin
pro la informiloj de ĝemelaj urboj. Mi legos ilin kaj ankaŭ mi parolos pri ili al miaj amikoj.
4. David Curtis en Britio: Saluton, kara Guojiang Wu! Koran dankon pro via tre interesa
mesaĝo. Mi kredas, ke mi informis vin pasintjare ke mia klubo disiĝis en januaro 2005. La
membraro estis tiom maljuna, ke oni ne povis facile atingi renkontiĝojn. Tamen, al tiuj kiuj uzas
la reton mi ĵus sendis la raporton de Hans Fechler inkluzivitan de vi. Tio instruis al mi ne dependi
je Esperanto sola por kuraĝigi ĝemeliĝon. Grava leciono por mi. Dum multaj jaroj mi
maltrankviliĝis pri la maljusteco en tio ke parolantoj de la angla ne klopodas lerni fremdan
lingvon, lasante tiun taskon al parolantoj de aliaj lingvoj, por interkompreno.
5. Nimubona Fedelique, prezidanto de ISUP (INTERNACIA SOCIETO DE LA UNIVERSALA
PACO) en Burundio: Karega kaj respektinda s-ro Guojiang, mi ĵus ricevis vian ŝatindan mesaĝon
kaj mi estas preta kunlabori kun vi pri ĝemelaj urboj. Nun mi tuj sendos al vi dokumenton
el Burundia prezidenco pri tereno de nia Fama Civito de la Universala Paco kaj pri aliaj
demendoj mi respondos vendredon .
6. Jan Werner en Ĉeĥio: Kara samideano, mi dankas por la Informilo de Ĝemelaj Urboj 1/2007, en
la kunveno de EK Brno (CZ) mi informos pri ĝi. Ni daŭrigas la ĝemelan kunlaboron kun la franca
Rennes kaj la germana Stuttgart.
7. Gongga Jianzan el Tibeto en Ĉinio: Mi estas tre ĝoja pro via informilo ! Mi ŝatas interŝanĝi kun
PSP-amikoj.
8. Claude Gacond, la arkivisto de CDELI en Svisio: Altestimato, dankon pro la sendo de via reta
informilo. Kopion ni konservos arkive en CDELI (Centro de Dokumentado kaj Esploro pri la
Lingvo Internacia) en la Biblioteko de la Urbo La Chaux-de-Fonds. Se ankoraŭ ekzistas la antaŭaj
numeroj, volonte mi rete ricevos ilin por kompletigi la kolekton.
9. Henri Masson en Francio: Etimata, Daŭre bonvenaj estos viaj informoj, kvankam mi ne povas
fari ion pri ghemelurboj. Koran dankon.
10. Elizabet Barbay, Prezidantino de Bondy-Esperanto, Francio: Mi havis vian retadreson de
Germain Pirlot. Interesus nin kunlabori en ĝemeligo de nia urbo (Bondy, apud Parizo), kun
alilandaj urboj. Ĝis nun, malgraŭ kunlabor-proponoj al nia urbestraro, por rilati kun la jam
ĝemelitaj urboj, ni neniel sukcesis enŝovi esperanton en tiujn aferojn. Mi supozas ke via gazeto
povus helpi al ni en tiaj klopodoj. Mi anticipe dankas al vi pro sendado de via informilo.

11.Philippe Chavignon, UEA C-komitatano kaj dumviva membro en Francio: Estimata Wu
Guojiang, Mi loĝas en Francio sed ofte estas eksterlande. Okaze de miaj agadoj kadre de la
projekto Indiĝenaj Dialogoj mi plurfoje instruis esperanton en Gvatemalo. Tie juna indiĝeno - kies
patro estas urbestro de la urbeto San Antonio Palopo,-,Aleksander Perez Sanĉez, kiun mi konis
jam en sia infanaĝo, lernis esperanton kaj eĉ pasigis plurajn monatojn kun ni en Francio en 2005.
Krome por motivigi la indiĝenojn lerni esperanton, ni lanĉis en 2005 projekton ekoturisman kaj
solidaran. La unua vojaĝo okazis komence de 2006 kun grupo de 8 personoj inter. kiuj paro da

esperantistoj. Kun la grupo ni estis ricevitaj en la urbodomo de San Antonio Palopo. Pro tio kaj
pro la restado de Aleksander en nia vilaĝo, Guillaumes “Guijom” en Francio, estis jam kelkaj
interŝanĝoj da leteroj inter. la du urbestroj. Ĉar la patro de Aleksander ne rekandidatiĝos kiel
urbestro, mi ŝatus akceli la procezon de ĝemeliĝo inter San Antonio Palopo kaj Guillaŭmes. Ĉu vi
povus sciigi al mi ĉu estas oficialaj dokumentoj jam pretaj por oficialigi la ĝemeliĝon. Ĉu la
ĝemeliĝo devas esti registrita en iu internacia instanco? Atendante novaĵojn viajn kaj gratulante
pro via efika laboro.
12. Léna Leroy en Francio: Estimata s-ro Wu Guojiang, la Centra Oficejo de UEA indikis al mi
vian adreson por peti liston pri ĝemel-urboj jam ekzistantaj per Esperanto Fakte, mi deziras lanchi
similajn spertojn ĉi tie en Nov-Kaledonio (Oceanio) Sed kial do? Ĝis nun teritorio franca (do
franc-lingva), Nov-Kaledonio situas tre proksime al Aŭstralio kaj Nov-Zelando, kiuj plu kaj plu
deziras pligrandigi sian influon (do de la angla) Aliflanke la ‘indiĝenoj’ klopodas daŭrigi la
uzadon de diversaj propraj idiomoj (ne-francaj) Nu, jam ja ekzistas kelkaj urb-ĝemelaĵoj, sed kiel
Esperantistino mi volonte provus pruvi, ke krom per la franca kaj la angla, aliaj renkontoj eblas
kaj eĉ necesas. Kun koraj antaŭdankoj al vi.
13. Ana Maria Molera en Hispanio: Estimata Sinjoro! Dankon por la sendo de "Informilo de
Ĝemelaj Urboj". Interesa kaj grava por mia biblioteko. Vi povus trovi nin
en: http://www.elmoianes.net. Nun mi laboras en la enlistigado de la revuoj de nia biblioteko
en internet.
14. Máthé Árpád, FD de UEA pri E-periodaĵoj en Hungario: Estimataj! Mi tre serioze okupiĝas
pri kompilado de Katalogo de Esperanto-periodaĵoj. Se mi ricevus de vi liston de la ĝemelaj urboj,
mi reciproke sendus al vi liston pri la tie aperintaj E-periodaĵoj. Mi senpacience atendas vian
aproban respondon, ja ĝis la UK en Jokohama ni devas esti pretaj (temas pri plurcentpaĝa
Katalogo).
15.Giuseppe AFFATICATI en Italio: Estimata s-o Wu, mi tre dankas vin pro via kunlaborado kaj
bondeziras al vi agrablajn tagojn.
16. HASHIGUCHI Shigejuki en Japanio: Estimata, viaj analizo, instigo kaj konsilo pri mia
raporto bone donis al mi pluan kuraĝon, Dankon. Verdire, mi ĉiam pensas ke antaŭ ĝemeliĝo de
urboj ni esperantistoj devas fari TTT-paĝon per Esperanto kiu prezentas nian urbon eĉ urbeton
(Sue-machi ) same kiel mian.
17. Ali Mze Mihidjahi en Komoroj: Kara samideano, mi estas tre interesa pri la projekto sed mi
ne finance kapablas partopreni en la 92-a UK.
18.. Rafael Cabrera en Kubo: Estimata s-ro Wu, dum mia vojaĝo al Havano s-ino Maritza
kontaktis min kaj ŝi liveris al mi, vian sinceran mesaĝon, pro tio mi dankas vin.Mi volas, ke vi
ne forgesas nin ĉar ni laboras intense por subteni la projeton en mia urbo kaj provinco kun aliaj
urboj, do Maritza konas nian seriozan laboron kun la popola potenco kaj la urbestroj.
19. Mara Timermane en Latvio: Kara Wu Guojiang! Mi tre dankas vin pri sendita informilo pri
"Ĝemelaj Urboj". Min tre ekinteresis unu reago: “8.S-ino Raita Pyhala el Finnlando: via revuo
estas interesa, tamen ne indas sendi ĝin al mi, ĉar mi loĝas sola en arbara vilaĝo sen iaj ĝemelaj
rilatoj aŭ eblecoj starti tiajn. Sukceson al vi”. Nun mi gastas en Finnlando kaj iom da informojn mi
enmetis en mian retpaĝon. http://www.geocities.com/verda_ondo/ZEO.html Ne estas vero, ke en
malgranda vilaĝo meze de arbaro ne eblas starigi iajn Esperanto rilatojn. Mi spertis tion en
Metsa ”kyla” – ‘Arbarvilaĝo’. Estis tre mirige vidi la arbaron kun arboj de diversaj landoj.Tamen
ja ne temis pri iu speciale ĝemela, sed tiu ĉi sperto certe estas inda mencii kaj popularigi. Multaj

grandaj urboj eĉ ne havas tiom da Esperantista vivo, kiom mi vidis kaj spertis en malgranda vilaĝo.
Estas vero, kiam oni diras - en malgranda vilaĝo oni povas realigi multe pli ol en granda urbo. En
Iisalmi urbo kie mi nun gastas eĉ iam estis ebleco senpage partopreni la ĝemelurban
interŝanĝvojaĝon al ĝemelurbo en Rusio Kirisxi, inter Moskvo kaj Peterburgo, sed tie dum tiu
tempo ne estis Esperantistoj. Vi rajtas preni la informojn de mia retpaĝo.
http://www.geocities.com/mtimermane/Verda_Ondo
20. Ralph Schmeits, Sekretario de la Centra Oficejo de UEA en Nederlando: Estimata sinjoro Wu
Guojiang, Dankon pro la lasta numero de Informilo de Ĝemelaj Urboj, numero 20. Ankaŭ la
numerojn 18 kaj 19 mi pasintjare ricevis kaj registris por la elektronika kolekto de Biblioteko
Hector Hodler de UEA. Se vi permesas al mi daŭrigi tiun kolektadon, mi volas peti vin sendi
ankaŭ la numerojn 1 ĝis 17 al mi. Mi kredas ke vi antaŭe ja sendis ilin ankaŭ al ni, la Centra
Oficejo de UEA, tamen mi ne tiel rapide trovas ilin en mia retpoŝta arkivo. Do la numerojn 1 ĝis
17 en .doc- aŭ .pdf-formato, se tio eblas, mi petas de vi. Mi kore dankas pro la konsiderado de mia
peto, Elkore salutas.
21. Jose Dolores Gaitan Moreno en Nikaragvo: Kara samideano, Eddy Antonio Silva estas
delegito de UEA en Nikaragvo, kaj mi, vicdelegito. Estas tre bona ideo la ĝemeliĝon de urboj.
Estu bone ke que Managvo ĝemeliĝu kun Nagazaki, ekzemple, aŭ alian ajn japanan urbon. Mi jam
legis pri la venonta kongreso en Jokohama en la marta revuo Esperanto, bedaŭrinde, ni ne povus
partopreni en tiu kongreso. Feliĉan Esperantan kongreson.
22. Shabir Ahmad Sial, prezidanto de Pakistana Esperanto-Asocio: Kara Wu Guojiang, dankon
por sendi al ni la n-ron 3 (18) kaj n-ron 4 (19) Informilo de Ghemelaj Urboj. Ambaŭ du estas tre
bonaj kaj havas multajn informojn pri nia movado. Mi certe konigos ilin al niaj lokaj organizaĵojn
kaj konatojn kaj novaj amikojn. Nun post kelkaj minutoj, mi trans sendos vian jen mesaĝon al nia
landa listo.
23. Stanislao Smigielski en Pollando: Kara amiko, koran dankon por la sendita al mi Informilo pri
Ĝemelaj Urboj, kvankam, mi kiel ano de Katolika klubo regule legadas tiujn informilojn en
Internacia Gazeto - la reta revuo de niaj Geklubanoj. Bovolu tamen estonte ankaŭ laŭ mia
retadreso sendadi tiujn informilojn, kiujn estas vaste enhavaj kaj tre estontecaj - la mondo estas
tamen ĉiam pli la komuna malpligranda vilaĝo, ĉu ne?
Mi pensas, ke oni devus prelegi dum la UK-o en Jokohama pri la bonaj influoj de la reciproke
kontaktiĝantaj Ĝemelaj Urboj je la vivmanieroj en ili, ĉar eble tio ekinteresos la eksteran mondon
pri nia propono proksimigi la homojn de diversaj landoj en nia terglobo?!
Pasintjare, dum la E-renkonto en Krakovo, en majo 2006, preleginte pri mia E-vojo de la jaro
1963-a ĝis hodiaŭ, mi diris konklude, ke mi postrestadis tiel longtempe en Esperantujo pro tio, ke
inter geesperantistoj malestas iuj kontraŭuloj de aliaj homoj - nome, inter ni geesperantistoj estas
neniaj kontraŭjuduloj, kontraŭrusuloj, kontraŭgermanuloj, kontraŭarabuloj ktp. ni - geesperantistoj
nepre devas montradi al niaj eksteraj medioj, ke inter ni MALestas antisemitismo, kiu
bedaŭrinde ĉiam denove aperas en multaj landoj kaj estas la granda problemo por la lokaj estraroj,
ĉu ne?
Eble oni ne temas pri tio, ke malestas inter ni eĉ unu tiu fiulo, tamen en multaj landoj estas
sufiĉe grandaj problemoj kun la veraj malamikoj de alilandaj homoj kaj en nia Esperantujo tiu
problemo malekzistas. Certe la movado de Ĝemelaj Urboj bone influas por tiu internacia
kompreniĝo de diversaj homoj - tamen ĉiuj gefratoj de la Patrino Tero.
Mi mem ne partoprenos en UK-o en Jokohamo sed pensas, ke iu povus manifesti tiujn temojn -

ankaŭ ekz. en la angla lingvo por TV kaj gazetaro.Kun koraj salutoj al Vi kaj al ĉiuj viaj Geamikoj.
24. Aleksas Masiukas en Rusio: Nia urbo Murmansk havas 9 ĝemelajn urbojn kaj en 4 el ili
ekzistas E-kluboj kaj nia klubeto kontaktas kun ili. Vere ni ne havas iujn apartajn kontraktojn pri l'
ĝemeliĝo de la kluboj. Mi volonte tralegos la venintajn informilojn, sed ankaŭ petas, se eblas,
sendi /aŭ doni adreson de la retpaĝo/ pli detalan informon pri la projekto "Ĝemelaj urboj".
25. Simba Mramba en Tanzanio: Estimata, Mi ne partoprenos al UK en Jokohamo, pro tio mi ne
povas fari ion por la partorenantoj al la parolado pri Ĝemelaj Urboj, Sed nur mi petas vin, ke, se
eble estas urbo kiun deziras ĝemeliĝon kun aliaj urboj, oni kontaktu min por ke ni starigu la
ĝemeliĝon kun mia vilaĝo aŭ kun mia distrikta urbo Bunda kiu troviĝas proksime de la lago
Viktorio kaj Serengeti nacia parko en Tanzanio en Afriko
26. GBEGLO Koffi en Togolando: Kara samideano, kun ĝojo mi regule ricevas vian retan
bultenon. En ĝi mi bone scias nian movadon en Afriko. Estas plibone, ke mi povas legi informojn
pri ĝemelaj urboj. Koran dankon pro viaj vortoj ! Informoj pri ĝemelaj urboj nun mankas al mi. Se
tiajn vi povos sendi al mi, mi aperigos ilin.
URBA STILO KAJ TRAJTO
Urba historio
Dandong, nomita Andong antaŭ la jaro 1965, estas ĉemara urbo de Ĉinio, situas ĉe la orienta
longitudo 123.22-125.41 kaj la norda latitudo 39.43-41.09, kun 2.4 miliono da popolo kaj la areo
14910 km2. La kranio-fosilio de la popolo “Qianyang” montriĝis, ke la antaŭuloj dum la matriarka
socio tie kreskiĝis kaj vivis, la ruinoj pruvis, ke tieaj popoloj eniris en neolitikon antaŭ la jaroj
6500 – 7000, kaj en epokon de la bronzo antaŭ la jaroj 3500-4000. Ĉio ĉi montras al ni, ke
Dangdong havas longan historion.
Dandong ankaŭ estas la plej granda landlima urbo de Ĉinio, najbaras al la Demokratia Popola
Respubliko de Koreio trans la rivero Yalu, kaj tervoje distancas de ĝia ĉefurbo Pjongjang je 220
km, kaj de Seoul, ĉefurbo de Korea Respubliko, je 420 km. Ĝi estas renkontiĝejo de Yalu-rivero
kaj Huanghai-maro, tiea klimato estas tre agrabla kaj tie estas multaj vidindaĵo, do, ĝi fariĝas bela
turisma urbo. Tiea enhavo estas nefrostiĝa en la tuta jaro.
Dandong havas solidan fundamenton en malpeza industrio, tekstilaj industrioj, elektronikaj
industrioj, mekanikaj industrioj, medikamentoj ktp. Ĝi estas unu el la produktaj bazoj de la grenaj
plantaĵoj de la provinco Liaoning. Tieaj mineralaj riĉfontoj estas multaj kaj ĝis nun 56 pecoj
malkovritaj. La urbo-floro estas rododendro, kaj la urbo-arbo estas ginko.
Esperanto-movado
Frue en 1931 persono nomata Gao Naichang komencis lerni Esperanton. En la 9-a de junio de
1985 oifciale fondiĝis Dandong-a Esperanto-Asocio, nun ĝi havas pli ol 100 membroj, el kiuj
kelkaj aliĝis al UEA pere de projekto C de KAEM. Esperanto-kurso por elementaj lernantoj estis
la unua sukcesa ekzemplo en la Ĉina Esperanto-Movado. La kurson vizitis la delegacioj de la
Labora Partio de la urbo Sinuiju de la Demokratia Popola Respubliko de Koreio, kaj de la ĝemelaj
urboj Doncaster (Britio) kaj Tokushima (Japanio). La kursanoj faris profundajn impresojn sur la
kongresanojn de la 71-a UK okazita en 1986, tiam n-ro 10 Ĉina Bildgazeto (China Pictorial),
angla gazeto eldonita de Ĉinio, speciale raportis ilin sur la unua kovrilo. Ili tenis kontakton kun
esperantistoj en Bulgario, Germanio, Svislando, Japanio, la eksa Jugoslavio, Francio ktp. Tiea
movado ĉiam estas vigla. Neregule aperas Verda Stelo de Yalu-Rivero, organo de la asocio.

Ĝemelaj urboj
Dandong oficiale ĝemeliĝis kun Wilminton en Usono, Doncaster en Britio, Tokushima en
Japanio, Astrakhan en Rusio kaj Uijenbu en Koreio. Bedaŭrinde oni ne trovis esperantistojn en tiuj
urboj.---la redaktoro
INTER ĜEMELAJ URBOJ
Saluton al ĉiuj aliaj lingvolanĉilanoj interesiĝataj pri interurba ĝemeliĝo
Nia urbo "Ottignies-Louvain- la-Neuve" en Belgio estante ĝemelita kun la hungara urbo
"Veszprèm", membroj de nia juna esperanto-klubo skribis al hungaraj UEA-delegitoj kiuj loĝas
en Veszprem. Tiel ni konatiĝis kun Eva Golden kiu sukcesis restarigi Eo-klubon en Veszprèm.
Post kelkaj monatoj, en julio 2005, tri membroj de nia klubo vojaĝis al Veszprem kie ili estis tre
amike akceptitaj dum 3 aŭ 4 tagoj. En julio 2006, 5 veszpremanoj vojaĝis al nia urbo kaj ni
sukcesis organizi oficialan akcepton en la urbodomo. Ja nia urbestro estas membro de la verda
partio kaj almenaŭ 4 skabenoj estas favoraj al Esperanto sed, dum la oficiala akcepto, ĉiuj
ĉeestantoj (plimalpli 30 homoj) estis impresitaj de nia kapablo komuniki esperante kun niaj
hungaraj geamikoj. Intertempe niaj geamikoj de Veszprem ankaŭ pruvlegis la Esperantan tradukon
de gvidlibro pri nia urbo. Yves Eeckhout <eeckhout.gailly@skynet.be> Vidu la blogon de nia
klubo "Kvinfolio" http://esperantokvi nfolio.skynetblo gs.be/ Do provu trovi esperantoparolantojn
en urboj ĝemelitaj kun via urbo.
Mia vizito en Stuttgart
Sabato, tago dua
La trajna vojaĝo kondukis nin suden de Stuttgart - unue ni haltis por unu aŭ du horoj en urbeto
Esslingen, kie ni grimpis altan monton sur kiu troviĝas malnova kastelo ĉirkaŭigita de vitejo, kaj
de sur kiu ni povis ĝui belan rigardon al la tuta urbeto. La fina haltejo de tiu tago tamen estis
Tübingen - urbo situanta ĉirkaŭ unu horon de veturo sude de Stuttgart, tutlande konata kiel
studenta urbo: Al ĝia enloĝantaro de 83.000 homoj preskaŭ per triono kontribuas studentoj, kiuj
studas tie ĉe la Eberhard-Karola universitato, unu el la plej antikvaj universitatoj de Germanio. En
Tübingen ni vizitis la kristnaskan foiron en la urbocentro, kiu estis plenŝtopita de homoj. Plej
grave, ni en tiu urbo partoprenis spontanee organizitan renkontiĝon de junaj esperantistoj de tiu
regiono. Kunvenis ĉirkaŭ dudek gejunuloj, inter ili unu usonano tiutempe laboranta kaj vivanta en
Germanio, kaj ankaŭ unu knabino, novstudentino pri politologio kaj japanologio, kiun mi ankoraŭ
estis rerenkontonta post kelkaj semajnoj dum silvestra semajnlonga restado en alia angulo de
Germanio, kaj kiu dum tiu semajno fariĝis unu el miaj plej grandaj amikinoj - sed pri tio mi tiam
ankoraŭ nenion sciis. Ni jen vagadis ĉiuj komune tra la urbo trarigardante la kristnaskan foiron,
jen staradis en rondeto en iu strateto babilante, konatiĝante, amuziĝante kaj gustumante la
tradician ardvinon aŭ senalkoholan punĉon, ĉiu laŭ sia prefero. Poste la tago finiĝis per komuna
vespermanĝo en restoracio.
La nokton de sabato al dimanĉo, kaj cetere ankaŭ la sekvan de dimanĉo al lundo mi pasigis en
la loĝejo de Evelyn, alia afabla loka esperantistino, kiu finstudis entreprenan informadikon (do
fakon tre proksiman al mi, studento de informadiko ĉe la Masaryk-Universitato en Brno), antaŭ
nelonge vizitis Meksikon kaj esperanton eklernis nur antaŭ malmultaj monatoj. Pro tio lasta ŝi
fojfoje amuzadis min, kiam ŝi dum la parolado ofte senkonscie anstataŭigis iujn esperantajn
vortojn per hispanaj (pro la simileco de esperanto al la latinidaj lingvoj ĝenerale).--Marek
BLAHUŠ (daŭrigota)

*******************************************************************************
Redaktoro: Wu Guojiang / komisiito de UEA pri La Projekto “Ĝemelaj Urboj”
Adreso: Fushun Shiyouyichang Yanjiusuo
CN-113008 Fushun Liaoning Ĉinio
Telefono/Fakso: +86-413-2650322 (fakso post la 5-a sonorilo)
Retadreso: amikeco999@21cn.com ghemelurboj@yahoo.com.cn

Informilo de Ĝemelaj Urboj
Reta revueto de UEA pri la projekto “Ĝemelaj Urboj”
Kongresa Numero Jaro 6 N-ro 3 (22) septembro de 2007
NOVAĴO
La 4-a kunveno rimarkinda en Jokohamo
Inter la 4-a kaj 11-a de aŭgusto, 2007, la 92-a UK solene okazis en Jokohamo, Japanio, kun
temo: Okcidento en Oriento: akcepto kaj rezisto, kaj 1901 aliĝintoj el 57 landoj. La 4-a
Kunveno de Ĝemelaj Urboj oficiale okazis la 5-an de aŭgusto je 13:30-14:30 en la salono
Yamazoe de Pacifiko-Jokohamo, la ĉefkongresejo de la UK. Ĝin ĉeestis pli ol 40 kongresanoj el
Belgio, Ĉeĥio, Ĉinio, Finnlando, Francio, Italio, Germanio, Japanio, Kubo, Koreio, Litovio,
Nederlando, Pollando kaj Nov-Kaledonio (Francio). La komisiito prezidis la kunvenon kaj faris
Jaran Raporton de la projekto “Ĝemelaj Urboj” en 2006. Taksinte la projekton s-ro Renato
Corsetti kaj s-ino Maritza Gutiérrez González en siaj paroladoj substrekis, ke Esperanto povis
vigligi la agadon Ĝemelaj Urboj pere de aktiva kontakto inter esperantistoj. El la paroladoj de s-ro
Pieter Engwirda, s-ro Egawa Harukuni kaj s-ro Michael Cwik la akcento de la projekto falis je
faciligo de interŝanĝo inter instancoj de ĝemelaj urboj kaj civitanoj, kaj konigi valoron de
Esperanto el la projekto. S-ino Zsófia Kóródy el la Esperanto-urbo en Germanio kaptis tiun ĉi
ŝancon kaj plie prezentis la Esperanto-urbon, precipe Esperanto-instruadon, s-ro Sun Mingxiao,
kiu profitas de la agado ĝemelaj urboj, t.e. de helpo de s-ro Egawa Harukuni, sukcese vizitis
Japanion kaj prezentis la 2-an Zaozhuang Feston de Esperanto okazota en la venonta oktobro. La
kunveno finiĝis en amikeca interŝanĝo.
Salutvortoj al Renato Corsetti
Mi ne troigas la fakton, ke Renato Corsetti kaj planis kaj faris iniciatemajn laborojn por
Esperanto. Dum sia ses-jara prezidanteco de UEA Li per sia personeca ĉarmo unuiĝigis kaj
allogis vastajn esperantistojn, kaj per unika labora metodo gvidis diversajn laborojn kaj kiel
ordinara esperantisto ĉiurimede tenis intiman kontakton kun samideanoj, tion sufiĉe pruvis
ekzemplo, ke preskaŭ ĉiutage li ”deĵoris” ĉe la retlistoj de Yahoogroups por peri informojn kaj
respondi diversajn demandojn. Kun neretenebla sento oni sentas, ke la prezidanto ĉiam estas ĉe ili
Eĉ nun li elirinta el la estraro de UEA ne forlasas tiun kutimon kaj persistas en deĵoro ĉe la
retlistoj. Mi pensas, ke mi havas kvalifikon fari tian takson, ĉar mi laboris kune kun s-ro Renato
Corsetti ŝultre ĉe ŝultro pro la projekto Ĝemelaj Urboj.
Mi aperigis miajn salutvortojn en la retlistoj de Yahoogroups por la nova jaro 2002. En ili mi
menciis Proponon al Esperantistoj en Ĝemelaj Urboj. Estis aktivaj konsidero kaj reago de s-ro
Renato Corsetti al tiu propono kiuj ekaperigis la projekton Ĝemelaj Urboj en la laboroj de UEA.
De naskiĝo de la projekto al ellaboro de la laborplano, de tralego de la reta bulteno ”Informilo de
Ĝemelaj Urboj” al cenzurado pri la grava dokumento ” Publika Letero al Urbestroj” li enverŝis
sian zorgon kaj energion. Li montris la laborodividon de kvar funkciuloj de la projekto, t.e. la
komisiito kunlaboras ĉefe kun estrarano de UEA pri landa kaj regiona agado kaj ĝenerala
direktoro de la CO de UEA, la prezidanto restas je dispono por eventuala helpo. Estis lia kuraĝa
elekto kiu povas igi min, ĉina esperantisto, havi ŝancon servi al la esperantistoj en la mondo kaj
praktiki Esperanton en tiu laboro. El li mi vere komprenas la signifon de Esperanto-laboranto:

Bezono de esperantistoj ja estas mia devo kaj tasko, bezono de esperantistoj ja estas la celo de la
projekto.
Por aktivigi la movadon lokan kaj landan, inkluzive de la movado en ĝemelurboj li starigis la
liston lokaj-esperanto-grupoj@yahoogroups.com. Li ĉeestis Kunvenon de Ĝemelaj Urboj
okazintan dum la 90-a UK en Vilno, Litovio, kaj faris paroladon en la sama kunveno dum la 92-a
UK en Jokohamo, Japanio. En la pasintaj 6 jaroj la laboroj de UEA riĉiĝis pro lia imagebla,
iniciatema kaj diligenta laboro, la projekto Ĝemelaj Urboj brilis pro lia subteno kaj partopreno.
Renato Corsetti estas unu el fondintoj kaj konstruantoj de la projekto.
Salutvortoj al Maritza Gutiérrez González
S-ino Maritza Gutiérrez González el Kubo estis elektita nova estrarano de UEA pri landa kaj
regiona movado dum la 89-a UK okazita en 2004 en Pekino, Ĉinio. Laŭ la laborodivido ŝi
spontane fariĝis unu el kvar funkciuloj. Ni neniam vid-al-vide interparolis, eĉ en la lasta Jokohama
UK, sed ŝi donis al la projekto specialan zorgon kaj subtenon. Kunveno de Ĝemelaj Urboj entute
kvarfoje okazis en la pasintaj kvinjaro, sed ŝi ĉeestis tri el ili, interalie prezidis du el ili kaj faris
paroladon en unu el ili. Ŝi serioze cenzuris la dokumenton ”Publika Letero al Urbestroj” kune kun
Renato Corsetti kaj Osmo Buller, kaj donis multajn proponojn al la reta bulteno Informilo de
Ĝemelaj Urboj, anticipe mendi ĉambron por garantii okazon de Kunveno de Ĝemelaj Urboj kaj
ĝustatempe informis la komisiiton pri tio. Ŝi ne nur peris koncernajn informojn, sed ankaŭ aktive
helpis la komisiiton trakti ilin. Unu el bonaj ekzemploj estas trakti peton de Granma EsperantoFilio en Bajamo en Kubo pri informoj en ĝemelaj urboj. S-ino Maritza Gutiérrez González pli
bone klarigis la devon kaj taskon de estrarano pri landa kaj regiona agado per sia praktika agado.
Ŝi ludis gravan rolon en evoluo de la projekto.
Novaj funkciuloj de la projekto
Nova estraro de UEA naskiĝis en la 6-a de aŭgusto en la kunsido de la komitato. S-ro Probal
Daŝgupto el Barato eniris en la postenon de nova prezidanto, s-ro Hori Yasuo el Japanio fariĝis
estrarano pri landa kaj regiona agado. Kiel oni klare sciis Kvar Funkciuloj de la projekto konsistas
el prezidanto, estrarano pri landa kaj regiona agado, ĝenerala direktoro de la CO kaj komisiito.
Novaj funkciuloj de la projekto devas esti Probal Daŝgupto, Hori Yasuo, Osmo Buller kaj Wu
Guojiang. Ĉi tie mi elkore dankas s-ron Renato Corsetti kaj s-inon Maritza Gutiérrez González pro
siaj gravaj kontribuoj al la projekto, kaj kredas, ke ili povu daŭre partopreni kaj subteni la
projekton per diversaj metodoj.
Respondo de s-ro Probal Daŝgupto al la komisiito
”Kiel vi scias la projekto Ĝemelaj Urboj estas parto de la laboroj de UEA, sed antaŭ 4 jaroj vi
en via retmesaĝo diris ’Ne plu sendu al mi Informilon de Ĝemelaj Urboj, ĉar mia laboro ne rilatas
al ĝemelaj urboj, do, kiel nova prezidanto de UEA, kiel vi partoprenas kaj subtenas la projekton?”
tiu ĉi estis demando, kiun la komisiito levis al s-ro Probal Daŝgupto en la kongresa programo ”
Nova estraro sin prezentas” okazinta ĵaŭde je 9:00-10:30, la 9-a de aŭgusto en salono Hodler. S-ro
Probal Daŝgupto malkaŝe respondis: ”En tiu tempo mi ne estis prezidanto de UEA”, kaj plue
esprimis, ke li subtenos ĉiun laboron de UEA inkluzive agadon de ĝemelaj urboj ricevinte gratulon
de la komisiito al lia prezidanteco post finiĝo de tiu programo. Bedaŭrinde en iuj ttt-ejoj tiu
demando estis mallongigita, nome. Kiel Probal antaŭ 4 jaroj diris al mi ke lia laboro ne rilatas al

ĝemelaj urboj?
Propono el Simo Milojević al la projekto
Vespere la 10-a de aŭgusto, ekster Salono Zamemhof (Minato Mirai) mi hazarde renkontis s-ron
Simo Milojević, iama ĝenerala direktoro de Centra Oficejo de UEA. Dum interparolado li ĝojis
infomiĝinte, ke mi ja estis la komisiito de la projekto Ĝemelaj Urboj, kaj opiniis, ke amikiĝigi
esperantistojn en urboj kaj teni oftan kontakton inter esperantistoj en ĝemelaj urboj estu bazaj
kondiĉoj aktivigi la projekton.
Ĝemelaj Urboj, mia alia nomo
Dum la 92-a UK kun sep-taga daŭro mi ofte renkontis nekonatajn esperantistojn en restoracioj,
hotelo, kongresejo, promenado, eĉ survoje al kongresejo aŭ hotelo. Kiam mi prezentis mian
nomon, kelkaj el ili rekte diris al mi: vi estas Ĝemelaj Urboj. Refoje renkontinte tiujn samideanojn
ili rekte diris : ”saluton, Ĝemelaj Urboj.” Jes, Ĝemelaj Urboj ne estas mia nomo, tamen mi tre
ŝatas tiun ĉi nomiĝon. Tio signifas, ke samideanoj akceptas min, akceptas tiun ĉi laboron pri
ĝemelurboj. ---Wu Guojiang
La projekto en kongresa kuriero
”Ondas Jokohamo” estas kongresa kuriero de la 92-a UK, ses numeroj kaj ekstera numero estis
legebla dum la kongreso kaj posta numero aperis post la kongreso. En n-ro.4 Ondas Jokohamo
estis raporto pri la 4-a Kunveno de Ĝemelaj Urboj, kaj en ekstera numero aperis invito de LEA
(Liaoning-provinca Esperanto-Asocio, Ĉinio) al samideanoj en regionoj kaj urboj de Japanio, kiuj
havas oficialajn ĝemelajn rilatojn kun la provinco Liaoning kaj siaj koncernaj urboj, inkluzive du
guberniojn Kanagawa kaj Toyama, kaj urbojn Tonami, Sapporo, Kawasaki, Obihiro, Maizuru,
Tokushima, Iwaki, Yubari, Miyazaki, Nagao, Takaoka, Kitakyusyu ktp.
La listo de la ĉeestintoj
Belgio: Michael Cwik. Ĉeĥio: Libuše Dvořáková, Viktor Dvořáková. Ĉinio:Wu Guojiang, Sun
Mingxiao, Liu Zhengkun, Wang Xigeng, Mu Chunlei. Finnlando: Sirkka Mattlin. Francio: Daniel
Biro Walker, Michel Dethy. Italio: Renato Corsetti. Germanio: Zsófia Kóródy. Japanio: Okubo
Shin’ichi, Hishinuma Naoko, Ookubo Yukiko, Tsuchiya Yoshiji, Kimura Akitoshi, Sato Yukiko,
Egawa Harukuni, Hoŝida Acuŝi, Kuroda Masatoshi, Shimizo Hiroko, Hirose Mariko. Kubo:
Maritza Gutiérrez González. Koreio: Im Han-u. Litovio: Alfredas Maruška. Nederlando: Pieter
Engwirda. Pollando: Zdzislaw Glajcar. Nov-Kaledonio (Francio): Lena Leroy. Ĉi tie ne aperis
parto de kongresanoj, kiuj ne subskribis siajn nomojn sur la registro.
Saluto de urbestro de la Esperanto-urbo al UK
Kiel Urbestro de Herzberg -- la unua urbo en la mondo kromnomita "Esperanto-urbo" -- mi
transdonas al vi la plej varmajn bondezirojn de sukceso en la nomo de la enloĝantaro de la Urba
Konsilantaro kaj en mia propra nomo. Kun ĝojo kaj fiero mi informas vin, ke en Herzberg jam de
kelkaj jaroj Esperato estas instruata en kelkaj lernejoj ... La "Esperanto-urbo" estas via urbo: Tial
mi invitas vin viziti kaj ĝui ĝin venontjare kunlige kun la Universala Kongreso en Roterdamo.--Gerhard WALTER

URBA STILO KAJ TRAJTO
Jara Raporto de la projekto “Ĝemelaj Urboj” en 2006
Inventarinte la laborojn de la projekto “Ĝemelaj Urboj” en 2006, diferenca ordinareco aktuale
estas la priskribo de ĝia tuto.
1. Funkciuloj de la projekto
S-ro Renato Corsetti, s-ino Maritza Gutierrez Gonzalez, s-ro Osmo Buller kaj s-ro Wu Guojiang,
kvar funkciuloj de la projekto, kune subskribis Publikan Leteron al Urbestroj kaj oficiale
publikigis ĝin en la revuo Esperanto (n-ro.7-8, 2006), organo de UEA. Se la konciza laborplano
naskiĝinta en la unuaj kvar funkciuloj estas la unua dokumento de UEA por starigi la projekton,
do, tiu ĉi letero devas esti la dua dokumento de UEA por efike antaŭpuŝi la projekton. S-ro Renato
Corsetti peris kaj aperigis la priajn informojn en la listoj, s-ro Osmo Buller prenis multon da
tempo cenzuri ĉiun numeron de Informilo de Ĝemelaj Urboj, s-ino Maritza Gutierrez Gonzalez
organizis la 3-an Kunvenon de Ĝemelaj Urboj okazita dum la 91-a UK en Florenco. Garantiinte
regulan aperon de la reta bulteno Informilo Ĝemelaj Urboj la komisiito faris aktivajn respondojn
al kelkaj demandoj el esperantistoj, ekz. Kiel starigi ĝemelan ritalon inter urboj? Kiel servi al
ĝemelaj urboj per Esperanto? Kiel iniciateme labori por tiu kampo? ktp.
2. Laborplano de la projekto
2.1 Reagoj
152 urboj aperis en la mesaĝoj ricevitaj de 102 esperantistoj el 46 landoj en 2006. Post reta
diskutado pri temo farita de la komisiito oni konfirmis, ke la unua paro da ĝemelaj urboj fondita
en la mondo estis la brita urbo Keighley/Yorkshire kaj la nordfranca urbo Poix-Du-Nord/NordPas-de-Calais, kaj el tio sciis, ke la Esperanto-klubo de Keighley estis la unua Esperantoorganizaĵo en Britio kiu fondiĝis proksimume en 1905. La Revuo Orienta, organo de Japana
Esperanto-Instituto, en sia 4-a numero aperis kiel speciala numero pri internacia influo rilate
ĝemelajn urbojn. La komsiito regule ricevis la paperajn eldonaĵojn: “Esperanto en Azio”( KAEM),
“Vekilo” (Finnlando), “Bazaro” (Rumanio), “Verda Spiko” (Ĉinio) kaj “Bulteno de Tianjin
Esperanto-Asocio” (Ĉinio), kaj la retajn: Informletero de Vinilkosmo (Francio) kaj Verda Informo
(Germanio), KomACE (Afriko), kaj ekde 2006 li povas legi koloran paperan kurieron
“Mikrofone” de Esperanto-redakcio de Ĉina Radio Internacia. Krome lin atingis la ekzemploj de
“Esperanto-info” el Francio kaj “Bulteno de Tancheng-a Esperanto-Asocio” el Ĉinio.
Pro la diligentaj laboroj de s-ro Giuseppe AFFATICATI en Italio kaj s-ro Robert
Bogenschneider el Germanio ĉiu numero de Informilo de Ĝemelaj Urboj estas legebla en la du tttejoj http://www.internacia-gazeto.com/gxemelaj-urboj kaj http://aliaflanko.de/gxemelurboj.php.
2.2 Atingoj
43 kongresanoj de la 91-a UK ĉeestis la la 3-an kunvenon. UEA en sia organo Esperanto (n-ro.
7-8, 2006) oficiale publikigis Publikan Leteron al Urbestroj, kiun kvar funkciuloj de la projekto
kune subskribis. Ĝi estas la plej grava dokumento de UEA pri tiu kampo depost fondiĝo de UEA.
S-ino Larisa Kuzmenko en la urbo N. Tagil (Ruslando), s-ino Tahira Masako en Kioto (Japanio),
LEA (Liaoning-provinca Esperanto-Asocio, Ĉinio), Facila Esperanto, revuo de PakEsA (Pakistana
Esperanto-Asocio) tradukis ĝin en la lingvojn rusa, japana, ĉina kaj urdua. La urbestroj de N. Tagil

kaj Kioto, kaj estroj de la koncernaj departementoj de la provinco Liaoning respektive ricevis kaj
legis ĝiajn tradukojn. Mongolaj esperantistoj ankaŭ preparis traduki la leteron en mongolan
lingvon kaj enmanigi al urbestro de Ulanbatoro, ĉefurbo de Mongolio. Reage al tio la komisiito
speciale skribis al urbestroj de Florenco, N.Tagil kaj Kioto.
La voĉdono farita de la urba konsilantaro de Herzberg, Germanio, en la 11-a de julio skuis
Esperantujon kaj la mondon! Tio estas, ke la urbo Herzberg am Harz havas la novan oficialan
nomon: die Esperanto-Stadt/la Esperanto-urbo. La komsiito rete gratulis al tio, kaj tiujare esprimis
longan saluton al la 100-a jubileo de Germana Esperanto-Asocio kies programo enhavis la agadon
“Ĝemelaj Urboj”. Dank’ al la komuna penado s-ro Mario Amadei kaj s-ino Tahira Masako, por
subteni la rolon de esperantistoj en la agado de ĝemelaj urboj s-ro Yorikane MASUMOTO,
urbestro de Kioto, Japanio, persone skribis kaj sendis gratulan leteron al s-ro Leonard Domenici,
estro de sia itala ĝemelurbo Florenco, pro okazo de la 91-a UK; la urbodomo de Florenco oficiale
akceptis reprezentantojn de kelkaj ĝemelaj urboj dum la kongreso. Post longa klopodado s-ro
HORI Yasuo, prezidanto de KAEM, finfine kontaktis la italan ĝemelurbon Orvieto de Maebaŝi,
kie li loĝas, kaj dum la kongreso ĝuis varman akcepton de la urbestro de Orvieto.
56 gesamideanoj partoprenis la jaran kunvenon de ĝemelaj urboj Alkmaar (Nederlando),
Darmstadt (Germanio), Chesterfield (Britio) kaj Troyes (Francio) organizitan de la grupo
Esperanto 10 inter la 25-a kaj la 28-a de majo en Troyes.
De la 2-a ĝis la 5-a de junio okazis la 100-jara Jubileo de Germana Esperanto-Asocio (GEA) kaj
la 83-a Germana Kongreso de Esperanto, kaj estis aranĝita la temo “ Kontaktoj inter ĝemelaj urboj
por la estonteco de GEA. Inter la 22-a kaj 24-a de septembro Seatla Esperanto-Societo (Usono)
festis sian la 100-an datrevenon kaj en la programo enkondukis planojn starigi Pacofosto(j)n
kunage kun ĝemelaj urboj ĉirkaŭ la mondo.
En la 22-a de oktobro Kioto-Zagreba Asocio festis la 25- jariĝon de ĝemeliĝo de la du urboj. La
invitita d-ro Drago Stanbuk por prelego, kroata ambasadoro en Japanio, bone scias Esperanton, ĉar
li bone konis esperantistojn, ekz. s-ino Spomenka Štimec, kaj havis infanlibron "Mirindaj
aventuroj de metilernanto Hlapiĉ" tradukitan en japanan lingvon de japana esperantisto el
Esperanto.
Inter la 10-a kaj 12-a de novembro Milana Esperanto-Klubo (MEK) festis sian centjariĝon. La
klubo de la germana ĝemela urbo Frankfurto ĉeestis ĝin per sia prezidantino s-anino Monika
Finnegan-Reuss kaj alia membro. La E-Kluboj de la ĝemelaj urboj Leipzigo, Sankta Peterburgo
kaj Ŝikago sendis oficialajn gratulojn kaj bondezirojn. Krome MEK ankaŭ tenas regulaj
kontaktojn kun tiuj kluboj en ĝemelaj urboj Barcelono, Sankta Paŭlo (Brazilo), Liono, Osaka kaj
Israelo per korespondo, bultenoj ktp.
La rilatoj inter la Internacia Societo de la Universala Paco (ISUP) kaj la Burundia registaro
reakiris privilegian kadron de kunlaboro precipe tra la instruado kaj la difuzo de internacia lingvo
Esperanto je ĉiu niveloj kaj en ĉiuj spiritaj kaj materialaj kampoj de diversaj homaj agadoj en
Burundio.
2.2 La ekzistantaj problemoj
2.3 propagando
En 2006 kelkaj samideanoj en siaj mesaĝoj diris, ke ili tamen ne sciis ĝian enhavon kvankam ili
en la revuo Esperanto kaj Jarlibro sciis, ke ekzistis la projekto “Ĝemelaj Urboj” en UEA. Tio
refoje reliefigis konsekvencon de la nesufiĉa propagando.
2.4 Informoj

Kun evoluo de la projekto plimultaj samideanoj rigardas ĝin kaj esperas multon el ĝi. Ili
porekzemple tre volas scii kiuj urboj ĝemeliĝis kun la urboj en kiuj ili loĝas, kaj en kiuj ĝemelaj
urboj estas esperantistoj aŭ Esperanto-organizaĵoj ktp. Dume UEA kaj la komsiito ne povas havi
sufiĉajn kaj plikompletajn informojn pri tiu ĉi kampo.
2.5 Dokumento-formo starigi ĝemelajn urbojn
Iuj samideanoj menciis en siaj mesaĝoj dokumento-formon starigi ĝemelajn urbojn. UEA ne
havas tian ekzemplon uzatan kiel referencon.
2.6 La Publika Letero al Urbestroj
Ĝis la fino de la jaro 2006 esperantistoj el nur kelkaj landoj al la letero reagis.
3. proponoj al laboroj en 2007
(1) konsideri eldonon de la libr(et)o “UEA kaj Ĝemelaj Urboj” (2002-2007). Tio ne nur
suplementas la nesufiĉon, ke la projekto ne havas oficialan paperan eldonaĵon depost sia starigo en
2002 kaj prezentas al esperantistoj informo-broŝuron pri ĝemelaj urboj, sed ankaŭ kontribuas al la
100-jara Jubileo de UEA okazonta en 2008.
(2) plenumi enketon pri ĝemelaj urboj inter esperantistoj antaŭ la fino de 2007 kaj redakti tiun
rezulton en la libr(et)o “UEA kaj Ĝemelaj Urboj” kiel informon. Kelkaj mesaĝoj el esperantistoj
pruvis, ke la enketo estas necesa
(3) daŭre instigi la esperantistojn transdoni La Publikan Leteron al urbestroj por vastigi la
influon de la projekto.
(4) konsideri provskribi dokumento-formon por starigi ĝemelajn urbojn, sed nur kiel referenco
por la uzonto, ĉar ĉiulando havas propran kulturon, regulon, leĝon kaj eksterlandan politikon.
INTER ĜEMELAJ URBOJ
Vizito al la japana ĝemela urbo Kobe
Laŭ Invito de Kobe Esperanto-Societo s-ro Han Zuwu, prezidanto de Tianjin-a EsperantoAsocio (TEA), Ĉinio, kaj s-ro Song Jingquan, ĝenerala sekretario de TEA kaj anka ŭ invito de
invit-projekto de JEI por la 92-a UK, vizitis la japanan ĝemelan urbon Kobe antaŭ ol partopreni la
92-an UK en Jokohamo. Ĉe la flughaveno ili estis akceptitaj de s-ro Kimura Ezi, prezidanto de
Kobe Esperanto-Societo (KES), kaj s-ro Nakamiti Tamihiro, ĝenerala sekretario de KES. Dum
Kobe ili trifoje kunsidis kun tieaj esperantistoj. Ili donis en la kunsidoj tri proponojn: (1) plie
interŝanĝi informojn pri Esperanto-movado en ambaŭ urboj; (2) pli praktiki la reciprokan viziton
laŭ la antaŭe interkonsenta decido pri egala akcepto je nombro de vizitantoj, periodo kaj kampoj;
(3) vastigi kampon de ambaŭa kunlaboro, t.e. la kunlaboro etendiĝas de Esperanto-flanko al
turismo, eduko, scienco kaj tekniko, kaj komerco ktp. S-ro Song Jingquan en nomo de TEA invitis
KES plu viziti Tianjin en la venonta jaro. KES konsentis pri la supremenciitaj proponoj kaj decidis
plue diskuti pri ili por studi kaj efektivigi ilin, kaj esprimis, ke ili sendos delegitojn plenumi la
venontan viziton al Tianjin.
Dum Kobe ili estis varme akceptitaj de la urbestro de Kobe. Ili donacis memraraĵojn al la
urbestroj, inkluzive standardon de TEA, Gvidlibron de Tianjin (Esperanta), poŝtkartojn pri Tianjin,
ĉinstilan pentrajon kaj Esperantan medalon. Ankaŭ la gvidantoj de Kyogo Internacia Asocio
akceptis ilin. Post sukcesa vizito al Japanio ili opiniis, ke montriĝis la praktika funkcio de
Esperanto en apliko, kaj Esperanto ne nur estis uzata kiel lingva ilo en internacia
interkomunikado, sed ankaŭ kunlabore kun aliaj kampoj povis plenumi akademiajn interŝanĝojn
de fakoj kaj efektivigon de aliaj koncernaj programoj. ---el raporto de Han Zuwu

Esperantistoj de la provinco Shandong en la gubernio Wakayama
La provinco Shandong, Ĉinio, havas ĝemelan rilaton kun la gubernio Wakayama, Japanio.
Antaŭ la 92-a UK s-ro Egawa Harukuni aranĝis al sia loĝurbo Wakayama la viziton de s-ro Sun
Mingxiao, vic-prezidanto de Shandong-a Esperanto-Asocio, kaj aliajn tri samideanojn. Ili vizitis
Wagayama Medicinan Universitaton kaj ĝian hospitalon, kaj Wagayama Internacian Centron. S-ro
Fukomoto regalis ilin en Japanstila restoracio. Ankaŭ sub la gvido de s- ro Egawa Harukuni ili
vojaĝis en Kioto, iama ĉefurbo de Japanio. ---el raporto de Sun Mingxiao
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NOVAĴO
La projekto resumita per klara temo
En Estrara Raporto de UEA en 2006 aperinta en n-ro 6 Esperanto la projekto “Ĝemelaj Urboj”
esits unuafoje resumita per klara temo. Tio ne nur esprimas emfazon de la estraro al tiu ĉi laboro,
sed ankaŭ montras sufiĉan konscion de vasta nombro da esperantistoj al la projekto kaj fruktdonan
klopodadon de praktikantoj por realigi celon de la projekto.
La Letero de la komisiito al urbestro de Jokohamo
[En majo s-ino Syozi Keiko reagis al mia ideo poŝte sendi leteron al urboestro de Jokohamo kaj
transsendis tion al s-ino Tahira Masako. Ŝi proponis, ke mi kontaktu s-ron Suzuki Keiichiro,
prezidanto de Jokohama Esperanto-Rondo. Poste mi tuj kontaktis lin kaj plue menciis mian ideon.
Ĉar s-ro Suzuki estis tro okupita en preparlaboro por la UK, ĝis la la 24-a de julio li trovis tempon
fari respondon al mia retmesaĝo. Ĉar mi ne ricevis respondon el li dum pli ol monato, la 8-an de
julio mi retsendis tiun leteron al urbestro pere de kontakta retadreso inquiries@city.yokohama.jp
ĉe la ttt-ejo de la urbo Jokohamo http://www.city.yokohama.jp. Kaj plue sendis tiun leteron al li
ricevinte respondon de s-ro Suzuki. Mi ne scias ĉu la urbestro ricevis aŭ legis tiun leteron. Por
montri la laboron de la projekto serioza kaj sistema mi ĉi tie reaperigis ĝin.---la komisiito]
Estimata sinjoro NAKATA Hiroshi, urbestro de Jokohamo,
Antaŭ ĉio mi permesas al mi esprimi la koran saluton al vi. En la venonta monato la 92-a
Universala Kongreso de Esperanto (UK) okazos en la bela urbo gvidata de vi. Kaj mi informiĝis,
ke vi plezure akceptis preni la lokojn de la honora prezidanto kaj la alta protektanto de la 92-a UK.
Sinceran gratulon al vi.
Ekde 2006 mi komencas skribi al la estro de la kongresurbo antaŭ malfermo de la UK por veki
vastan atenton al la projekto “Ĝemelaj Urboj”, unu el de la laboroj de UEA, kaj komprenigi la
urbestron al ĝia graveco kaj signifo. La projekto “Ĝemelaj Urboj” starigita de UEA en 2002 gajnas
komprenon, subtenon kaj partoprenon el amaso da esperantistoj, inkluzive la japanajn. Indas
mencii, ke kelkaj urbestroj ankaŭ reagas al la projekto, ekzemple, la urbestro de la itala urbo
Florenco, kongresejo de la 91-a UK, speciale akceptis la kongresanojn de ĝemelaj urboj, kaj
ricevis de la urbestro de sia japana ĝemelurbo Kioto la oficialan leteron transdonitan de
esperantistino. Tio grande akcelas ne nur aplikon de Esperanto, sed ankaŭ interŝanĝon inter
ĝemelaj urboj.
Traleginte informojn pri Jokohamo mi scias, ke Jokohamo ne nur estas bela kaj moderna urbo,
la haveno Jokohamo festos sian 150-an jariĝon en 2009, sed estas urbo kun bona eksterlanda
rilato. Ĝi ĝemeliĝis kun 8 urboj : San Diego (Usono), Lyon (Francio), Mumbai (Indio), Odessa
(Ukrainio), Vancouver (Kanado), Manila (Filipinoj), Shanghai (Ĉinio), Konstanco (Rumanio).
Krome ĝi havas 5 ĝemelajn havenojn: Oakland (Usono), Vancouver (Kanado), Shanghai (Ĉinio),
Hamburgo (Germanio). Tion mi prezentis en la reta bulteno “Informilo de Ĝemelaj Urboj”. Tio

estos alia kontribuo al tiu ĉi kongreso kaj granda instigo al esperantistoj en ĝemelaj urboj se vi
povas trovi tempon konsideri informi pri la Jokohama UK la urbestrojn de viaj ĝemelaj urboj, kaj
inviti ilin kaj instigi tieajn esperantistojn al la kongreso.
Krome mi tre eble propra-orele aŭskultos vian paroladon en la malferma ceremonio de la UK-o,
ĉar mi estas unu el 23 oficialaj invitotoj elektitaj de Japana Esperanto-Instituto. Samtempe mi
varme bonvenigos vin ĉeesti la 4-an Kunvenon de Ĝemelaj Urboj okazonta dum tiu ĉi kongreso.
Mi bondeziras al vi sanon kaj feliĉon, kaj al la urbo Jokohamo gvidata de vi pliprosperon. Plenan
sukceson al la Jokohma Kongreso.
URBA STILO KAJ TRAJTO
Per UK en Yokohamo mi konas Japanion
Invitite de mia malnova amiko Egawa Haruhuni, kiu loĝas en Wagayama, la ĝemela gubernio
kun nia Shandong-provinco, mi vizitis Japanion okaze de la 92-a UK en Jokohamo.
La vizito al Japanio estas la unua fojo por mi, kompreneble la vizito donas al mi multajn
impresojn kaj rezultojn. La plej granda rezulto estas, ke pere de nia lingvo mi bone konas Japanion
modernan kaj civilizacian.
Antaŭ la UK ni kvar esperantistoj el Shangdong-provinco vizitis la urbon Wagayama laŭ
aranĝo de s-ro Egawa. Ni vizitis Wagayama Internacian Centron, Medicinan Universitaton en
Wagayama kaj ĝian hospitalon, kaj vidindajn lokojn. La bela kaj pura urbo donis al ni bonan
impreson. Mi rimarkis, ke ne multaj homoj estas sur strato, eĉ en supera magazeno kaj staciodomo. La vorto de s-ro Egawa pri la urbo “Kvieta” estas tre taŭga. Post svarmado oni sopiras
kvietecon, tiu urbo estas bona loko por loĝi taŭge kaj harmonie. En la centro ni vidis multjan
artaĵojn el diversaj landoj, en la domego de la centro ni vidis la tuton de la urbo tra la pura vitro.
La altaj domegoj ne estas multaj, sed la urbo estas tre orda kaj verda kampo de rizo estas bela
ekster la urbo. Ni ankaŭ vizitis la hejmon de s-ro Egawa, kie situas ĉirkaŭ haltejo nomata Sesdekvaloj de la fervojo. La duetaĝa domo estas tre bela kaj pura kun malgranda korto, kie kreskas
diversaj floroj. Mirinte pri la beleco de la domo kaj korto ni ĉiuj fotiĝis tie. En la domo la favora
edzino de s-ro Egawa preparas por ni la bongustan manĝaĵon. S-ro Egawa kantis por ni japanan
popolan kanton. Kvankam ni ne tute komprenas la enhavon de la kanto. Tamen danke al la stato de
kantado de s-ro Egawa, ni jam eniras en la belan kaj bonan etoson de la kanto. Mi pensas, ke ĉiuj
popolanoj sopiras bonan kaj feliĉan vivon kaj la kanto kiel poemo montras la bonan esperon kaj la
belan senton. S-ro Egawa ĝoje montris al ni la antaŭan TV-programon pri vizito en nia provinco.
En Wakayama la prezidanto de Verda Monteto s-ro Fukomoto regalis nin ĉiun en fama japanstila
restoracio kun belega kaj delikata korto, mi unuafoje manĝis la krudan fiŝon kaj viandon.
Kvankam la gusto estas pli bona, tamen doloras al mi la stomako eĉ post reveno de Japanio, fakte
tiu manĝaĵo ne estas kutimata de ni.
Sub la gvido de s-ro Egawa ni vizitis kaj turismis en Kioto, la iama ĉefurbo de Japanio. Ni
piede sen suoj iris sur la ligna planko de la palaco, estimo al prahomo aŭtomate venis al nia koro.
Ilia diligenteco kaj saĝeco estas mirinda. Japanio bone protektas la stilon de antikva konstruaĵo. La
planko de korto ne estas moderne malmola, en la palaco ne estas lampo, eĉ elektro. Mi pensas, ke
originala stilo povas bone montri la valoron de la kulturaĵo. En Kioto ni ĝuis la plej bonan
manĝaĵon de Japanio en la moderna alta domego de la trajno-stacio.
Veninte en Yokohamo jam estis vespero de la 3-a de aŭgusto. La bela kaj moderna urbo
brakumas min kun vespero-ruĝo. Kun fermaj okuloj ni kisis je belecojn kaj purecon de la dua

granda urbo de Japanio. Ni loĝis respektive en du hoteloj la nomo de nia hetolo estas Tokyo-YokoIn. Laŭ la montra signo sur la vojo oni ne povas facile trovi vian hotelon. Eĉ s-ro Lee Hongjin,
korea esperantisto, mistrovis lian hotelon kaj mi gvidis lin al lia hotelo. En nia hotelo loĝis pli ol
150 japanaj esperantistoj kaj 21 blindaj esperantistoj. Ĉe la Informejo de la hotelo laborantino
disdonis al mi informojn pri la hotelo kaj helpajn informojn en Esperanto. En la informo mi vidis
materialon por helpi blindajn esperantistojn. La afabla frazo donis al mi profundan signon, ke
helpi blindulon nur estas eta afero. En Japanio ĉie estas aparatoj por kripluloj. En metroo-stacio,
hotelo kaj magazeno paralizuloj povas libere promeni kun sid-veturilo. Ili povas partopreni en
socia agado. La publika socio akceptas ilin. tiu hom-rajto estas bone protektata de la ŝtato. En UK
mi vidis multajn paralizulojn kaj blindulojn, kiuj libere agis en deversaj programeroj. Pro tio kiel
harmonia kaj moderne civilizacia lando Japanio akiras estimon de la mondo.
En dua tago trovinte min s-ro Isono Yosio diris al mi, ke s-ro Egawa Harukuni kuŝis en
Hospitalo pro urĝa malsano, ni tuj vizitis lin, sed dua vizito en nokto ne estas sukcesa. En
Wagayama s-ino Jin gvidis nin vizitis la hospitalon de la medicina universitato. Mi jam bone scias
la bonan ordon de la hospitalo. Nia malsukcesa vizito en nokto estas certa. La hospitaloj estas ege
silentaj kaj kvietaj. Japanio jam fariĝas lando de maljunuloj, maljunaj malsanuloj estas pli multaj.
la kuracejoj apud la stratoj ankaŭ estas multaj en Japanio.
En Japanio mi vizitis kelkajn muzeojn. nome Edo-muzeon en Tokio kaj Tokian Ŝtatan
Muzeon. Esperantistoj klarigis al ni pri Edo- muzeo. Tiu muzeo ne donis al mi pli da impreso.
Tamen en Tokia Ŝtata Muzeo mi vidis, ke la Muzeo estas tre grandioza. En Ĉambro de Azio mi
vidis, ke multaj antikvaĵoj venis de Ĉinio. Laŭ konigo de japana esperantistoj Japanaj ŝtataj
trezoroj troviĝas pli ol 1000 specoj. En la muzeo ja estas 87 trezoroj inter kiuj 18 venis de Ĉinio.
En la ĉambro mi vidis multajn antikvaĵojn el Ĉinio kiuj ne troviĝas en listo de ŝtata trezoro. Mi ne
scias, kiamaniere la ĉinaj antikvaĵoj venis tien.
Japanio estas tre pura kaj orda lando. Mi demandis al franca esperantisto, kian impreson donas
al li Japanio. Li jese diris, ke Japanio estas tre pura lando. Tamen laŭ mi krom pureco kaj ordeco
Japanio estas delikata lando. En ĝardeno s-ro Egawa aĉetis por ni kvar persikojn. La kesto kun la
persikoj estas tre delikata. Sur strato kaj antaŭ la vendejo aŭ restoracio ĉie estas delikataj floroj.
Japana popolo estas delikata kaj diligenta. Kamparo kaj urbo estas puraj kaj delikataj, eĉ rapidaj
manĝaĵoj ankaŭ estas delikataj.
En Yokohama Parko mi ankaŭ vidis kelkajn maljunulojn, kiuj senhelpe dormis sub la arbo. La
vizito de Japanio por mi estas mallonga, ke mi ne povas bone koni la profundan problemon en la
japana socio. Mi pensas, ke post la moderno kaj civilizacio eble estas aliaj sociaj problemoj.
Danke al monsubteno kaj zorgo de s-ro Egawa mi vizitis Japanion kaj konis la belan,
civilizacian kaj modernan landon. Ankaŭ mi dankas al nia kara lingvo Esperanto. Mi pli diligente
laboros por nia lingvo kaj por interkompreno de la tuta mondo. Sun Mingxiao (Semio), delegito de
UEA, Vic-prezidanto de Shandong-a Esperanto-Asocio de Ĉinio semio@tom.com,
verdalimo@126..com ( la redaktoro faris necesan korekton al tiu ĉi teksto)
INTER ĜEMELAJ URBOJ
Kiel sufiĉe kaj efike utiligi Kunvenon de Ĝemela Urbo? Kiel akceli la projekton? Post la 92-a
UK s-ro Egawa Harukuni retsendis al mi artikolon. En ĝi kelkaj vidpunktoj kaj spertoj estas
konsiderindaj, mi esperas, ke tiu ĉi artikolo povu veki grandan atenton kaj aktivan eĥon de
esperantistoj, ke samtempe vi povu malkaŝe doni viajn proponojn aǔ opiniojn por evoluo de la

projekto.---la komisiito
Kio estas Ĝemela Urbo por Esperanto-movado?
Mi ĉeestis en la fakkunsido de “ĝemela urbo” en la 92-a UK. Estis valora tempo sed limigita
por diskuti kaj interŝanĝi niajn spertojn. Tie ni bezonas ne banalajn raportojn sed efikan debaton
por Esperanto-movado inter ĝemelaj urboj. Por tio estus necese diskuti taktike, selektinte
demandojn kaj celante pli bonajn manierojn
Ĝenerale dirite, enlanda kaj internacia kontaktoj inter homoj estas agataj nature laŭ libera volo,
kaj do tie ne troviĝas difino. Se mi aŭdace difinas “ĝemela urbo”, tio estus “internacie ligitaj urboj
por interŝanĝi kulturojn por amikeco, ktp.”, kiu celas pli disvolvi internacian kompreniĝon per
kontaktoj, pli aktivigi lokan ekonomion kaj konstrui pacan prosperon per ĝemela rilato en
proksime videbla stato por civiluloj.
En Japanio la unua ĝemeliĝo naskiĝis en 1955 inter la urboj Nagasaki kaj St. Paul en Usono. De
tiam ĝemelaj urboj multiĝis pli ol 1500. Tial lastatempe la asocio de ĝemelaj urboj en Japanio
montras necesajn tri kondiĉojn por ĝemeliĝo.
1. Ekzistu ĝemeligita kontrakto de ambaŭ urbestroj.
2. La interrilato ne devas esti fiksita nur por speciala kampo.
3. La aprobo de urba asembleo estas necesa en la premiso, ke urbo bezonas buĝeton
por kontaki kun ĝemela urbo.
Pensante pri tri kondiĉoj, la interfluo kun ĝemela urbo situas meze inter internacia kaj
interpopola (transnacia) rilatoj. Sed reale en Japanio la afero estas gvidata ĉefe de aŭtoritatularo,
ne tiel de memstara volo civitana. Kaj plue estas multaj ĝemelaj urboj, kiuj ĝemeliĝis sensignife
kaj ne laŭ civilula volo. Tial eĉ aperas dubindaj fenomenoj, ke ĉiujare urbaj delegitoj kaj
aŭtoritatuloj turisme vizitas siajn ĝemelajn urbojn elŝparante la buĝeton sub bela nomo “ĝemela
amikeco”. Kaj malfeliĉe iliaj raportoj preskaŭ ne estas publikigitaj al civiluloj.
Do, kio estas ĝemela urbo por Esperanto-movado?
Ni, esp-istoj penadas por konstrui pacan kulturon en la mondo kiel terglobanoj malgraŭ ekzisto
aŭ neekzisto de ĝemelaj urboj. Sekve, se ni aŭdace diskutas la gravecon inter Esperanto kaj
ĝemela urbo, ni devas meti ĝin sur unu el taktikoj de nia movado per du punktoj;
1. Al malfermite videbla movado
Ni aktivigu la kontaktadon inter ĝemelaj urboj sur interpopola (internacia) solidareco de espistoj kune kun civilula kunlaboro en aliaj grupoj.
2. Al pli efika informado per amaskomunikiloj
Enhavplena, laŭtema kaj longdaŭra interfluo aŭ evento kun ĝemela urbo povas esti atentata de
civiluloj kaj interesa por publikinformaj organizoj. Iniciate krei tiun staton de nia flanko kune kun
la kunlaboro de esp-istoj inter ĝemelaj urboj estas bezonate por propagandi nian aferon. Por tio ni
kutimas kontakti kun aŭtoritatularo en urba oficejo kiel “Internacia Fako” en Japanio kaj prezenti
nian agadon aktive al amaskomunikiloj.
Ni, esp-istoj kontaktas amike kaj reciproke komprenante kun amikoj (esp-istoj) en ĝemelaj urboj.
Tiu kontaktado estas natura al esp-istoj kaj tute adekvata al la celo de ĝemela urbo. Sed
bedaŭrinde tia natureco malgraŭ nia penado ne estas videbla al civiluloj, kiuj verŝajne vidas tiun
kontakton fermita al ili. Pri tio ni devas esti atentaj kaj trovi bonajn rimedojn kaj ideojn kiel
malsupre skribitaj du aferoj.
Nu, mi prezentu miajn spertojn rilate al tio.
Prezenti ĝemelajn urbojn per interesaj temoj al civiluloj per ĵurnaloj

Mia urbo Wakayama (Ŭakajama) ĝemeliĝis kun kvin urboj (en Usono, Meksikio, Ĉinio, Koreio
kaj Francio). Sed multaj civiluloj ne konas, kun kiuj urboj nia urbo ĝemeliĝis kaj kiajn trajtojn ili
havas, malgraŭ ofta surĵurnaliĝo pri la urboj. Kaj la interfluo mem inklinas al la urbo angle
parolata. Do, mi proponis al loka ĵurnala eldonejo en mia urbo, ke ĝi traktu la artikolojn pri
ĝemelaj urboj, kiujn ni, civilulaj volontuloj helpos kolekti artikolojn el ĝemelaj urboj laŭ interesaj
temoj, kiujn ni kaj la redakcio elektu. Ĝi tre ĝojis, ĉar ĝi rekonis pri la celo de ĝemela urbo kaj pri
sia devo informi ilin. Elektitaj temoj estis “Vizitindaj turismejoj en mia urbo”, “Eduk-sistemo en
mia urbo” kaj “La bildo de festeno por nova paro en mia urbo”. Rilate al tiuj kvin urboj mi varbis
la volontulojn en mia urbo por kolekti artikolojn el la ĝemelaj urboj kaj por traduki. Sed nur aperis
la volontuloj lingve kapablaj rilati Usonon kaj Koreion. Do, pri Ĉinio kaj Francio mi havis la rolon
per Esperanto. En tiel malfermita procedo fariĝis klare, ke kolekti artikolojn nur per angla lingvo
estas malfacile, se eĉ talentulo de angla lingvo ne havas amikan solidarecon trans landlimoj kiel
esp-istoj, kaj do aliaj volontuloj tre admiris glatan kunlaboron de esp-istoj trans nacioj kaj ankaŭ
ĵurnalistoj komprenis tra tiu plenumenda tasko reale la praktikecon de Esperanto.
La artikoloj laŭ temoj kaj laŭ urboj aperadis dum duonjaro. Ĉe la fino de ĉiu artikolo aldoniĝis la
nomo de la kontribuanto. Mi ĉiam aldonis tie ne nur la nomojn de esp-istoj sed la nomojn de iliaj
aliĝintaj asocioj de Esperanto. Kelkaj legantoj sendis leteron al mi esprimante, ke niaj ĝemelaj
urboj fariĝis intimaj al ili. Mi sendis la ĵurnalojn al miaj kontribuantoj, esp-istoj en ĝemelaj urboj,
kiuj tre ĝojis kontribui sur internacia esp-ista solidareco.
Sendi infanan koruson al la urbo Bonn en Germanio, kie estas la ĝemeligita Bonn Unesko
Grupo kun mia Ŭakajama Unesko Societo
Por pli fortigi amikecan rilaton Ŭakajama Unesko Societo decidis sendi infanan koruson el mia
urbo al Bonn kaj alia urbo en Eŭropo, kiu ankoraŭ ne spertis prezenti siajn kantojn eksterlande.
Tamen tiu interkonsiliĝo ne progresis glate pro lingva muro eĉ inter ĝemelaj rilatoj. Ĝi demandis
al mi, ĉu esp-istoj ne povas helpi ĝin kaj plenumi la taskon kunlabore. Mi volonte promesis la
plenumon kun la kondiĉo, ke la infanoj kantos ne nur en japana lingvo sed ankaŭ en Esperanto.
Tio estis plenumita en sukceso kunlabore kun ambaŭ esp-istoj de mia urbo Ŭakajama kaj Bonn.
Ambaŭ ĝemeligitaj unesko-societoj tre dankis kaj admiris pri esp-ista solidareco plenumi la taskon
trans landlimoj. Ĵurnalistoj raportis la aferon, en kiu aperis multaj vortoj pri Esperanto. Esp-istoj
en Bonn tre ĝojis fari neatenditan propagandon al siaj civiluloj, kaj rekonigi la utilecon al
uneskanoj en Bonn.
Konklude mi volas resumi pri ĝemela urbo rilate al Esperanto-movado.
Se esp-istoj temas pri ĝemela urbo, mi volas pensi, ke ĝi ankaŭ estas unu el rimedoj por
Esperanto-movado same kiel en aliaj kampoj. Por tio la rilato inter ĝemelaj urboj devas esti ne nur
kun esp-istoj sed kun aliaj civiluloj en aliaj grupoj en malfermita agado. Tiele nia agado estas
vaste videbla kaj facile komprenata al civiluloj. Por tio ni, esp-istoj ĉiam estu akra-sentaj pri
sociala fluo, laŭ kiu ni iniciatu laborendan aferon per Esperanto kune kun civiluloj sur esp-ista
solidareco trans landlimoj. Per tia praktika aktivado nia kapablo pri la movado kaj la lingvo estos
hardata.---EGAWA Harukuni (la redaktoro faris etan korekton)
Esperantistoj de la provinco Liaoning en Takatsuki
Je la 10:00 de la 14-a de aŭgusto, 2007, sub enkonduko de s-ro Ukita Masaharu kaj s-ro Nakatu
Masanori, prezidanto kaj vic-prezidanto de Esperanto-Societo en Takatsuki (EST), Japanio,
delegacio de LEA (Liaoning-provinca Esperanto-Asocio, Ĉinio), vizitis la urbodomon de

Takatuki. S-ro Morimoto, s-ro Nakamura, s-ino Iwasa, gvidantoj el Takatsuki Internacia Asocio
(TIA) varme akceptis ilin. Antaŭ oficiala interparolado prezidanto Ukita unue prezentis la
ambaŭflankajn ĉeestintojn kaj celon de tiu ĉi vizito. S-ro Liu Zhengkun, prezidanto de LEA,
prezentis la provincon kaj la lastajn laborojn de LEA, kaj en sia parolado emfazis kaj esperis, ke la
ambaŭ Esperanto-organizaĵoj devis aktive vastigi kunlaboron kaj interŝanĝon pri kulturo, eduko,
komerco, scienco kaj tekniko ktp inter la provinco kaj Oasaka-hu surbaze de amikeca kontakto
kun Takatsuki. Poste s-ro Morimoto prezentis la urbon Takatuki kaj menciis la rolon de Esperanto
inter Takatuki kaj la ĉina ĝemelurbo Changzhou. TIA kaj LEA donacis donacaĵojn unu al alia. S-ro
Nakatu Masanori kaj s-ro Wu Guojiang, vic-prezidanto de LEA kaj komisiito de la projekto,
respektive ludis rolon de Esperanto-interpretistoj por ambaŭ flankoj. F-ino Mu Chunlei, vicĝenerala sekretario de LEA, servis kiel protokolistino.
Por sukcesigi la viziton de la delegacio al Japanio EST faris detalan planon ekde tiu tago, en kiu
ĝi oficiale decidis gastigi samindeanojn de LEA. S-ro Ukita kaj s-ro Tagahara Kiyoshi, estrarano
de EST, persone iris al Kansai Internacia Flughaveno por renkontiĝi kun la samideanoj, kaj veturis
kun ili al Jokohamo preninte Sinkansen-Rapidega Trajno. Pro aranĝo de EST la delegacio ĝuis kaj
progreson kaj civilizon de Japanio kaj tiean antikvan kaj modernan kulturon vizitinte Osaka,
Jokohamo, Tokio, Kioto kaj Taktsuki. Krome ili ĉeestis la bankedon kaj semajnan kunvenon de
EST.
S-ro Takeuti Yosikazu forpasinta en 2005 estis konata en Esperantujo. Li estis fondinto de EST,
la unua prezidanto de KAEM, honora membro de UEA kaj subteninto de la projekto, li kune kun
sia edzino per Esperanto malfermis la interŝanĝan pordon de Changzhou kaj Takatuki antaŭ ol
oficiale ĝemeliĝi inter si ambaŭ kaj testamentis 64,000 Eŭrojn al la Esperanto-movado. Dum
Japanio la komisiito speciale vizitis kune kun s-ro Ukita, s-ro Nakatu, s-ro Takahara, s-ro Yukawa
Masaki kaj Liu Zhengkun la bibliotekon de Nacia Muzeo de Etnologio en la urbo Suita, al kiu s-ro
Takeuti kontribuis grandan kvanton da E-libroj. Ni tie trovis parton el tiuj libroj.
Ankaŭ indas mencii, ke en la 11-a de aŭgusto edzino (s-ino Mariko), filo (s-ro Shingo) kaj bofilino (s-ino Kyoko) de s-ro Nakatu Masanori speciale preparis por la komisiiton japanstilan riĉan
vesperan hejmbankedon. Tie la komisiito ne nur havis plezuran nokton, sed ankaŭ propraokule
vidis feliĉan kaj harmonian japanan familion, kaj vere sentis densan amikecon de japanaj popoloj
al eksterlanda vizitanto. Tio ĉi estas eksterordinara donacaĵo donita de s-ro Nakatu al la komisiito.
La delegacio de LEA pasigis agrablajn kaj neforgeseblajn tagojn en Japanio. La hejmpaĝoj
starigitaj de s-ro Nakatu Masanori http://www.geocities.jp/fdtsh088/gaibu2007.html kaj
http://www.geocities.jp/fdtsh088/nakatu-18.html montras kaj priskribas tiun ĉi sukcesan viziton.
PAROLAS LA REDAKTORO
Pro la riĉa enhavo de la 92-a UK rilata al agado ĝemelurboj mi ne povas ne preni du numerojn da
Informilo Ĝemelaj Urboj kiel kongresajn numerojn. En la venonta numero vi legos informojn pri
ĝemelajn urbojn de Roterdamo, kongresurbo de la 93-a UK, viziton de esperantistoj el la germana
urbo Forchheim al la rumana ĝemelurbo Gherla, historieton pri la ĝemelurboj Tampere
(Finnlando) kaj Tartu (Estonio) , kaj aliajn mesaĝojn ricevitajn. Via kontribuaĵo ĉiam estas
bonvena.
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Ĉinio: 1401 ĝemelaj urboj en 120 landoj
Ĝis la fino de 2006 Ĉinio jam havis 1401 ĝemelurbojn en 120 landoj. Tion diris s-ro Li Jianping, vicprezidanto de Ĉina Popola Asocio por Amikeco kun Fremdaj Landoj, kiam la 23-an de oktobro 2007 li
ĉeestis la Unuan Internacian Konferencon de Ĝemelaj Urboj de la provinco Jiangxi.
La unua Esperanto-Societo de Kroatio: Centa jubileo
La 17-an de novembro 2007 estis festita la centa jubileo de la unua Esperanto-Societo fondita en
Kroatio, en Rijeka en 1907. Granda dulingva murtabulo estis fiksita okaze de la jubileo sur la konstruaĵon
en la urbocentra strato Korzo, kie en 1907 estis la sidejo de la unua societo Adriatika Ligo Esperantista.
Filatelia poŝtkoverto surhavas la nomojn de 37 unuaj membroj, kiuj plantis Esperanton en Rijeka.
Libroekspozicio pri Esperantaj libroj lige al monato de libroj kun du prelegoj allogis novajn kursanojn. Pli
ol cent kvindek gastoj el sep landoj venis al la solenaĵo. La urbeststro de Rijeka persone dankis al la
societo, kiu helpis konstrui multlingvecon de Rijeka. Salutoj de E-parlamentanino Margareta Handzlik, de
UEA-prezidanto kaj estrarano pri kulturo, de la japana ĝemelurbo Kawasaki, persona ĉeesto de la
reprezentanto de ĝemela societo el Triesto kaj de dek du aliaj societoj el Kroatio ... banderolo pri la evento
urbomeze. Esperanton la fenomenon kulturan artistoj prezentis teatre (aktorino Vida Jerman) kaj kanzone
(Georgo Handzlik kaj Neven Mrzleki). Unu fojon oni estas 100-jara. Speciala aǔtobuso alkondukis 50
gastojn de norda Kroatio al la marborda Rijeka. Komencjarcenta kostumo kaj muziko. Prezidanto Boris Di
Costanzo ne bedaǔris preskaǔ 10.000 eǔran investon. Ĵurnalistoj abunde raportis pri la kultura centjarulo.
Estas digne esti esperantisto kun dokumentita centjara historio: Turisma Asocio de la urbo eldonis 16paĝan Esperantlingvan broŝuron pri Rijeka. La programojn ebligis Departamento Primorsko-Goranska kaj
Urbo Rijeka. (S. Štimec)
Okazos la Tutmonda kongreso de esperantistoj- ĵurnalistoj
La 26-30-an de Majo 2008 en Vilnius, ĉefurbo de Litovio, okazos la Tutmonda Kongreso de
Esperantistoj-Ĵurnalistoj, kiun organizas Litova Ĵurnalista Asocio kaj Litova Esperanto-Asocio (LEA) kun
temo: ĵurnalismo kaj Esperanto. S-ro Povilas JEGOROVAS, prezidanto de LEA, speciale sendis priajn
informojn al la redaktoro de Informilo de Ĝemelaj Urboj. Kvankam la redaktoro ne povas partopreni en
tiu kongreso pro financo, tamen li aktive donas al ĝi proponon: Aranĝu renkontiĝon de ĵurnalistoj el
ĝemelaj urboj de Vilnius. Ĝis la 10-a marto 2008 aliĝis entute 104 esperantistoj-ĵurnalistoj el 26 landoj.
Forpasis s-ro Dong Shulin
S-ro Dong Shulin (1971-2008) forpasis en la 6-a de januaro 2008. Li esperantistiĝis en 1991, membriĝis
en UEA en 1994 kaj estis komitatano B de TEJO (1998-2000). Li aktivis en Esperanto-movado kiel vicprezidanto de Junulara Komitato de Zaozhuang-a Esperanto-Asocio. Pro lia iniciatema laboro kaj penado
ĝemeliĝis “Kanguruo” Infanĝardeno en la pollanda urbo Torun, hejmurbo de la granda astronomo
Nicolaus Copernicus, kaj “Tianmi” Infanĝardeno en Zaozhuang post la 89-a UK okazinta en 2004 en
Pekino, Ĉinio. Bedaŭrinde en lia plua konsidero ne realiĝis alia ideo: ĝemeligi la du urbojn.

URBA STILO KAJ TRAJTO
Urba historio
Roterdamo, kongresurbo de la 93-a Universala Kongreso de Esperanto okazonta en 2008, fondiĝis en la
meza 13-a jarcento post kiam baraĵo estis konstruita en la rivero Rotte, t.e. ĝia nomo originis de tiu
akvobaraĵo kaj nun ĝi estas la dua plej granda urbo de Nederlando kaj la plej granda urbo de la provinco
Zuid-Holland. Ĝis la 1-a de januaro 2006 ĝi kovris areon de 304,22 km² (el kiu 206,44 km² estas tero) kun
loĝantaro de 588.500.
Roterdamo kun la plej granda haveno en Eŭropo estas unu el la plej aktivaj komerco-urboj, tie svarmas
nomboj da grandaj kaj malgrandaj internaciaj kompanioj el la tuta mondo: 300 el Usono, 200 el Azio kaj
500 el aliaj landoj en Eŭropo. Ĝi ankaŭ estas hejmo de Mittal Ŝtala Companio N.V. la plej granda ŝtala
kompanio en la mondo.
Esperanto-movado
Roterdamo estas tro konata en Esperantujo, ĉar ĝi estas sidejo de hejmo de esperantistoj, Universala
Esperanto-Asocio (UEA). En la 28-a de aprilo 1908 oni solene deklaris al la mondo fondiĝon de UEA kiel
organizaĵo de individuaj esperantistoj. La jaro 2008 estos ĝia 100-a jara jubileo. La Centra Oficejo de
UEA estas la ĉefa sidejo de Universala Esperanto-Asocio. Antaŭ la jaro 1955 ĝi longe estis en Svislando
kaj havis mallongan restadon en Britio. Post ses-jaro en luita domo en Roterdamo la Asocio aĉetis domon
ĉe Eendrachtsweg 7, sed en 1962 la Centra Oficejo ne povis ne translokiĝi al la nuna domo ĉe Nieuwe
Binnenweg 176, kiu estis konstruita en 1887, kaj havas samajn jarojn kiel Esperanto, pro la urborenovigaj
planoj de la loka registaro.
Celoj de UEA estas klaraj, t.e. (1) disvastigi la uzadon de la internacia lingvo Esperanto; (2) agadi
por la solvo de la lingva problemo en internaciaj rilatoj kaj faciligi la internacian komunikadon; (3)
plifaciligi la ĉiuspecajn spiritajn kaj materiajn rilatojn inter la homoj, malgraŭ diferencoj de
nacieco, raso, sekso, religio, politiko aŭ lingvo; (4) kreskigi inter siaj membroj fortikan senton de
solidaro, kaj disvolvi ĉe ili la komprenon kaj estimon por aliaj popoloj. Post evoluo de 100 jaroj
fariĝas la plej granda internacia organizaĵo por la parolantoj de Esperanto kaj havas membrojn en 117
landoj, kaj estas en oficialaj rilatoj kun Unuiĝintaj Nacioj kaj UNESKO. Antaŭ la nunaj prezidanto s-ro
Probal Dasgupto kaj ĝenerala direktoro s-ro Osmo Buller entute 20 personoj prezidis UEA, inkluzive s-ro
Renato Corsetti, eksa funkciulo de la projekto Ĝemelaj Urboj, kaj 13 personoj gvidis la Centran Oficejon,
inkluzive s-ro Trevor Steele, ankaŭ funkciulo de la projekto.
Ankaŭ en Roterdamo troviĝas loka Esperanto-organizaĵo nomata MERKURIO, kiu estis fondita en
1906, kunvenas la unuan kaj trian merkredojn de ĉiu monato escepte de julio/aŭgusto je la 19.30-a horo en
la Centra Oficejo de UEA.
Ĝemeliĝaj urboj
Roterdamo aktive partoprenas en ĝemelaj aferoj. Nuntempe ĝi havas 13 ĝemelajn urbojn: Köln
(Germanio), Esch-sur-Alzette (Luksemburgio), Lille (Francio), Torino (Italio), Luik, (Belgio), Burgas
(Bulgario), Constanta (Rumanio), Gdansk (Pollando), Shanghai (Ĉinio), Havana (Kubo), Sankt Petersburg
(Rusio), Baltimore (USA) kaj Dresden (Germanio), kaj 12 Partnerajn urbojn: Kingston upon Hull
(Britio), Antwerpen (Belgio), Basel (Svislando), Oslo (Norvegio), Duisburg (Germanio), Nürnberg
(Germanio), Jakarta (Indonesio), Osaka (Japanio), Budapest (Hungario), Bratislava (Slovakio), Durban
(Suda Afriko) kaj Praha (Ĉeĥio), kaj 4 ĝemelajn havenojn: Kobe (Japanio), Seattle (Usono), Busan
(Koreio), Tokyo (Japanio). Oni nemalfacile trovas delegitojn de UEA en nemalmultaj urboj el ili.

INTER ĜEMELAJ URBOJ
Germanaj esperantistoj vizitis la urbon Gherla
Inter la 25-a kaj la 29-a de aprilo, ses esperantistoj el la germana ĝemelurbo Forchheim vizitis Gherla,
urbeto de Rumanio. Venis ses esperantistoj kaj la revido en la flughaveno en Kluĵo estis vere emocia.
Survoje al Gherla mi klarigis al la gastoj pri la programo, kiun ni organizis, ili rakontis pri flugvojaĝo.
Merkrede, la renkontiĝo estis ĉe Municipa Biblioteko, kie ni trinkis kafon kaj foliumis albumojn pri
Gherla. De la biblioteko ni piediris tra la urbo kaj rakontis al la gastoj pri la historio de Gherla. Ni vizitis
la germanan ĉambron en la urba Muzeo, kie sur bretoj kuŝas aliaj esperantaj libroj kaj E-flageto. Ni vizitis
ankaŭ la germanan tombejon, la urbodomon kaj la armenan katedralon.
Ĵaŭde matene ni veturis al Kluĵo. Dum kelkminuta piedirado tra la centro de la urbo ni rakontis la
mallongan historion de Kluĵo kaj poste ni renkontiĝis kun kluĵaj esperantistoj en la Municipa kulturdomo.
S-ino Julia Sigmond, la prezidantino de la E-Asocio en Kluĵo bonvenigis nin kaj sekvis la interkonatiĝo.
Ĉiuj prezentis sin kaj rakontetis pri la spertoj dum iliaj esperantistaj vivoj. Estis tre agrabla tia Erenkontiĝo! Ni tagmanĝis en restoracio kaj poste ni vizitis kelkajn butikojn, kie la gastoj aĉetis belajn
memoraĵojn. La reveturo al Gherla estis agrabla kaj la vesperon ĉiuj pasigis ĉe la gastigantaj familioj.
Vendrede ni veturis al la vilaĝo Nasal, kie oni fabrikas la bongustan fromaĝon “NASAL”. Ni ricevis la
akcepton de la proprietulo por viziti la fabrikon, la gvidantino rakontis al ni la historion de la
fromaĝfabrikado kaj ni eĉ gustumis la fromaĝon. Poste ni vizitis la elementan lernejon de la vilaĝo. La
estrino de la lernejo ofertis al ni bongustajn tradiciajn kukojn, mineralan akvon kaj kafon. Ni ĝuis ankaŭ
etan spektaklon prezentitan de gelernantoj. Nur kelkajn kilometrojn for de Nasal troviĝas la fama
monakejo Nikula, kiun niaj gastoj deziris viziti. Belegajn momentojn ni havis kune tie. Vespere, la gastoj
invitis la gastigantojn vespermanĝi al restoracio.
Sabate tagmeze la Esperanto-grupo el Gherla invitis la gastojn en la ĉirkaŭaĵon, kie sur iu teraso ni
piknikumis, trinkis vinon kaj bieron kaj ĝuis la forte brilantan sunon. La tago estis tre agrabla, ni babilis
kaj rememoris pri niaj vizitoj en Germanio. La amikeco inter ni daŭras jam ekde antaŭ ok jaroj, kiam por
la unuan fojon, la prezidantino de la Esperanto Asocio en Forchheim, s-ino Evelin Geist kontaktis nin. De
tiam mia esperantista vivo komenciĝis kaj mi konfesis, ke mi havis nur ĝojojn kaj danke al miaj Egeamikoj mi eksciis pli multon pri la mondo.
Dimanĉe je la 10-a ni veturigis la gastojn al Kluĵo… bedaŭrinde ili devis forlasi nian landon. La reflugo
estis agrabla kaj post nur kelkaj horoj mia amikino telefonis al mi kaj sciigis pri la bona alveno hejmen.
Por ni, rumanaj gastigantoj, la restado de niaj germanaj geamikoj ĉe ni estis tre agrabla kaj fruktdona
kaj por la gastoj ankaŭ. La amikeco inter ni estas sincera kaj certe daŭrigos longan tempon. ---el raporto
de Mariana BERARIU en n-ro 2 (41) BAZARO 2007
Tampere kaj Tartu, 15-a jariĝo de ĝemeliĝo
Ĝemelurbokontaktoj inter Tampere kaj Tartu daŭris jam 15 jarojn. Oficiala kontrakto estis subskribita
en la jaro 1993, baldaŭ post la nova sendependeco de Estonio. Nun la urboj decidis publikigi historieton
pri la kunlaboroj. Ĉar diversaj societoj kaj privataj personoj ankaŭ havis kontaktojn kun tartuanoj, la urboj
petis memoraĵojn de ili. Interalie esperantistoj kaj Esperantosocieto Antaŭen havis kontaktojn jam pli
frue ol 1993 kaj vizitis unu la aliajn.
Ankaŭ subskribanto sendis sian skribaĵon al Kulturoficejo.
Korespondado inter esperantistoj komencis jam post la milito tuj kiam ĝi eblis, ĉirkaŭ dum la
“perestroiko”. Nia forpasinta membro Kerttu Sepälä rakontis, ke ŝi vizitis Tarton kun viborga grupo en
aŭtuno 1939, antaŭ kelkaj monatoj kiam Sovetunio atakis Finnlandon. Tio signifas, ke finnoj havis
kontaktojn kun tartuanoj jam longe.

Tartu estas la dua plej granda urbo en Estonio. Tie estas konata malnova universitato, kiu estas fondita
en 1632. Konata ankaŭ por finnoj, ĉar nia packontrakto inter Finnlando kaj Sovetunio estas subskribita tie
en la jaro 1924. Loĝantoj estas iomete pli ol 100.000. Esperanto societo estas Tartu Esperanto Selts — el
raporto de Veli Hämäläinen en n-ro 2 Vekilo/2007
Kunlaboro de Beogradaj kaj Ĉikagaj esperantistoj
Beograda Esperanto societo “Radomir Klaji“ en Serbio kaj Esperanto-societo de Ĉikago en
Usono ĉi tiuj tagoj establadis unuajn ligojn. Ideo devenis de s-ro Viktor Pajuk, prezidanto de Ĉikaga
Esperanto-societo.
Ĉikago kaj Beograd ĝemeliĝis la 7-an de junio 2006. Ĉarton pri ĝemeliĝo subskribis tiamaj urbestroj de
Beogrado kaj Ĉikago, Richard Deley kaj Nenad Bogdanovic. Beogrado per subskribo de ĉarto fariĝis la
25-a urbo (apud Milano, Parizo, Ateno, Angajo, Moskvo k.a.), kiu ĝemeliĝis kun tiu urbo kun trimiliono
da homoj.
Esperantistoj de la du urboj planas interŝanĝi informojn pri aktivecoj por siaj bultenoj, organizi
interkonojn kaj personajn kontaktojn en kongresoj, interŝanĝi librojn kaj esperantaĵojn kaj partopreni en
interurba kunlaboro.
Unuaj paŝoj estas faritaj. Ni esperas, ke kunlaboro en estonteco helpos al ambaŭ societoj plibonigi
lernadon de internacia lingvo kaj amikajn kontaktojn de esperantistoj el tiuj geografie malproksimaj sed
anime proksimaj urboj.--Dimitrije Janicic
Esperanto faciligas mian vojaĝon en ĝemelaj urboj
Dum kunveno de nia asocio : Espéranto Limousin, s-ino Dominique Fantou informis, ke ŝi estas membro
de Asocio Pri Rilato Internacia de Limoĝo, kiu organizos vojaĝon al Fürth en Germanio kaj Pilseno: du
ĝemelurboj de Limousin (Limoĝo), ankoraŭ al Prago kaj Karlovy Vary en Ĉeĥio: fama banloko en
okcidenta Bohemio fondita en la 14a jarcento. Ŝi precizis, ke la vojaĝorganizanto deziris tie viziti faman
kristalfabrikon - [Mozer] - sed ne sukcesis kontakti ties direktoron. Nur danke al la Esperanta ĉeĥa
korespondantino de Dominique, ŝi sukcesis kontakti lin kaj poste realigi tiun viziton. Tio instigis min, kiel
prezidanto de nia asocio, por partopreni en tiu vojaĝo kaj por plu uzi kaj konigi Esperanton okaze de tiu
ĝemeligado. Kvankvam mi ne estas tre vojaĝema, tamen mi aliĝis kaj rapide rete kontaktis ĉeĥajn kaj
germanajn esperantistojn. La vojaĝo okazis de la 30-a de oktobro ĝis la 4-a de novembro 2007.
Dum la recepto en la urbodomo de Pilseno, krom la ĉeĥaj ĝemeligaj respondeculoj, nur ni invitis kaj
renkontis Pilsenanojn ; kune ni kantis al ĉiuj la eŭropan himnon en Esperanto, tio forte impresis la
partoprenantojn. Poste ni malkovris la urbon danke al kvin lokaj esperantistoj, kaj dufoje kunvenis kun la
tiea grupo. Notinde, mi proponis projekton por plividigi nian lingvon : temas pri traduko de la retpaĝaro
de niaj respektivaj urboj en Esperanto kaj en ĉiu el la lingvoj de niaj ĝemeligaj urboj. Ni estas laboranta
pri tiu projekto.
Kiam ni trarigardis Pragon, ni renkontis sur la fama Karloponto na Jirka Tomecek , li estas vicprezidanto de la ĉeka Asocio, kiu tre afable kaj sperte malkovris al ni multajn historiaĵojn kaj vidindaĵojn
de judaj, turistaj, diversaj kvartaloj.
Rakontinda estas anekdoto pri la afableco de ĉeĥoj : Mi ricevis rete eraran telefonnumeron. Mi ne
sukcesis kontakti Jirkan por rendevuon. Antaŭ trarigardi la mirindan katedralon, mi petis de
turismoficistino : « kio okazas, mi ne sukcesas atingi tiun telefonnumeron », ŝi provis per la oficia
telefono, unuafoje vane, duafoje ŝanĝante du ĉiferojn, kaj donis la aparaton por ke mi povis paroli kun
Jirka, kiu tuj rapidigis al rendevuon !
En Fürth, ni retrovis esperantistojn: Mikael Zeilinger kaj lia japana edzino Keiko, kun ili ni trarigardis
kun la francaj vojaĝantoj la urbocentron, tre saĝe Mikael aldonis al ni kelkajn klarigojn post tiuj de la

franca ĉiĉerono, poste ni iris trinki en kafejo kaj babili pri la fruan evoluon de nia ambaŭaj landoj, fine
antaŭ ĝisrevidi, li indikis al ni plurajn indajn urbolokojn, kiujn ni grandplezure malkovris la morgaŭon.
Dum la al'hejm'a vojaĝo, mi disdonis dokumenteton pri Esperanto al ĉiuj, pluraj miris ke ni, eĉ Sylvie,
kiu lernas Esperanton de mallonga tempo, tiel facile komunikis kun esperantistaj ĉeĥoj kaj germanoj,
kelkaj diris ni ŝatus pli scii kaj eble lerni tiun lingvon !
Finfine post tiu vojaĝo, mi nun kreis novan kurson por sep komencantoj. Vivu Esperanto, vivu
urboĝemeligado !--- Pjer Buvje (la redaktoro aldonis titolon)
Mia vizito en Stuttgart
Dimanĉo, tago tria
Dimanĉo estis la ĉefa tago de la centjariĝaj solenaĵoj kaj en tiu tago okazis en la generacia centro de
Stuttgart la oficiala programo, kiun ĉeestis ĉirkaŭ sesdek esperantistoj - membroj de la klubo kaj gastoj el
la tuta Germanio kaj du aliaj landoj (reprezentantoj de la ĝemelurboj Brno kaj Łódź). Evelyn kaj mi
vekiĝis tiumatene iom pli malfrue, ĉar ni antaŭe nokte ankoraŭ iom komune interretumis. Krome, kiam ni
post matenmanĝo forveturis per metroo de ŝia loĝejo, ŝi ankoraŭ eksciis, ke ŝi hejme forgesis la kukon,
kiun ŝi speciale bakis kiel donacon por la aliaj ĉeestontoj (ŝi revenis por repreni ĝin dumtage). La
antaŭtagmeza parto de la programo konsistis el faka prelego pri la historio de esperanto-movado en
Stuttgart. Ni lernis pri la kuraĝa kaj senlaca agado de Paul CHRISTALLER, profesoro ĉe artmetia lernejo
en Stuttgart, kiu inspirite de la pacema kaj popolinterkompreniga ideo de pola doktoro L. L. ZAMENHOF
pri neŭtrala kaj facila internacia lingvo fondis je la 27-a de januaro 1905 kun tri kunuloj la unuan
esperanto-grupon en Stutgarto kaj Badeno-Virtembergo. Jam ĝis la fino de la jaro la grupo atingis la
membronombron de 22. Tamen, la esperanto-movadon en Stuttgart baldaŭ trafis sama malbona sorto, kiel
esperanton ĝenerale en ĉiuj germanaj urboj kaj ankaŭ en pluraj aliaj landoj de Eŭropo. En 1933,
Christaller demisiis pro la tiam inaŭguriĝinta naziisma registaro de Adolf HITLER, kiu forte subpremadis
esperanton kaj dum sia firegado mortigis en koncentrejoj i.a. ankaŭ multegajn esperantistojn. Tamen,
malgraŭ tiu ĉi ege malfacila periodo, post la dua mondmilito la grupo refondiĝis kaj ĝis nun en Stuttgart
vivas kaj aktivas afablaj simpatiantoj de la internacia lingvo esperanto, pri kio mi mem povis konvinkiĝi.
Dum tagmanĝa paŭzo mi iris kun grupeto de aliaj partoprenantoj manĝi en proksiman restoracion.
Kuniris kun ni ankaŭ juna knabo, studento pri medicino, kiu ankoraŭ tute ne parolis esperanton, sed
interesiĝis pri la lingvo kaj tial venis partopreni la renkontiĝon. Dum unu momento la organizanto Martin,
kiun mi finfine dum tiu tago povis persone ekkoni, starigis min antaŭ lin kaj diris, ke mi ja iom konas la
germanan, do ke mi bonvolu iom klarigi al tiu knabo per la germana kiel mi konatiĝis kun esperanto, kial
mi lernas ĝin kaj kiel mi jam povis utiligi ĝin en mia vivo. Mi do provis, ĉefe ripetante la esencajn
argumentojn pri facileco kompare kun aliaj naciaj lingvoj, neŭtraleco helpanta al interkompreniĝo de
nacioj kaj ebleco facile per ĝi ekhavi kontaktojn kaj amikojn de la tuta mondo, renkontiĝadi kun ili dum
internaciaj renkontiĝoj kaj vojaĝante tranoktadi senpage en hejmoj de lokaj esperantistoj, kiuj anas la
gastigan reton nomatan Pasporta servo. Espereble mia germana estis komprenebla al li, sed poste mi havis
iom da problemoj kompreni liajn respondojn parolatajn en flua germana. Ankaŭ tial mi preferis dum tiu
renkontiĝo en Stuttgart paroli kun germanoj esperante, ĉar dum tia konversacio ne realiĝas tiu scenaro de
malegala konfrontacio de multjara sed ankoraŭ neperfekta lernanto de la lingvo kun ĝia denaska parolanto,
kiu kompreneble ĉiam regos sian lingvon je pli alta ŝtupo ol kiun kapablas atingi fremdlandano.
Ĉar estis dimanĉo, oni enprogramigis en tiu tago post la tagmanĝo ankaŭ ekumenan diservon en
esperanto por la interesiĝantoj el inter la partoprenantaro. Ĝin celebris loka pastro-esperantisto. Tiaj
esperantlingvaj mesoj okazas en Stuttgart regule (ĉar la papo Johano Paŭlo la 2-a aprobis en la 90-aj jaroj
esperanton kiel oficialan liturgian lingvon, kaj dum siaj paskaj kaj kristnaskaj benoj Urbi et orbi li ĉiujare
salutadis la mondon ankaŭ en esperanto).

La posttagmeza programo estis multe pli bunta kaj distra ol la matena - interalie oni prezentis du
esperantlingvajn pupteatrajn unuaktaĵojn adaptitajn laŭ libroj de konataj germanaj verkistoj, oni havis la
eblecon babili ĉe bongustaj dolĉaĵoj kaj trinkaĵoj, amuziĝi ĉe diversspecaj ludoj kaj oni tiam ankaŭ
prezentis la invititajn gastojn de la ĝemelurboj. Mi transdonis donacojn kaj salutis la klubanojn de
Stuttgart en nomoj mia, de la partnera esperanto-klubo de Brno kaj ankaŭ ĝenerale de ĉiuj iliaj
ĝemelurbanoj de Brno. Kelkaj esperantistoj el Stuttgart pro la urba ĝemeleco jam dum antaŭaj jaroj vizitis
Brnon, do tiuj jam bone sciis pri kio mi parolas, kaj dum personaj interparoloj poste rememoradis pri siaj
belaj travivaĵoj de siaj vizitoj en nia urbo kaj petis al mi transdoni siajn bondezirojn al la konatoj, kiujn ili
tiam dum sia vizito per esperanto en Brno trovis. Ĉio ĉi atestas, ke la peresperantaj kontaktoj inter la du
urboj estas speciale bonaj. Ankaŭ mi mem tre dankemas al la esperanto-klubo de Stuttgart-ne nur pro la
ebligo viziti ilian urbon kaj pro la afabla gastigado kiun ili al mi dum mia restado dediĉis, sed ankaŭ pro la
malavara financa helpo, per kiu la klubo de Stuttgart helpis kovri miajn elspezojn rilatajn al tiu vizito.-Marek BLAHUŠ (daŭrigota)
SERVA PLATFORMO
Belgio
Nia urbo "Ottignies-Louvain-la-Neuve" en Belgio estante ĝemelita kun la hungara urbo "Veszprém",
membroj de nia juna Esperanto-klubo skribis al hungaraj UEA-delegitoj, kiuj loĝas en Veszprem. Tiel ni
konatiĝis kun Eva Golden, kiu sukcesis restarigi Eo-klubon en Veszprèm. Post kelkaj monatoj, en julio
2005, tri membroj de nia klubo vojaĝis al Veszprem, kie ili estis tre amike akceptitaj dum 3 aŭ 4 tagoj. En
julio 2006, 5 veszpremanoj vojaĝis al nia urbo kaj ni sukcesis organizi oficialan akcepton en la urbodomo.
Ja nia urbestro estas membro de la verda partio kaj almenaŭ 4 skabenoj estas favoraj al Esperanto. Dum la
oficiala akcepto ĉiuj ĉeestantoj (plimalpli 30 homoj) estis impresitaj de nia kapablo komuniki esperante
kun niaj hungaraj geamikoj. Intertempe niaj geamikoj de Veszprem ankaŭ pruvlegis la Esperantan
tradukon de gvidlibro pri nia urbo. Do provu trovi esperantoparolantojn en urboj ĝemelitaj kun via urbo.
Vidu la blogon de nia klubo "Kvinfolio": http://esperantokvinfolio.skyblogs.be/ Yves Eeckhout
<eeckhout.gailly@skynet.be>
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NOVAĴO
Ĝemeliĝis du Esperanto-organizaĵoj
La regiono Bretonio en Francio kaj la provinco Shandong en Ĉinio havas oficialan ĝemelan rilaton. Rennes,
ĉefurbo de la regiono kaj Jinan, ĉefurbo de la provinco, estas ĝemelaj urboj. La 10-an de aprilo 2008, la du
prezidantoj de Bretona Esperanto-Federacio kaj Shandong Esperanto-Asocio kune subskribis ĉarton pri ĝemeliĝo
de la du organizaĵoj redaktitan en la kvar lingvoj Esperanto, ĉina, franca kaj bretona. La subskriban ceremonion
ĉeestis reprezantantino de la urbodomo Rennes. Detale legu sekvan raporton de s-ino Josette DUCLOYER.
Alie s-ino Josette Ducloyer menciis, ke oficiale la ĉefurbo de Bretonio, Rennes, estas ĝemelita kun la ĉefurbo
de Shandong, Jinan, kaj la du esperanto-asocioj projektas rilati, ke ankaŭ la bretona urbo Quimper estu oficiale
ĝemelita kun Yantai, kaj jam la esperanto asocio de Quimper rilatas kun tiu de Yantai. N-ro 6 Informilo de Ĉina
Esperanto-Ligo, 2008, aperigis la prian raporton de prof. LIU Xiaojun per tutpaĝo.
Vizito al ĝemela urbo
Invitite de la 60-a Esperanto-kongreso de IFEF kaj la Esperanto-klubo de Lodzo, filio de Pola EsperantoAsocio, s-ro HAN Zuwu, prezidanto de Tianjin Esperanto-Asocio （TEA） kaj vic-prezidanto de Ĉina Fervojista
Esperanto-Asocio, vizitis Pollandon inter la 15-a majo kaj la 2-a de junio, kaj post la kongreso estis varme
akceptita dum restado en Lodzo, ĝemelurbo de Tianjin. Tie ambaǔ flankoj kunsidis pri la intimaj rilatoj inter la du
ĝemelaj urboj, kaj serioze diskutis pri estonta plano de kunlaboro kaj interfluo inter ambaŭ Esperanto-organizaĵoj.
Detale vidu prian artikolon de s-ro Han Zuwu.
Partneriĝis du urboj kun ĉeesto de esperantistoj
La 8-an de junio, 2008, d-ro Lutz TRUEMPER, urbestro de Magdeburg en Germanio, kaj s-ro Andrzej
KOSZTOWNIAK, prezidanto de la urbo Radom en Pollando, oficiale subskribis la partneran kontrakton inter la
du urboj, en kiu estas kunlaboroj pri lernejoj, junnulara kaj sporta organizaĵoj, kulturo ktp. S-ro Gerhard
HIRSCHMANN kiel reprezentanto de esperantistoj el Magdeburg kaj s-ro Antoni DORASZ el Radom, estro de la
100-jara Esperantoklubo de Radom, ĉeestis la solenan ceremonion. S-ro Hirschmann vizitis Radom pro aliĝo al
vojaĝogrupo kiu akompanis la urbestron.
Krome la 6-an de junio okazis afabla renkontiĝo en la Esperantoklubo de Radom. En bon-etosa rondo ambaǔ
flankoj interŝanĝis opiniojn, kaj s-ro Hirschmann raportis pri projektoj en Afriko kun bildprezentado kaj pri
Mondcivitana agadoj: www.geocities.com/esperanto_awc --- laǔ raportoj de Gerhard Hirschmann
Decido de EST al ĝemela urbo
Esperanto-Societo en Takatsuki (EST) gastigos la 57-an Kongreson de Esperantistoj en Kansajo de Japanio
okazotan en junio 2009 kaj faris decidon: inviti du esperantistojn el la ĉina ĝemelurbo Changzhou de Takatsuki al
la kongreso. Ekde la 21-a de junio 2008 jam eklaboras organiza komitato por la kongreso, konsistanta el estraranoj
de EST kaj reprezentantoj de najbarurbaj grupoj kaj Kansaja Ligo de Esperanto-Grupoj. (laǔ raportoj de
TAGAHARA Kiyoshi kaj NAKATU Masanori)
[komentario] Mi unue esprimas koran gratulon al la Bretona Esperanto-Federacio kaj Shandong EsperantoAsocio, kaj al la du urboj Magdeburg kaj Radom, kaj alte taksas signifan viziton de s-ro HAN Zuwu kaj
konsideron de EST. Tiuj aktivecoj grandege riĉigas enhavon de ĝemelaj urboj kaj vive kaj efike montras rolon kaj
valoron de Esperanto en la agado de ĝemelaj urboj.
Frue en februaro s-ino Josette DUCLOYER konsultis min je modelo de la kontrakto por ĝemeliĝo, tamen mi
donis kelkajn proponojn (legu sube), kvankam mi ne havas tian sukcesan modelon en manoj. En aprilo s-ro
Gerhard HIRSCHMANN informis la komisiiton pri junia vojaĝo al Radom kaj subskribo de la partnerkontrakto.
Mi klare memoras, ke la ricevita libro Kroniko de La Esperanto-movado en Tianjin (1915-2000) menciis viziton
de tri samideanoj el TEA al Lodzo en 1998 por tiea 90-jara Esperanto-movado. Tio signifas, ke ĉi-jaro estas la
100-jara jubileo de la movado en Lodzo. Ĉi tie li kore gratulas al esperantistoj kaj la Esperanto-klubo de Lodzo,
kaj bondeziras al ili grandan sukceson en la dua 100- jaro. Takatsuki kaj Changzhou oficiale ĝemeliĝis en 1987,
sed unu jaron antaǔ tio la du lokaj Esperanto-organizaĵoj jam havis kontakton inter si. En la pasinta jaro mi kiel
komisiito kaj unu el estraranoj de Liaoning-provinca Esperanto–Asocio estis varme invititaj kaj akceptitaj de EST
kaj siaj membroj post la 92-a UK en Jokohamo. Mi revuas tiujn ĉi aferojn por ke mi diru al vi: Vi per agado forte
subtenas la projekton “Ĝemelaj Urboj”. Vi per elstaraj laboroj praktikas valoron de Esperanto. Mi pensas, kion ili
donas al ni estas ne sole ĝojo kaj ĝuo de sukceso, sed ankaŭ sugesto kaj inspiro: kiel ni agas? Sed estas tre klare,
ke nia laboro havos pligrandan progreson se lokaj Esperanto-organizaĵoj aktive agus kiel ili. Sukceso venas el
diligenteco. Mi racie kredas, ke plimulte naskiĝos tiaj ekzemploj sub diligenta laborado kaj senĉesa penado. — la
komisiito

1. Gvid-ideo: kialo, celo ktp.

Proponoj al verko pri la kontrakto de ĝemeliĝo
(Respondo al sinjorino Josette Ducloyer)

2. Ĝemeliĝita objekto: organizaĵo je sama nivelo, ekz. provinco al provinco, urbo al urbo, cele komunan evoluon.
3. Procedo
3-1 Elmeti intencon pri ĝemeliĝo
3-2 Raporto de demonstrado
En tiu raporto estas detale priskribita interŝanĝo de ambaŭ flankoj, propono pri ĝemeliĝo (kiam, kie?),
praktikebleco kaj neceseco por starigi tian rilaton inter ambaŭ flankoj, aprobo de ambaŭ lokaj aŭtoritatoj, ktp.
3-3 Diskuto pri kontrakto
Ĉi tie ambaŭ E-organizaĵoj ekzamene diskutas pri enhavo de la kontrakto, ekzemple estraroj de du organizaĵoj
kunvenas por tio kaj prezentas protokolon de kunveno
3-4 Konfirmo de la kontrakto
La kontrakto devas esti prezentita al lokaj aŭtoritatoj kaj konfirmita.
3-5 Subskribo de la kontrakto
Du organizaĵoj rajtigas iun (prezidanton aŭ aliajn estraranojn) subskribi la kontrakton.
3-6 dosiero
La kontraktoj subskribitaj devas esti fotokopiitaj kaj metitaj en arkivojn de la koncernaj departementoj de
aŭtoritatoj.
4. Aliaj
4-1 Post ĝemeliĝo de du organizaĵoj regule interŝanĝi informojn pri E-movado
4-2 Ambaŭ flankoj reciproke faras viziton laŭplane.
4-3 Ambaŭ flankoj aktive akcelu diversajn interŝanĝojn per tiu rilato.
Reagoj al la projekto kaj sia revueto
1. Joao Claudio T. NSOKO en Angola: Kara Samideano, mi volas ricevi vian bultenon aŭ revuon bedaŭrinde vi ne
kutime skribas al mi, krome nia lando tro bezonas la ĝemeladon kun via urbo kaj la japana kaj aliaj ni bone
babilos laŭ via afabla respondo
2. Karine ARAKELJAN, ĉefdirektorino de Kultur-Kleriga Centro "Espero" en Armenio: Estimata s-ro Wu
Guojiang, mi elkore dankas pro la mesaĝo kaj sendita revuo.
3. Jennifer BISHOP en Aǔstralio: Estimata s-ro Guojiang, Dankon pro via mesaĝo. Certe plaĉus al mi ricevi vian
raporton ĉar Aǔstralia Esperanto Asocio nun planas projekton inter Aǔstraliaj urboj kaj siaj ĝemelurboj por helpi
la varbadon de interesiĝontoj en nia lando.
4. Jean CODJO en Benino: Saluton, mi deziras informiĝi, ĉu la projekto pri ĝemelado ankoraǔ funkcias. Ĉu vi
povas disponigi pliajn informojn?
5. José DIAS PINTO en Brazilo: Mi gratulas vin por via laboro kaj dankas por la ĝisnuna kaj estonta sendo de viaj
bultenoj.
6. Lin Hsin-Hua el Tajvano en Ĉinio: Kara Guojang: Jes, mi recivis n-ron 1 [20]. Multan dankon! Tamen mia
esperanto nivelo estas ne tre progresema, mi bezonas tempon legi kaj kompreni vian bonan novaĵon.
7. Xiong Linping en Ĉinio: Kara Guojiang, saluton! Koran dankon pro via multfoja sendo de Informilo de
Ĝemelaj Urboj. El ĝi mi informiĝis multe kaj vidis, ke vi bone kaj kapable laboras por amikeco inter multaj urboj.
Tio evidente estas grava kaj signifoplena por Esperanta populariĝo. Mi gratulas al vi.
8. Lin LEMING en Ĉinio: Kara s-ro Wu Guojiang, mi jam ricevis kun plezuro n-ron 22 kaj n-ron 23 Informilo de
Ĝemelaj Urboj kaj konservis ilin en mia komputilo.Dankon.
9. Yang Haichun en Ĉinio: Kara Guojiang, Saluton! Dankon al vi, viaj materialoj de Esperanto plaĉas al mi, kaj mi
esperas, ke de nun mi povu ricevi la informojn el aliaj flankoj.
10. Robert LELEU en Francio: Guglante vian mesaĝon (plusendita de Germain PIRLOT kaj Liberté-Fderlangue)
mi trovis hejmpaĝon http://www.internacia-gazeto.com/articoli-2008/art_08_004_wu_igu23.htm, kiu estus, laǔ
mia kreo, la informilo priskribita en ĉi tiu mesaĝo. Ĉar mi nove anigis la lokan ĝemelan anglan estraron en mia
franca urbeto, mi ŝatus ricevi viajn informilojn. Ankaŭ se vi konas iun francanglan ĝemelaĵon, kiu uzas
esperanton, tiu estus ekzemplo, kiun mi prezentus al mia loka estraro...Dankon
11. Elizabet BARBAY, Prezidantino de Bondy-Esperanto en Francio: Mi havis vian retadreson de Germain
PIRLOT. Interesus nin kunlabori en ĝemeligo de nia urbo (Bondy, apud Parizo), kun alilandaj urboj. Ĝis nun,
malgraǔ kunlabor-proponoj al nia urbestraro, por rilati kun la jam ĝemelitaj urboj, ni neniel sukcesis enŝovi
Esperanton en tiujn aferojn. Mi supozas ke via gazeto povus helpi al ni en tiaj klopodoj. Mi anticipe dankas al vi
pro sendado de via informilo.
12. Michel BASSO, dumviva membro de UEA en Francio: Estimata samideano, mi legas regule viajn artikolojn

pri ĝemelaj urboj. Dankon pro via laboro por esperanto. Mi nun faras projekton por esperanto kaj ekologio. Mi
serĉas tradukanton de esperanto al ĉina lingvo por mia projekto. Rigardu ĉe: http://plantu-arbon.org
13. Sonja AMARIGLIO en Francio: Estimata samideano, mi ege gratulas vin pro via grava agado. Mi bedaǔrinde
ne plu zorgas pri ĝemelaj aferoj. Bonvolu ne plu sendi al mi vian bultenon. Alia samideanino al kiu mi plusendis
viajn tekstojn interesiĝas pri rilatoj (inter aliaj) kun afrikanoj. Vi rekte sendu al ŝi la sekvantan bultenon. Bonan
kuraĝon.
14. Daniel DURAND, Prezidanto de Registrolibro de la Mondcivitanoj en Francio: Saluton, mi reagas al la
demando de Philippe CHAVIGNON: "Ĉu la ĝemeliĝo devas esti registrita en iu internacia instanco?" Mi informas
ke estas ebleco registri ĝemelurbajn kontraktojn kaj multajn aliajn aferojn ĉe la jura registroservo de Kongreso de
la Popoloj. Vidu: http://www.recim.org/civil/
15. Roland SCHNELL en Germanio: Dankon pro la raporto. Mi metis parton de la teksto en la koncernan
artikolon die Vikipedio http://eo.wikipedia.org/wiki/Gherla#Historio Eble estas pli utile organizi la ĝemelurbadon
per ĉi tiu rimedo kaj kolekti informojn kaj raportojn. Plej ofte la ĝemelurbaj kontaktoj jam estas menciitaj en la
koncerna
urbo.
Aldonigendas
la
raportaj
kaj
spertoj.
16. Werner PFENNIG en Germanio: Saluton, kara, estimata Wu, kun ĝojo kaj danko mi ricevis viajn informilojn,
kiujn vi tre zorgeme redaktis. Estas vere interesaj informoj kaj valoraj konsiloj pri la internacia laborado de
ĝemelaj urboj.
17. S-ro Gerhard HIRSCHMANN en Germanio: Jam de longe mi ricevas viajn informojn, mi estimas vian
laboron, koran dankon por tio.
18. Kambiz GHADIRI en Irano: Kara samideano, mi deziras ricevi vian gazeton pri ĝemelurbo. Antaǔdankon.
19. Serio BOSCHIN en Italio: Estimata amiko! Dankon pro viaj informoj pri ĝemelaj urboj, mi legis vian
revueton. Fartu bone kaj sukceson al Esperanto.
20. NAKATU Masanori en Japanio: Kara Guojiang, hieraǔ mi havis tempon legi la du informilojn. Mi dankas vin
pro via mencio pri via gastiĝo ĉe mia familio.
21. CHHIM Sokha en Kamboĝo: Estimata Samideano, Mi ricevis vian informon. Dankon por via informo. Nun
mi restas ĉe la urbo Ho Chi Min, Poste mi iros al Kamboĝo. Mi skribos al vi.
22. Boris-Antoine LEGAULT en Kanado: Saluton! Laǔ mia kompreno, vi estas responsulo de projekto ĝemelaj
urboj. Mi malfacile trovas malnovajn numerojn de revueto ĝemelaj urboj. Ĉu estas retejo kiu enhavas ilin? Mi
volas proponi al vi gastigi ĉiujn numerojn ĉe la jena retejo: http://www.gazetejo.org Mi mem prizorgas la retejon,
kaj opinias ke viaj raportoj riĉigus ĝin.
23. Barba MAVOMO MAFUILA en Kongo (Dem. Resp.): Estimata sinjoro WU, saluton, via projekto estas unu el
la plej interesaj vidpunkte de praktiko vera de la Internacia Lingvo.
Mi estas en Kinshaso, ĉefurbo de Demokratia Kongo, kaj tutkore dezirus instigi nian urbestron al ĝemeligo de
nia urbo kun alikontinenta urbo. Pere de nia Radio Esperanto ni jam komencis elsendi tiucelajn mesaĝojn al
interesitoj. Sed mi devas konfesi ke mi ne havas sufiĉe da informoj pri la kielo de tia ago. Mi esperas trovi lumon
ĉe vi pri la afero.
24. Antoine Kouassi KOUABLAN, prezidanto de Kotdivuara Esperanto-Asocio en Kotdivuaro: Saluton,
altestimata samideano Wu, Nome de nia landa asocio mi kore dankas vin pro via inda kaj giganta laboro favore al
la disvastigo de esperanto.
Fakte via agado alportos multon se multaj urboj tra la mondo ĝemeliĝas per esperanto, tiel homoj el tiuj urboj
multon scios pri esperanto. Alie mi konsilas ke estonte vi petu de ĉiuj scivolemaj esperantistoj ke ili proponu
kelkajn urbojn kiuj volas ĝemeliĝi kun aliaj urboj. Do kun tiu ĉi listo oni povas pli facile reklami ĉe la landaj
urbdomoj por ke la interesontaj urboj ekhavu kontaktojn inter si. Mi deziras ĉion bonan al vi kaj grandajn
sukcesojn al via inda agado.
25. Amparado CISNERO ROVIRA en Kubo: Dankon pro la sendado de via revueto al mi. Ĝi estas interesa por mi
ĉar mi per ĝi mi povas scii pri la agado de kelkaj esperantistoj. En mia urbo Ciego de Avila nur mi agadetas pri
Esperanto. Mi multe tradukas por MAS. http://mas-eo.org .Mi invitas vin viziti tiun retpaĝon.
26. MUKUNDA Pathik en Nepalo: Tre kara Guojiang Wu, Mi tre dankas vin pro via mesaĝo. Mi komprenas, ke
vi laboras multe por Esperanto movado kaj vi ĉiam sukcesas en via plano.
URBA STILO KAJ TRAJTO

Magdeburg, antikva kaj moderna urbo
Magdeburg situas en la koro de Germanio kaj la centro de Eǔropo, kaj estas unu el la plej grandaj urboj en
Orienta Germanio, kun 230 000 loĝantoj kaj areo de 200 kvadrataj kilometroj. Ĝi ankaǔ estas antikva urbo kun
historio de 1200 jaroj.
Longa historio donis al tiu ĉi urbo multajn kromnomojn, ekz. katedrala urbo, hansa urbo,
fortikaĵa urbo kaj tiel plu. La restaĵoj, ekz. katedralo de Magdeburg, Monaĥejo de Nia Sinjorino, Verda Fortikaĵo
de Magdeburg ktp. kaj modernaj konstruaĵoj, ekz. Herrenkrug-Parko, Sternbrücke ktp. estas tieaj turismaj fontoj.
Ĝiaj ĉefaj industrioj konsistas el mekanika inĝenierado kaj planta inĝenierado, ekologia tekniko kaj administrado
de vivocirklo, administrado de sano, ligno-prilaborado kaj loĝistiko.

Magdeburg internacie ĝemeliĝis kun Sarajevo en Bosnio-Hercegovino kaj Nashville en Usono krom enlanda
Braunschweig, kaj starigis partneran rilaton kun Radom en Pollando, Saporoshje en Ukrainio kaj Harbin en Ĉinio.
En Magdeburg troviĝas delegitoj de UEA kaj Esperanto-sekcio de Asocio de Mondcivitanoj gvidata de s-ro
Gerhard HIRSCHMANN. --- el la retejo http:// www.magdeburg.de
Radom, urbo plena de historio
Radom estas urbo kun loĝantoj de 225 483 (ĝis la 31-a de marto 2007) kaj areo de 11 180 hektaroj, kaj situas en
la centro de Pollando. Ĝi distancas sude de Warsawa nur je 100 kilometroj. Oni trovis tieajn aktivecojn de homaro
en la frua fera epoko. Nomo de Radom originis de la praa nomo Radomir aǔ la nomo de la tribo Radomierzanie.
Radom estas urbo de ekonomia potencialo kaj altnivela eduko, kaj la dua plej grava industria, kultura kaj eduka
centro de Mazovia regiono, kaj centro de akademio. En la lastaj 1980-aj jaroj ĝi estis fama pro produktado de
unika aĵo por la polura merkato, sed lastatempe manĝaĵo, metala prilaboro kaj ĝiaj konkretaj produktaj sekcioj
estas plejrapide evoluataj en ĉies industrioj. Oni sentos plezuron en vizito al Radom tra karakterizaj turismoj:
municipaj eventoj, verdiga Radom, historiaj piedsignoj kaj monumentoj.
Krom Magdeburg Radom havis partnerajn rilatojn kun Vilna Distrikto en Litovio, Daugavpils en Latvio, Homel
en Bjelorusio, Tarnopol en Ukrainio, Stara Zagora en Bulgario, Banska Bystrica en Slovakio, Ozery (Moskva
Distrikto) en Rusio, Ploiesti en Rumanio, Magdeburg en Germanio, kaj Talevera de la Reina en Spanio.
En Radom ekzistas la 100-jara Esperanto-organizaĵo, t.e. Esperantoklubo de Radom. --- el la retejo
http://www.radom.pl
INTER ĜEMELAJ URBOJ
Ĝemeliĝo inter la Esperanto Federacio de la regiono Bretonio (Francio)
kaj Shandong Esperanto-Asocio (Ĉinio)
Jam de 1985 la regiono Bretonio estas oficiale ĝemelita kun la provinco Shandong, ankaŭ nia ĉefurbo Rennes
estas ĝemelita kun Jinan, la ĉefurbo de Shandong, kaj aliaj urboj de la du regionoj havas rilatojn. Tiuj rilatoj estas
precipe ekonomiaj kaj universitataj, kaj jam en 2004 vizitis la Bretonian Universitaton en Rennes prof. LIU
Xiaojun, profesoro pri la franca kaj estro de la franca fako en la Shandong Universitato en Jinan, por starigi
rilatojn inter la du Universitatoj.
Sed prof. Liu estas ankaŭ profesoro pri Esperanto en sia Universitato kaj Prezidanto de la Esperanto asocio de
sia provinco. Tial la Bretona Esperanta Federacio projektis starigi oficialan ĝemeliĝon inter la du federacioj kaj
decidis inviti prof. LIU kaj ankaŭ d-ron Wang Yongti, kirurgon, eksprofesoron pri medicino en la Shandong
Universitato kaj vicprezidanton de la Shandong-E-asocio. Dum 6 semajnoj prof. LIU prelegis pri Konfuceo tra la
regiono Bretonio en dudeko da lokoj, ĉu en la franca, ĉu en Esperanto, ĉiufoje gastigita de loka esperanto asocio.
La 30-an de marto prof. Liu kaj d-ro Wang ĉeestis nian ĝeneralan jarkunvenon kaj fine de ilia restado ambaŭ
federacioj oficiale celebris la ĝemeliĝon kaj subskribis la Ĉarton en la salonoj de la urbodomo de nia ĉefurbo
Rennes, ĉarme akceptitaj de reprezantantino de la urbestraro. La Ĉarto estis verkita en 4 lingvoj: la franca,
bretona, ĉina kaj Esperanto. Ĉeestis gravuloj, kiel la estro de la Konfuceo Instituto, la estrino de la Internacia
Centro, kiuj entuziasmiĝis pri la efiko de Esperanto por komuniki kun niaj ĉinaj amikoj. Partoprenis ankaŭ 65
esperantistoj el tuta Bretonio kaj eĉ infanoj de lernejo, kie prof. Liu intervenis, akompanataj de la lernejestro kaj
de la instruistino.
Okazis intervjuoj en du radioj kaj aperis multnombraj artikoloj en la regionaj kaj lokaj gazetoj pri la prelegoj de
rof. LIU kaj pri la ĝemeliĝo. --- S-ino Josette DUCLOYER, vicprezidantino de la Bretona Esperanto Federacio
(FEB).
ĜEMELIĜA ĈARTO
Inter La Esperanto Asocio de la Provinco Ŝandong (SDEA)
kaj Bretona Esperanto Federacio (FEB)
La du regionaj asocio-federacioj „Bretona Esperanto Federacio” kaj „Esperanto Asocio de la Provinco
Shandong” interkonsentas pri la starigo, inter si kaj siaj membroj, de amikaj rilatoj fonditaj sur egaleco, solidareco
kaj reciproka respekto, aparte sur la kampo de la lingvoj.
Tiuj rilatoj ebligos akceli la estigon de harmoniaj interhomaj agoj sur la kampoj de la kulturo, de la socialaj
rilatoj kaj de la ekonomio inter Shandong kaj Bretonio.
Tiumotive ili montras sin koheraj kun la „Memorando pri plifortiga kunlaboro inter la provinco Shandong kaj la
regiono Bretonio”, subskribita en Jinan la 12an de Majo 2005.
Per la uzo de Esperanto, internacia lingvo, kiu servas pacon, kaj garantias veran egalecon sur iuj kampoj inter
siaj parolantoj, ambaŭ federacioj certigas sian volon firmigi, inter si kaj siaj membroj, rektan kaj amikecan
komunikadon sen superemo de iu ajn lingvo.
Tiuj rilatoj ankaŭ ebligos akceli la kontaktojn inter esperantistoj de ambaŭ regionoj, plifaciligi iliajn
renkontiĝojn okaze de la diversaj internaciaj Esperanto-kongresoj, kolokvoj aŭ laborkunvenoj inter fakaj
Esperanto-asocioj, plialtigi ilian lingvo-nivelon, konkrete faciligi la interŝanĝojn, la vojaĝojn kaj la reciprokan
malkovron de la kulturoj kaj lingvoj.

Tiu kunlaboro koncernos interalie la kampojn lingvan, kulturan, socialan, ekonomian, sciencan kaj teknikan,
edukadan, ekologian, sportan kaj turisman. Ĝi strebos al daŭripova evoluo, kiu respektos la kulturojn, la medion
kaj la individuojn. Sur la edukada kampo, la kunlaboro celos edukon pri paco laŭ la historia celo de Esperanto.
La lingva kunagado de la du federacioj ebligos, ke Esperanto, efika ponto-lingvo facile lernebla, servos
diversajn kunlaborojn inter Ŝandong kaj Bretonio.
Dank’ al la estigo de interhomaj senperaj ligoj superlimaj, ĝi kontribuos ankaŭ al la stimulado de la intereso por
fremdaj lingvoj kaj kulturoj en ambaŭ regionoj.
La ĝemeliĝo inter la du federacioj ĝenerale celas faciligi la interkompreniĝon kaj plifortigi la rilatojn inter la
provinco Ŝandong kaj la regiono Bretonio.
La nuna ĝemeliĝa ĉarto estas redaktita en Esperanto, en la ĉina, en la franca kaj en la bretona lingvoj, laŭ du
originalaj ekzempleroj.
En Rennes, la 10 an de aprilo 2008,
La Prezidanto de la Esperanto-Asocio
la provinco Shandong

La Prezidanto de la Federacio de
Esperanto Bretonio

Interesaj tagoj en Lodzo
La urbo Lodzo de Pollando ĝemeliĝis kun la ĉina urbo Tianjin, kie mi loĝas, en la 11-a de oktobro 1994. Okaze
de la 60-a IFK ĉijare en Pollando, mi havis ŝancon viziti Lodzon post la kongreso. Ĉe la stacidomo Kaliska de
Lodzo s-ro Tadeusz EJSMONT (Tadeo) renkontis min kun sia aŭtomobilo. Ni interkonatiĝis antaŭ kvin jaroj,
kiam li vizitis Tianjin. S-ro Tadeo estas veterana esperantisto kaj doktoro pri lingvistiko. Li kondukis min rekte al
lia hejmo, kiu troviĝas en la antaŭurba vilaĝo Moldica. Lia vilao, situanta inter arboj kaj diversspecaj floroj, estas
tre bela kaj kvieta. Lia edzino Halina estas eminenta esperantistino. Ni intime interparolis pri la Esperantomovado en du urboj kaj du landoj, vivo de dulandaj popoloj ktp ĝis la profunda nokto.
En la sekvanta tago s-ro Tadeo veturigis min al la Esperanto-klubo de Lodzo por renkontiĝi kun lodzaj
esperantistoj. Ni kunsidis pri la intimaj rilatoj inter niaj du ĝemelaj urboj kaj estonta plano de la kunlaboro kaj
interfluo inter ambaŭ niaj Esperanto-Asocioj. Mi elmetis tri proponojn: 1. Ni devas interŝanĝi gazetojn kaj
informojn pri la Esperanto-movado. 2. Ni devas daŭrigi fari senvalutan reciprokan viziton inter Tianjin kaj Lodzo
per maniero ”Reciproka akcepto”. 3. Ni devas fari kunlaboron inter ni ambaŭ ne nur en la Esperanto-movado, sed
ankaŭ en la aliaj flankoj, ekz. turismo, eduko, scienc-tekniko, komerco ktp. por subteni nian Esperanto-movadon.
Lodzaj esperantistoj konsentis kun mi kaj serioze diskutos realigi la kunlaboran planon. Poste ni interŝanĝis la
donacojn.
Gvide de Zosia, Ela kaj Jan mi vizitis kelkajn vidindaĵojn kaj zeo-jn en Lodzo, ili estas Placo de Libereco,
Urbodomo kun klasikisma formo el 1827, Piotrkowska Strato kun eklektismaj kaj secesiaj brikdomoj, Preĝejo
Cerkiew Aleksandra Newskiego, Zamenhofa Strato, Zamenhofa Tabulo, Zamenhofa Apoteko, Murpentraĵo kun
Zamenhof (en Piotrkowska Strato) ktp. Ankaŭ la komerca centro Manufabriczna interesis min. La urbo Lodzo
donis al mi la fortan impreson per siaj antikveco kaj modernigo.
Por pli detale koni pri la vera vivo de la simplaj poloj, s-ro Tadeo gvidis min viziti la familiojn de liaj fratinoj.
Ili vivas per pensioj kiel pensiuloj: ili loĝas en la iom grandaj apartamentoj. La loĝejo de la ĉirkaŭ 90 kvadrataj
metroj estas sufiĉa por geedzoj. La manĝaĵoj abundas. Iliaj infanoj lernas en la infanĝardeno, elementa lernejo kaj
mezlernejo tute senpage. Ili sufiĉas pagi por loĝado, manĝado kaj ĉiutagaj bezonaĵoj, kvankam la elspezoj estas
iom altaj. Ili vivas feliĉe kaj maltrankvile en la bona naturmedio. Krome, ili havas tempon kaj kondiĉojn vojaĝi al
aliaj vidindaĵoj por havi la feriajn tagojn. — HAN Zuwu
[Redaktoro] En n-ro 1 (24) Informilo de Ĝemelaj Urboj mi aperigis artikolon de s-ro Pje Buvje el Limoĝo en
Francio pri vojaĝo al la ĝemelaj urboj Fürth (Germanio) kaj Pilseno (Ĉeĥio). Min atingis alia artikolo (sube) el
Sylvie AUBERT pri la sama sperto. Sylvie AUBERT estas lernantino. Kiel ŝi en sia mesaĝo diris, ke tiu vojaĝo
estis ŝia unua kontakto kun alilanda Esperanto-grupo. Mi kore dankas ŝin pro lia kontribuaĵo kaj esperas, ke
plimultaj junaj samideanoj aliĝu al la Esperanto-movado kaj al la projekto Ĝemelaj Urboj, kaj bonvenigu vin
sendi al mi verkaĵojn pri sperto en ĝemelaj urboj.
Vojaĝo al Pilsen kaj Fürth
Komence de novembro 2007 mi partoprenis vojaĝon al Pilseno en Ĉeĥio kaj Fürth en Germanio organizitan de
Asocio pri Rilato Internacia de limoĝo kun Pierre BOUVIER kaj Dominique FANTOU, anoj de la asocio
Esperanto-Limousin. Plzen kaj Fürth estas ĝemelaj urboj de Limoĝo. Nia grupo estas la unuaj limoĝaj civitanoj
kiuj eniris tien. Antaŭ longe mi deziris iri al Ĉehio kaj renkonti tieajn loĝantojn. Fakte mi lernis Esperanton pro
tio.
Kiam ni alvenis al Pilzeno, ni renkontis anojn de la pilsena grupo kiuj atendis nin. Ni trarigardis la urbon kun
ili, ili klarigis la urban historion. Nia limoĝa grupo estis gastigita de la urbestro kaj en la urbodomo ni kantis la
Himnon de Ĝojo en Esperanto.
Sekvantan tagon, en Prago, ni renkontis Jirka, la viceprezidanto de la Ĉeha Esperanta Asocio, kun kiu ni
trapasis la posttagmezon. Li diris multe al ni pri la praga urbo kaj historio. Mi ne tute komprenis sed mi multe

lernis. Li atentemis kiam mi provis paroli Esperante.
En Pilseno ni denove renkontis la grupon, la prezidanto ĉeestis. Ili donacis al ni broŝurojn, poŝtkartojn kaj
esperantajn insignojn. Mi neniam havis insignon. La prezidanto diris, ke de tiam mi estas esperantistino. La tuta
grupo salutis nin kiam ni forveturis.
En Fürth, ni trarigardis la urbon kun esperanta paro. Li estas germana kaj sia edzino estas japana. Bedaŭrinde,
ne estas aliaj anoj de la furta grupo kvankam ili povas renkonti la nurembergan grupon.
Mi eklernis Esperanton antaŭ du jaroj. Danke al tiu tre interesa vojaĝo mi renkontis tre afablajn personojn kaj
povas hodiaŭ tiun tekston skribi. Mi nun korespondas kun pilsena esperantistino. --- Sylvie AUBERT
<sylvex@club-internet.fr>, Anino de Esperanto-Limousin en Francio.
Mia vizito en Stuttgart
Lundo, tago kvara
Fine, kiam la solena tago jam estis forpasinta, atendis min ankoraŭ unu plia tago en Stuttgart, ĉar mia
aŭtobuso foriris de tiu urbo nur vespere je la 20-a horo. Tiun tagon mi utiligis por ankoraŭfoja kaj preciza
trarigardo de la urbocentro kaj iom da ripozo promenante tra ties stratoj, spektante la ĉiutagan vivon de tipa
sudgermania urbo. Fine de mia vizito mi ankoraŭ en vendejo ĉe la Königstraße aĉetis du malmultekostajn
lumdiskojn kun bela germana kristnaska muziko, kiu jam post kelkaj semajnoj dum Kristnasko sukcesis bele
etosigi la hejmon de nia familio kaj rememorigi al mi tiel pri la neforgesebla etoso de mia semajnfina vizito en
Germanio, dum kiu mi konatiĝis kun multaj novaj afablaj homoj kaj havis la eblecon ekkoni la ĝemelurbon de la
urbo, kie mi nun vivas kaj studas. (fino) --- Marek BLAHUŠ <esperanto.web@blahus.cz>
SERVA PLATFORMO
Burundio
Estus pli bone se ni komune starigi kelkajn ĝemelurbojn pere de Esperanto. Tio ne nun efike helpas al disvastigo
de Esperanto, sed ankaŭ forte montras valoron de Esperanto en la moderna mondo. Nia komunumo Rumonge
deziras ĝemeliĝi kun iu eksterlanda urbo. Hassano NTAHONSIGAYE <ntahonsigayea@yahoo.fr>
Rusio
Mi laboras kiel instruistino en la socio-pedagogia akademio de nia urbo kaj ankaŭ ni (mi kaj unu virino, kiu
same kiel mi instruas ankaŭ anglan lingvon) instruas Esperanton. Kelkaj studentinoj jam bone posedas
Esperanton. Komence de aprilo ni aranĝis ekspozicion pri esperanto en nia akademia muzeo. Tie ni havis
bildkartojn, leterojn el diversaj landoj, insignojn, librojn kaj fotojn de elstaraj esperantistoj, ankaŭ flagon kaj la
portreton de Zamenhof. En nian urbon venas kaj laboras homoj el Ĉinio. Tamen mi ne scias ĉu estas inter ili
esperantistoj. Mi volus kontakti kun kelkaj homoj el Ĉinio kiuj veturas al nia urbo por organizi ĝemelajn
kontaktojn. Mi volonte respondos al leteroj aŭ invitos la esperantistojn gaste, se ili estos en nia urbo. Mia
hejmadreso: Larisa KUZMENKO, str Kushvinskaja 25"A", 622013- N. Tagil, Sverdlovskaja reg., Rusio.
klarisa8@yandex.ru
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NOVAĴO
La 5-a Kunveno finiĝis en interŝanĝoj
Ĵaǔde, la 24-an de julio, 13:30-14:30, en la salono Cseh okazis la 5-a Kunveno de Ĝemelaj Urboj en harmonia
kaj festa estoso konstruita de la 93-a UK kun speciala signifo: la 100-a jara jubileo de UEA, kaj kun amaso da
partoprenintoj: 1845 el 73 landoj, kaj kun temo: lingvoj, trezoro de la homaro.
La kunvenon ĉeestis ĉirkaǔ 30 kongresanoj. S-ro Peter ZILVAR el Herzberg (Esperanto-urbo) en Germanio
faris raporton pri ĝemelurbo en Pollando kaj Esperanto-disvastiĝo en la familio tra la lernantoj montrante
videobildon, ankaǔ sperton en tiu urbo aldonis s-ino Maritza GUTIERREZ GONZALEZ el Kubo, eksa
funkciulino de la projekto, en sia parolado.
S-ro Peter TIHANYIEL el Tatabanya en Hungario diris, ke li havis sportan renkontiĝon kun germana urbo.
Gerhard HIRSCHMANN el Magdeburg en Germanio prezentis vojaĝon de la urbaj esperantistoj al la pollanda
urbo Radom kaj renkontis la urbestron.
S-ro Anglo Ivanov MAGLOV el Veliko Tarnovo en Bulgario menciis, ke lia loĝurbo ĝemeliĝis kun urboj en
Francio, Hungario kaj Nederlando.
S-ino Marjet H. ERASMUS-VAN ZAD el Hoffel Voorburg en Nederlando rakontis, ke antaǔ 10 jaroj ŝia urbo
komencis havi ĝemelan rilaton kun ĉeĥa urbo kaj okaze de la 10-jariĝo oni planis interloĝigi lernantojn en ambaǔ
urboj. Lernantoj uzas la samajn Zagreb-metodajn lernolibrojn. Tio estas tre utila.
S-ro Georges SOSSOIS el Charleroi en Belgio diris, ke li iris al la japana urbo Himeĵi kaj renkontis s-ron
MINE Yositaka. Ili interŝanĝis bildojn de la lernantoj.
S-ro Detlef HAUSSNER el Darmstadt en Germanio prezentis, ke ĉiun jaron esperantistoj inter tri urboj
renkontiĝas.
S-ro Claude LONGUE-ÉPÉE el Bersee en Francio diris “La franca urbo Lille kaj Roterdamo estas ĝemelaj
urboj, sed mi tute ne sciis tion. UEA peru tiun fakton al la urbestro de Roterdamo.”
S-ro Pieter ENGWIRDA el Wijchen en Nederlando ankoraǔfoje emfazis siajn ideojn, t.e. (1) krei retpaĝon pri
Ĝemelaj Urboj en la UEA retpaĝaro. En tiu ĉi retpaĝo oni unue ekspliku la ideon de Ĝemelaj urboj en UEA.
Ankaǔ oni metu la listojn de ĉiuj Ĝemelaj Urboj en tiun paĝon. Mi sugestas ke oni povus indiki Ĝemelajn Urbojn
en la parto Landa Agado de la UEA retpaĝaro, kaj povos meti ĉiujn demandojn kaj respondojn kiuj nun estas
menciitaj en la retleteroj de sinjoro Wu. (2) En la retpaĝo de ĉiuj landaj asocioj oni devos krei sekcion pri ĝemelaj
urboj kaj meti la liston de ĉiuj urboj, kiuj estas ĝemelita(j) kun eksterlanda(j) urbo(j), kaj indiki ĉu estas kontaktoj
inter Esperantistoj en la du urboj. Tio povus doni ideojn al esperantistoj en ĝemelitaj urboj, kiuj aliĝis tiu ĉi paĝo,
serĉi Esperatajn kontaktojn en la eksterlanda urbo ktp. Oni povus komenci meti la jam ekzistajn Esperantajn
ĝemeliĝojn.
Ankaǔ s-ro Denis KEEFE el Usono faris paroladojn.
S-ro HORI Yasuo, funkciulo de la prejekto kaj UEA-estrarano, prezidis la kunvenon kaj en ĝi proponis, ke la
ĉeestantoj pripensu kiamaniere oni povu aranĝi ĝemeliĝon. Kaj Renato CORSETTI, iama funkciulo de la
projekto, persone partoprenis. La kunveno ankaǔ dankas s-ron Clay MAGALHÃES, kongresa sekretario de UEA,
pro sia anticipa aranĝo de la ĉambro. --- El raportoj de Hori Yasuo kaj Pieter Engwirda
La respondo el vic-urbestrino de Lille
[La 18-an de aǔgusto s-ro Claude LONGUE-ÉPÉE ricevis respondon de la urbestraro de Lille, ĝemelurbo de

Roterdamo. Ĝi estas skribita de aŭgusto. La respondo estis skribita de s-ino Martine FILLEUL, vicurbestrino pri
turismo, internaciaj rilatoj kaj ĝemeliĝoj, kaj eǔropaj aferoj. Mi tradukas ĝin ĉi-sube. --- Catherine BOEN]
Sinjoro,
Mi dankas vin pro la informoj pri la laboroj de la Nordfrancia Esperanto-Federacio. Ĝojigas min ke dum via
partopreno al la 93-a Universala Kongreso de Esperanto vi povis renkonti Roterdaman magistrataninon kun la
sama intereso pri Esperanto.
Mi kuraĝigas vin atente sekvi kaj aktive partopreni la estontajn priĝemeliĝajn agadojn de nia urbo.
Mi petas vin akcepti la esprimon de mia profunda estimo.
Martine Filleul
La letero de la komisiito al urbestro de Roterdamo
[En junio la komisiito skribis leteron al la urbestro de Roterdamo, kaj poŝte sendis ĝin al s-ro Osmo BULLER,
kaj petas lin transsendi ĝin al la urbodomo de Roterdamo. Jen estas tiu letero. --- la komisiito]
Estimata sinjoro urbestro de Roterdamo,
Mi unue esprimas mian koran omaĝon al vi kaj civitanoj de Roterdamo.
Kiel vi jam scias la 93-a Universala Kongreso de Esperanto (UK) okazos en Roterdamo, urbo kun longa
historio. Ĉar la kuranta jaro estas la 100-a jara jubileo de Universala Esperanto-Asocio (UEA), ĉi-jara UK havos
specialan signifon, ĝi ne nur estos internacia manifestacio de la esperantistaro, sed ankaǔ estos granda festo de la
100-jara UEA.
En 2002 UEA kiel unu el la laboroj starigis la projekton “Ĝemelaj Urboj” kun celoj: disvastigi kaj apliki
Esperanton fortigi kunlaboron de ĝemelurboj kaj akceli ĝemeliĝon inter urboj. Ekde 2004 UEA aranĝas kunvenon
de Ĝemelaj Urboj dum UK. El informoj kolektitaj mi bone scias, ke Roterdamo havis rimarkindajn atingojn en
eksteraj rilatoj. Ĝi havas 13 ĝemelajn urbojn, 12 partnerajn urbojn kaj 4 ĝemelajn havenojn en la mondo. Mi
skribas tiun ĉi leteron kaj petas la Centran Oficejon de UEA transdoni ĝin al vi, por ke mi diru al vi fakton, ke tio
pliriĉigos tiun ĉi kongreson se vi povas havi tian konsideron: informi pri la Roterdama UK la estrojn de la
supremenciitaj urboj urboj kaj instigi tieajn esperantistojn al la kongreso.
Mi plezure informas vin, ke ankaǔ laǔdate okazos la 5-a Kunveno de Ĝemelaj Urboj dum la Roterdama UK. Mi
sincere kaj kore invitas vin aǔ vian delegiton partopreni en ĝi. Plue tio estos granda kuraĝigo al la esperantistaro
kaj forta subteno al la projekto “Ĝemelaj Urboj” se vi aǔ via delegito povas trovi tempon akcepti esperantistojn el
ĝemelurboj de Roterdamo.
Mi bondeziras al vi sanon kaj feliĉon, kaj al la granda Roterdamo gvidata de vi pliprosperon kaj pliprogreson.
La letero de Claude LONGUE-ÉPÉE al la urbestro de Lille
[Al la atento de la ofico taskita pri la Internaciaj rilatoj kaj la “Interurbaj Ĝemeliĝoj”. Universala Kongreso de
Esperanto en Roterdamo]
Sinjoro Urbestro,
Vi bonvolis akcepti en via urbo la Mondan Kongreson organizitan de la 19-a ĝis la 26-a de julio ĉi-jara far la
Universala Esperanto Asocio (UEA).
La manifestacio samtempos kun la centjariĝo de la kreo de tiu asocio UEA , kiu kunigas kaj reprezentas la
esperantistojn de la mondo.
Ni estas kelkaj francaj geesperantistoj de Lille kaj de ĝiaj ĉirkaŭaĵoj, kiuj partoprenos tiun tutmondan
kongreson.
Ni tiuokaze estas feliĉaj kaj fieraj esti gastigotaj de via urbo. Ĉi tiu estas ja ĝemeliĝinta kun nia urbo Lille. Sed
ĉefe ĝi rajtas fieri pro sia longa kaj riĉa historio ekde sia fondo je la 13-a jarcento, kaj ankaŭ pro siaj intimaj ligiloj
kun 13 ĝemelaj urboj, 12 partneraj urboj kaj 4 ĝemelaj havenoj.
La ideo pri interurba ĝemeliĝo - pri komunikado, pri rilatado, pri kontaktado de naskita inter la urboj kaj la

homoj – estas tre proksima al la humanismaj principoj de la lingvo esperanto kaj de la esperantistoj en ilia serĉado
al interkompreniĝo kaj al paco inter la homoj, la ŝtatoj kaj la popoloj.
Dum nia baldaŭa kongreso, tiuj ideoj – kaj la rimedoj por prosperigi ilin – estos denove pristudataj.
Same estos ekzamenata la avantaĝo de iu oficialigo de Esperanto en la instruadaj sistemoj de la ŝtatoj kaj de iu
agnosko pri ĝiaj pruvitaj propedeŭtikecoj por ŝatigi kaj faciligi la studon de fremdaj lingvoj kaj tiel favori
aŭtentikan plurlingvecon, ne devojigitan al iu hegemonia nacia lingvo.
Ni dankegas al vi pro via akcepto de la tutmondaj esperantistoj kaj pro la tiela brilega elmontro de via atento kaj
de via interesiĝo al iliaj valoroj kaj al iliaj celoj.
Ni petas vin, Sinjoro Urbestro, akcepti niajn respektplenajn sentojn.
La letero de la komisiito al vic-urbestrino de Lille
[Informiĝinte, ke sinjorino Martine Filleul, vic-urbestrino de Lille, faris respondon al la letero de
Claude Longue-Epee, la komisiito en septembro speciale skribis leteron kaj petis lin transsendi ĝin al ŝi]
Kara vic-urbestrino de Lille sinjorino Martine Filleul,
Kun granda plezuro mi legis vian respondon al la letero de s-ro Claude Longue-Epee pri la 93-a UK kun la 100a jara jubileo de UEA kaj pri ĝemelaj urboj. Mi alte taksas vian faron, ĉar tio ne nur estas granda inspiro al la loka
Esperanto-movado, sed ankaŭ granda subteno al la agado “Ĝemelaj Urboj”. Kiel komisiito de la projekto
“Ĝemelaj Urboj” de UEA (Universala Esperanto-Asocio) mi esprimas saluton kaj respektan dankon al vi.
Vizitinte retpaĝaron mi scias, ke Lille estas la kvara plej granda urbo kaj okupas gravan lokon en Francio. Lille
estas antikva, ĉar ĝia historio etendiĝas ĝis a.K 2000. Lille estas bela, ĉar ĝi allogas tiom da vojaĝantojn en_kaj
ekster_landajn tra jaro. Lille estas internacia, ĝi jam ĝemeliĝis kun 14 urboj en 13 landoj.
Kiel vi scias Esperanto, internacia lingvo, jam havas 120 jarojn, ĝia monda organizaĵo UEA ĵus festis sian 100jaran jubileon dum la 93-a Universala Kongreso de Esperanto okazita en Roterdamo, la urbo de sia sidejo. Unu el
la celoj de UEA estas agadi por la solvo de la lingvo en internaciaj rilatoj kaj faciligi la internacian komunikadon.
La projekto Ĝemelaj Urboj estas signifa praktikado por tiu celo. En Lillo kaj ties najbara urbo Villeneuve-d'Ascq
estas aktiva Esperanto-grupo nomita Lille-Villeneuve-Esperanto. Ĝi kaj ĝiaj esperantistoj faris multajn laborojn,
ekz. fari tradukon en Esperanton de la retejo pri la urbo Lille, mi ja scias pri via urbo pere de ĝi.
Vi skribis tiel: “Mi kuraĝigas vin atente sekvi kaj aktive partopreni la estontajn priĝemeliĝajn agadojn de nia
urbo”. Tio ĉi estas granda kuraĝigo al la lokaj esperantistoj, ankaŭ elkora espero al la projekto Ĝemelaj Urboj. Mi
racie kredas, ke Esperanto kiel pontlingvo ludos gravan rolon en komunikado inter Lille kaj ĝiaj ĝemelurboj, kaj
en novaj ĝemeliĝaj agadoj de Lille.
Mi bondeziras feliĉon kaj sanon al vi, kaj plian progreson kaj prosperiĝon al la urbo Lille. Transdiru mian koran
saluton al la urbestrino s-ino Martine Aubry.
Du anoncoj de la komisiito
1. pri la 5-a kunveno
Estimataj kongresanoj,
La 93-a UK okazos post semajno. Mi ĝoje informas vin pri tio, ke ankaǔ okazos la 5-a Kunveno de Ĝemelaj
Urboj dum la kongreso.
Sufiĉe konsiderante proponon de kelkaj samideanoj, ke kunveno devas fali je diskuto kaj interŝanĝo de spertoj.
Mi donas al ĉi-jara kunveno du temojn: Kiel akceli la projekto "Ĝemelaj Urboj"? Kiel ĝemeligi urbojn per
Esperanto?
Kvankam mi ne povas ĉeesti la Roterdaman UK kaj aperigi min en la kunveno, tamen mi kore esperas, ke vi
aktive partoprenu en la kunveno se vi aliĝis al la kongreso, ĉar ni bezonas vian partoprenon por progresigi la
projekton "Ĝemelaj Urboj", ĉar ni bezonas viajn sugestojn kaj proponojn por plibonigi niajn laborojn.

S-ro Hori Yasuo, estrarano de UEA, prezidos tiun ĉi kunvenon, s-ro Renato Corsetti kaj s-ino Maritza Gutierrez
Gonzalez, eksaj funkciuloj de la projekto, kune kun vi diskutos pri evoluo de la projekto, tamen ankaǔ s-ro Probal
Dasgupto kaj s-ro Osmo Buller per malsamaj manieroj priatentos ĝin kvankam ili probable ne povos veni pro
okupiteco dum la kongreso, ĉar ili jam aktive klopodis por ĝia sukcesa okazo, ekz. aldoni esperantistojn el
ĝemelurboj de Roterdamo al tiuj, kiuj ricevos invitilojn al la programero "Akcepto de Urbestro".
Estimataj kongresanoj, Roterdamo atendas vin, Kunveno de Ĝemelaj Urboj atendas vin.
Kun koraj salutoj al vi, kongresanoj de la 93-a UK.
2. Al esperantistoj en ĝemelaj urboj de Roterdamo
Estimataj,
Kiel vi bone scias la 93-a UK okazos en la venonta monato en Roterdamo. Ĉi-jara UK havas specialan
signifon, ĉar ghi estos festo-kongreso por la 100-jara jubileo de UEA.
Roterdam ne nur estas sidejo de UEA, sed ankaǔ estas urbo kun longa historio kaj rimarkindaj eskteraj rilatoj.
Ĝi fondiĝis en la meza 13-a jarcento kaj havas 13 ĝemelajn urbojn: Köln (Germanio), Esch-sur-Alzette
(Luksemburgio), Lille (Francio), Torino (Italio), Luik (Belgio), Burgas (Bulgario), Constanta (Rumanio), Gdansk
(Pollando), Shanghai (Chinio), Havana (Kubo), Sankt Peterburg (Rusio), Baltimore (USA) kaj Dresden
(Germanio), kaj 12 partnerajn urbojn: Kingston upon Hull (Britio), Antwerpen (Belgio), Basel (Svislando),
Oslo (Norvegio), Duisburg (Germanio), Nürnberg (Germanio), Jakarta (Indonesio), Osaka (Japanio), Budapest
(Hungario), Bratislava (Slovakio), Durban (Suda Afriko) kaj Praha (Ĉeĥio), kaj 4 ĝemelajn havenojn: Kobe
(Japanio), Seattle (Usono), Busan (Koreio) kaj Tokyo (Japanio).
Mi trovas vin en Jarlibro kaj skribas al vi por atentigi vin, ke vi estas esperantistoj kiuj vivas kaj loĝas en urboj
rilataj al Roterdamo. Mi pensas, ke tio estos signifa donacaĵo kaj festo al la 100-jara UEA se vi povus konsideri
sendon de gratulletero aǔ gratulmesaĝo al kongresurbo en la nomoj de esperantistoj de ĝemelurboj aǔ de partneraj
urboj aǔ de ĝemelaj havenoj. Certas, ke tio estos pligranda kontribuo al la 93-a UK se vi havus pluan konsideron:
Informi viajn urbestrojn pri la 93-a UK en Roterdamo kaj la 100-jara UEA kaj ĉiurimede konvinki ilin sendi
gratulajn leterojn al urbestro de Roterdamo pro tiuj gravaj okazoj.
Mi kore dankas vin se vi preparos vin por tio, certe mi tute komprenas vin se vi ne reagas al mia mesaĝo.
Parenteze mi informas vin pri tio, ke la 5-a Kunveno de Ĝemelaj Urboj okazos dum la Roterdama UK. S-ro
Hori Yasuo jam mendis ĉambron por ĝi kaj prezidos ĝin, ankaǔ s-ro Renato Corsetti kaj s-ino Maritza Gutierrez,
eks-funkciuloj de la projekto "Ĝemelaj Urboj", persone ĉeestos ĝin. Mi bonvenigas vin partopreni ĉi-kunvenon se
vi jam aliĝis al la 93-a UK.
Ĝemelaj urboj, unu el favoraj kondiĉoj al/por Esperanto
En la aperintaj artikoloj kaj komentoj pri la okazintaĵoj de UK s-ro MOLNAR Laszlo el Hungario donis siajn
vidpunktojn, i.a. kreskado de ĝemelaj urboj estas unu el kvin favoraj kondiĉoj al/por Esperanto pripensitaj. --- El
la retpaĝo http://www.liberafolio.org/2008/roterdamo4/
URBA STILO KAJ TRAJTO
Jara raporto de la projekto Ĝemelaj Urboj en 2007
1. Funkciuloj de la projekto
Post la 92-a UK en Jokohamo la funkciuloj havis novan konsiston: s-ro Probal DASGUPTA, s-ro HORI Yasuo,
s-ro Osmo BULLER kaj s-ro WU Guojiang. Tamen oni ne forgesis farojn de s-ro Renato CORSETTI kaj s-ino
Maritza GUTIERREZ GONZALEZ en 2007. Kvankam ili estis elirintaj el la estraro de UEA, tamen ili bone
plenumis siajn funkciojn en la laboroj de la projekto, trakti kaj peri informojn, unuafoje aperigi resumon de la
projekto en Jara raporto de la estraro de UEA per klara temo, persone partopreni kaj fari paroladojn en la 4-a
kunveno de Ĝemelaj Urboj kaj tiel plu. S-ro Probal Dasgupta kaj s-ro Hori Yasuo tuj esprimis siajn tutfortan

subtenon al la projekto post kiam ili eniris en la Estraron de UEA. S-ro Osmo Buller ne nur cenzuris la retan
bultenon Informilo de Ĝemelaj Urboj, sed ankaǔ donis siajn bonajn opiniojn kaj kune kun s-ro Probal Dasgupta
traktis peton el samideanoj en Angolo pri ĝiaj paperaj ekzempleroj. Rezulte el ilia penado sekvas bona novaĵo, t.e.
laǔ peto la Centra Oficejo volonte sendas paperan ekzempleron al tiuj, kiuj ne povas legi en reto. La petoj
estu direktitaj al <sekretario@co.uea.org>.
Krom redaktado de Informilo de Ĝemelaj Urboj la komisiito speciale verkis por kontinueco kaj efikeco de la
laboroj historieton pri la projekto (2002-2007) kaj sendis ĝin al la eksaj kaj nunaj funkciuloj.
Profitinte de invit-projekto de Japana Esperanto-Instituto la komisiito estis honore elektita kiel unu el 23
invititoj por la 92-a UK okazinta en Jokohamo kaj dum postkongresa vizito varme akceptita de Esperanto-Societo
en Takatsuki kaj Takatsuki Internacia Asocio en la urbodomo. Tio estas kaj aprobo kaj kuraĝigo al la komisiito,
kaj subtenon kaj antaǔpuŝo al la laboroj de UEA.
2. Laborplano de la projekto
113 esperantistoj el 41 landoj aktive ĵetis sin en la projekton per diskutoj, proponoj, opinioj kaj raportoj en
2007. S-ro Robert BOGENSCHNEIDER el Germanio daǔre aperigis la butenon Informilo de Ĝemelaj Urbo en
retejoj: http://aliaflanko.de/gxemelurboj.php kaj http://www.gazetejo.org, kaj prenis multe da tempo ĉapeligi la
antaǔajn numerojn kies ĉapeligitaj literoj aperis en “x” kaj “h”, kaj prilaboris ĉiun numeron en PDF-dosieron post
korektado de tajperaroj. CDELI (centro de Dokumentado kaj Esploro pri Lingvo Internacia) en la biblioteko de la
svisa urbo La Chaux-de-Fonds kolektas nur paperajn eldonaĵojn, sed ankaǔ printas la retajn revuojn kaj arkivas
ilin por kelkaj signifaj titoloj. Danke al faro de s-ro Claude GACONDE ĉiu numero de Informilo de Ĝemelaj
Urbo honore ĝuis tian trakton ekde 2007. S-ino Ana Maria MOLERA el Hispanio enlistigis tiun bultenon en
interneto de biblioteko de Moiá http://www.elmoianes.net.
La komisiito regule ricevis la paperajn eldonaĵojn: “Esperanto en Azio” (KAEM), “Vekilo” (Finnlando),
“Bazaro” (Rumanio), “Verda Spiko” (Ĉinio), “Mikrofone” de Esperanto-redakcio de Ĉina Radio Internacia kaj
“Bulteno de Tianjin Esperanto-Asocio” (Ĉinio), kaj la retajn: “Informletero de Vinilkosmo” (Francio) kaj “Verda
Informilo” (Germanio), “Konsciu” kaj “KomACE” (Kongo), “Nordhungaria Informo” (Hungario), “La
Solidareco” (Koreio) kaj “Verda Pekino” redaktita de s-ro YE Nianxian en Ĉinio, kaj ekde tiu jaro la komisiito
ankaǔ regule legis la ĉinan paperan periodaĵon “Tra Mondo” nove eldonitan de s-ro WEI Shan. Krome lin atingis
la paperaj ekzemploj “Esperanto en Afriko” transsendita de UEA, bulteno de la Afrika Oficejo de UEA, kaj la
retaj “Komunikoj” el Brazilo kaj “Beograda Verda Stelo” el Serbio.
3. Atingoj
Pli ol 40 kongresanoj de la 92-a UK kolektiĝis en la salono Yamazoe por la 4-a Kunveno de Ĝemelaj Urboj.
S-ro Renato Corsetti, unu el la fondintoj de la projekto “Ĝemelaj Urboj”, speciale verkis artikolon por la reta
revueto Informilo de Ĝemelaj Urboj. En ĝi li emfazis, ke trovi siajn ĝemelajn urbojn kaj vigligi la kontaktojn kun
la lokaj esperantistoj kaj pere de ili kun la nesperantista kuncivitanaro certe estas vojo al akirado de presitĝo por
Esperanto, kaj laǔ invito de la Interkultura Centro Herzberg (ICH) vizitis Herzberg am Harz, la Esperanto-urbon,
kiu prenas Esperanton kiel pontlingvon en la pola ĝemelurbo Gora.
Esperantistoj kaj du societoj - Esperantosocieto Antaŭen de Tampere (Finnlando) kaj Tartu Esperanto Selts
(Estonio) - aktive reagis al peto de la du urboj pri memoraĵoj por 15-jariĝo de ĝemeliĝo inter ili.
Germanaj esperantistoj el Forchheim en Germanio faris 5-tagan viziton al la rumana ĝemelurbo Gherla kaj
sufiĉe ĝuis amikecan akcepton de tieaj samideanoj.
Beograda Esperanto societo “Radomir Klajic“ (Serbio) kaj Esperanto-societo de Chicago antaŭ nelonge establis
ligon por plibonigi lernadon de la internacia lingvo kaj amikajn kontaktojn de esperantistoj post kiam la du urboj
ĝemeliĝis en la 7-a de junio 2006 kaj en 2007 aktive realigis kunlaboron pri interŝanĝoj de informoj kaj
partopreno en interurba kunlaboro.

Dum festo de la centa jubileo de la unua Esperanto-Societo de Kroatio, Adriatika Ligo Esperantista, fondita en
Rijeka en 1907, la urbestro persone dankis al la societo, kiu helpis konstrui multlingvecon de de tiu ĉi urbo. Saluto
el la japana ĝemelurbo Kawasaki aperis en la ricevitaj gratuloj.
Ĝuinte agrablecon kaj konvenecon portitajn de Esperanto dum vizito al ĝemelurboj Fürth en Germanio kaj
Pilseno en Ĉeĥio, s-ro Pjer Buvje, prezidanto de Espéranto Limousin, la Esperanto-societo de la franca regiono
Limousin, proponis por plividigi Esperanto-projekton pri traduko de la retpaĝaro de respektivaj urboj en
Esperanto kaj en ĉiu el la lingvoj de ĝemelaj urboj, kaj tiu projekto estas praktikanta.
Oni laǔdis la junan Esperanto-Klubon en la Belga urbo Ottignies-Louvain-la-Neuve pro komunika kapablo de
Esperanto en akcepto de la vojaĝantoj el sia hungara ĝemelurbo Veszprem.
4. La ekzistantaj problemoj
La komisiito entute respondis kaj traktis 23 proponojn aǔ problemojn sub kunlaboro kaj helpo de aliaj eksaj kaj
novaj funkciuloj. Ili ĉefe koncentriĝis je kvin flankoj.
(1)tempo, formo kaj enhavo pri Kunveno de Ĝemelaj Urboj
Ni jam akceptis proponojn el kelkaj samideanoj, ĉi-jara kunveno okazis en diskutato kaj interŝanĝoj de spertoj.
La tempo de la kunveno dependas de ĝia enhavo kaj kvalito. UEA konsideros longigon de tempo se eble.
(2)peto pri papera Informilo de Ĝemelaj Urboj
La konsidero kaj penado de niaj funkciuloj s-ro Probal Dasgupta kaj s-ro Osmo Buller jam solvis tiun urĝan
peton kaj bezonon
(3)ĝemeliĝo inter urboj per Esperanto
Tio estas unu el la celoj de la projekto. Ni ĉiam atendas kaj vidas fruan alvenon de tiaj ekzempleroj. Nun rilata
provo estas aktive faranta inter Burundio kaj la provinco Liaoning, Ĉinio
(4)neĝustatempa ricevado kaj legado de Informilo de Ĝemelaj Urboj
Kiel ĉiu renkontas, kompreneble ofte okazas tio, ke nemultaj retadresoj iam ne akceptas la redaktoron. Iam
okazis tio, ke la komputilo pruvas “sukcesan elsendon” de la redaktoro, sed la ricevantoj diris “Ne”.
(5)evoluo de la projekto
Ĉiurimede realigante la celojn de la projekto oni devas aktive konsideri la estontan rolon de la projekto por
kontakto kaj kunlaboro inter UEA kaj neesperantistaj organizaĵoj, kaj inter lokaj Esperanto-organizaĵoj kaj
registaroj.
5. Proponoj al la laboroj en 2008
(1) prove starigi sukcesan ekzempleron por ĝemeliĝo inter urboj per Esperanto.
(2) maksimume riĉigi informo-stokon pri ĝemelaj urboj kaj iliaj Esperanto-organizaĵoj.
(3) fari enketon inter esperantistoj malgraǔ tio estas malfacile.
INTER ĜEMELAJ URBOJ
Akcepto de urbodomo
En la sama tago de la kunveno de Ĝemelaj Urboj vespere pli ol 200 kongresanoj estas invititaj al la programero
“Akcepto de Urbodomo” kaj akceptitaj de s-ino Jantine KRIENS, vic-urbestrino de Roterdamo. Danke al rapida
konsidero kaj aktiva aranĝo de la du funkciuloj de la projekto s-ro Probal DASGUPTA kaj s-ro Osmo BULLER al
propono de la komisiito, s-ino Kajte BOEN kaj s-ro Claude LONGUE-ÉPÉE el la franca ĝemelurbo de
Roterdamo Lille partoprenis en ĝi kaj aǔskultis de s-rino Jantine Kriens la fluan Esperantan parodalon pri kiel en
2009 Rotterdam estos Eǔropa Ĉefurbo por junularo kaj kial en urbo kun etne tiom varia loĝantaro oni forte sentas
la lingvan problemon. Probal Dasgupta, UEA-prezidanto, persone ĉeestis kaj salutis la urbodomon de Roterdamo
kaj ĉeestantojn. Sekve la paroladon faris s-ro Aleksander SOSNA, vic-urbestro de Bjalistoko, naskiĝurbo de L. L.
Zamenhof en kiu estis speciale aranĝita por la 94-a UK en la venonta jaro kun grava festo: la 150-a jariĝo de

Zamenhof.
Antaǔ la 93-a UK s-ino Kajte Boen kaj s-ro Claude Longue-Épée reagis la alvokojn de la komisiito en
retolistoj, s-ro Claude Longue-Épée speciale skribis al la urbestro de Lille kaj ricevis respondon de vic-urbestrino,
s-ro Kajte Boen esperantigis ilin. --- el raportoj de s-ino Kajte Boen kaj n-ro 5 Jubileanto, kongresa kuriero de la
93-a UK.
Pri Lille
Lille estas ĉefurbo de la regiono Nord-Pas de Calais en norda Francio. En ĝi Lillo kaj ĝia ĉirkaŭaĵo loĝas pli ol
1 miliono da homoj. Laŭ legendo, Lillon estus fondinta brava giganto en la jaro 640 p.K., sed unua surpapera
apero datiĝas de la 11-a jarcento. Unue memstare flandra, franca, poste hispana, ĝi iĝis definitive franca urbo en
1667 pro anekso al Francio fare de reĝo Ludoviko la 14-a. En la 20-a jarcento Lillo tre suferis pro la du
mondmilitoj.
Lillo kun Ĝenovo estis dum la jaro 2004 la Eŭropa Ĉefurbo pri Kulturo. Ĝi estis kandidato en 1995 por la
Olimpikoj de 2004. Ĝi jam ĝemeliĝis kun Köln (Germanio), Erfurt (Germanio), Esch-sur-Alzette (Luksemburgo),
Kharkiv (Ukraino), Leeds (Britio), Liege (Belgio), Nablus (Okcidenta Bordo), Oujda (Moroko), Rotterdam
(Nederlando), Safed (Israelo), Saint-Louis (Senegalo), Shanghai (Ĉinio), Torino (Italio) kaj Valladolid (Hispanio).
La Esperanto-klubo Lille-Villeneuve-Esperanto havas sian retejon: http://www.lve-esperanto.com. Lille
kandidatiĝis en 2001 por organizi la Universalan Kongreson de 2005, tiel memorfestonte la centjariĝon de la unua
Kongreso de Esperanto, kiu okazis en 1905 en Bulonjo-ĉe-Maro. --- El la retpaĝo
http://eo.wikipedia.org/wiki/Lille
*******************************************************************************
Redaktoro: WU Guojiang / komisiito de UEA pri la projekto “Ĝemelaj Urboj”
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NOVAĴO
Qinhuangdao kaj Tomakomai: 10-a jariĝo de la ĝemeliĝo
La 1-an de septembro 1998 la du urboj Qinhuangdao en Ĉinio kaj Tomakomai en Japanio kune
subskribis ĝemelan kontrakton. Inter la 18-a kaj la 21-a de oktobro 2008 delegacio gvidita de la
urbestro de Tomakomai vizitis Qinhuangdao por festi la 10-an jariĝon de la ĝemeliĝo inter la du
urboj. La festo konsistis el vizito al vidindaĵoj, vespera kunveno, amikeca renkontiĝo de ambaŭ
urbanoj ĉe lernejoj, industria kvartalo, sporta matĉo, vespera koncerto de la urbanoj.
S-ro Hoŝida Acuŝi, delegito de UEA en Tomakomai, partoprenis en la delegacio kaj
renkontiĝis kun s-ro Zhang Shengmao, esperantisto en Qinhuangdao sub aranĝo de la komisiito.
Frue en 2005 s-ro Hoŝida Acuŝi ekserĉis samideanon en Qinhuangdao kaj direktis tion al la
komisiito.
Post kelkjara penado la komisiito en la pasinta februaro finfine trovis s-ron Zhang Shengmao,
maljunulo, kiu jam emeritiĝis antaŭ multaj jaroj, kaj kontaktigis ilin reciproke. Tiu renkontiĝo
ankaŭ dankendas al helpo de la du ĉinaj samideanoj Wang Tianyi (Ĉielismo) kaj s-ro Wei Shan,
ĉar ili ofertis valorajn rilatajn fadenojn.
Herzberg am Harz kaj Gora:15- jara jubileo de la ĝemeliĝo
Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo (Germanio) kaj Gora (Pollando) estas ĝemelaj urboj. La
jaro 2008 estas la 15-a jariĝo de ĝemeliĝo de ambaŭ urboj. Oni festis tion per ekspozicio, kreo de
informŝildo “Ni estas partneroj” kaj vizito. Detale legu sekvan raporton el Germana EsperantoCentro.
Forpasis Maire MULLARNEY
Maire Mullarney (1921-2008) forpasis la 18-an de aŭgusto en Dublino (Irlando). Ŝi estis
fakdelegito pri ĵurnalismo kaj E-movado de UEA kaj dufoje fariĝis komitatano de UEA
(1987-1989, 1999-2001). Ankaŭ ŝi estis unu el la fondintoj de la Verda Partio, kaj estis konata
kiel edukisto, ĵurnalisto kaj verkisto, kaj havis aprezatajn verkojn Esperanto for hope,
Everyone’s own language, Maire Mullarney argues about Language ktp.
John GORMLEY, prezidanto de la Verda Partio, donis altan takson al Maire Mullarney:
“Maire havis multe da pezo en la evoluo de la partio, kaj ŝia laboro en la terenoj de edukado kaj
lingvo grande influis la partion”.
Funebraj vortoj de la komisiito
Maire Mullarney estis unu el la fruaj reagintoj al la projekto "Ĝemelaj Urboj". Ŝi en sia
mesaĝo diris:
"Kara samideano, mi estis dum jaroj magistratano kaj pridiskutis aranĝojn pri ĝemeliĝo de mia
graflando (South Dublin). Kiam ni ĝemeliĝis kun Kreis Segeberg (Germanio), mi tien iris grupe,
kaj multe strebis interesigi kaj miajn kolegojn kaj niajn gastigantojn je nia lingvo. Mi
malsukcesis, kvankam en nia konsilio neniu (krom mi) kapablis paroli eĉ unu germanan vorton
kaj nur tri aŭ kvar germanoj povis paroli angle. Sed, strebu!" (vidu n-ron 2, Informilo de

Ĝemelaj Urboj/2002).
La projekto "Ĝemelaj Urboj" perdis fortan subtenanton, Informilo de Ĝemelaj Urboj perdis
fidelan leganton. Mi esprimas tristan kondolencon al s-ino Maire Mullarney, kaj sinceran
konsolon al ŝia familio.
Projekto: Reto el Oficialaj E-urboj kaj vilaĝoj
Ĉefa celo:
- Kre(ig)i reton de oficialaj Esperantaj urboj kaj vilaĝoj per ĝemeliĝo
Kion atendi:
- instruadon de Esperanto en bazaj lernejoj
- kreiĝon de tra-urba reto el spektakloj - ĉu teatraj, ĉu muzikaj, ĉu kinaj
- lanĉon de artaj ekspozicioj de E-artistoj tra ĉiuj E-urboj kaj vilaĝoj
- aperigon de E-libroj ĉe lokaj librejoj
- eventuale radian kaj televidan elsendon
- turistan oferton en Esperanto
Kion tio postulas:
- kreon de lernejaj E-programoj por la bazaj niveloj de instruado
- kreon de lernejaj E-manlibroj
- kulturajn servojn por organizi kaj disponigi spektaklojn kaj ekspoziciojn
- diplomiĝon de E-fakuloj en turisma kampo
- servon de radio/televido
Rimedoj:
- Sekvi disvolvon de la eksperimento Herzberg-Gora (H-G) kaj bilanci ĝin
- Krei apogklubon al iniciatoj de H-G
- Dokumenti la eksperimenton celante allogi aliajn urbojn kaj vilaĝojn
- Komisii taŭgan skipon por starigi programojn kaj manlibrojn por geknaboj de baza instruado
(ok- ĝis dek kvin jaraĝaj)
- Elserĉi kaj registri tra landaj asocioj la situacion ĉe komunumestraroj por scii kiom da
esperantistoj komunumestras.
- Unue disigi la eksperimenton per hungaraj urboj-vilaĝoj kaj najbaraj. Klopodi lanĉi similan
iniciaton en Azio almenaŭ.
- Disponigi monsumon por la afero.
Pravigo de la projekto “Reto de E-urboj kaj vilaĝoj”
E-asocio celas ĉiam disvastigi Esperanton eĉ se tio ne estas ĝia ĉefa celo. UEA ne povas ne
akcepti ĉi celon pro tio ke nur ĝi garantias ties memekziston. Unu el ĉiuj, kaj samtempe la elstara
disvastiga celo rilatas al instru(ig)ado de la E-lingvo.
Ĉu ĉiam tio okazis? Eble, tamen… ne sufiĉe.
Facile oni rimarkas ke, enkadre de E-instruado, mankas kunligo de la instruprogramoj kun la
ĉefaj organizoj de la movado (UEA, EEU, ktp). Pri tio multe laboras unuopaj homoj kaj
institucioj, tamen al tio UEA sin rilatas flanke. Kompreneble, mi ne diras ke estas rolo de UEA
(kaj EEU) instrui Esperanton, sed nepre instruigi. Do, la problemon oni devas klare atenti.
Ĝis nun, krom malmultaj kontraŭaj ekzemploj (el kiuj elstaras Bona Espero), la konstantaj

lokoj, kie oni nature parolas Esperanton, malmultas. Restas la E-aranĝoj al kiuj oni devas aliĝi
dum feriadaj tempoj. Kompreneble, ili havas tre gravan rolon en Esperantujo, tamen tre limigitan
pro tio ke ili reduktiĝas loke, tempe kaj partoprenantare.
Ĉu dezirendus estigi konstantajn nature paroligajn lokojn? Ĉu al tio devas celi UEA?
La germana E-urbo Herzberg ĝemelita al pola urbo Gora iomete respondas al ĉi defio. Fakte ĉi
E-urboj klopodas miksi E-on en la ĉiutaga vivo de ties loĝantaro: sur la stratoj, per kulturaj-,
komercaj-, sociaj eventoj, en la lernejoj, ktp.
Tio estas, ĉi eksperimento kreas lokojn, kie nature E-parolado okazos. Per E-o kunligiĝas du
urboj kaj ties loĝantoj. Ĉu tio ne sufiĉe allogas kaj ne klare montras vojon? Vojon precipe por
respondi al nomataj praktikaj problemoj. Fakte krei reton de oficialaj E-urboj kaj vilaĝoj signifas
krei naturajn paroligajn E-lokojn. Kaj tio respondus al tiuj (kiuj multas, laŭ mia sento), kiuj ne
sin devigas al lernado de E-o pro praktikaj kialoj, t. e., E-o aperas al ili kiel lingvo ne taŭga por
ĉiutagaj aferoj.
Enŝovante E-on en normalviva etoso ĝi normale aplikiĝos kaj evoluos.
Tamen, kiu kaj kie novas? Fakte jam ekzistas ĝemela movado. Ĉu tio egalas al la H-Geksperimento? Ne! Ĉi tiu temas pri oficiala agado, promociita de la komunumaj estraroj mem.
Estraroj kiuj komprenas la avantaĝojn de la projekto E-urboj kaj vilaĝoj.
Kompreneble, oni ne atendu ke ĉi projekto disvastiĝos per spontana agado. Tio eble ne okazos,
ĉar tio postulas kunordigon kaj laboron. Do, pro tio UEA (EEU…) devas enmiksiĝi en tiu laboro
kaj sin komisii por kunordigi la agadon. Sekvi atente la laborojn ĉe H-G kaj apogi ilin. Eĉ krei
apogklubon por rekte respondi al demandoj kaj helppetoj. Nu, UEA devas atenti kaj atentigi pri
ĉi fenomeno, kiel eksperimento tia, kia eblos antaŭenigi la projekton E-urboj kaj vilaĝoj.
Samtempe kreigu fakan grupon por studi kaj proponi taŭgajn lernejajn E-programojn kaj rilatajn
manlibrojn por la malsamaĝaj geknaboj dum la baza oficiala instruado.
Kiam eblos bilancu la eksperimenton, kaj se tio montriĝos pozitiva, UEA (EEU…) devos
disigi ĝin. Do, krei pli da E-urboj kaj vilaĝoj, ĝemele (eble).
Devos UEA per oportuna ago elserĉi la ekzistantan kvanton da komunumaj E-estraranoj kaj ĉe
ili diskuti la aferon. Ĉu eblos altiri la komunuman estraron mem? Ĉu eblos krei E-urbon,
vilaĝon? Ĉu nur eksperimente?
Kiam oni okulumas la mapon de Eŭropo kaj rememoras informojn pri amasa lernado de E-o
estiĝas en onian kapon Hungario. Kun multaj E-ekzamienitoj kaj kun najbaraj landoj tute
malsamlingvaj Hungario kaj ĉirkaŭaj landoj eble estus la plej taŭgaj lokoj, en Eŭropo, por la
paŝo antaŭen. (Ĉu io tia eblus en Azio?)
Nu… revo, kompreneble. Verŝajne tiuj urboj kaj urbestroj/vilaĝestroj pli sopiras al lernado de
la angla ol tio pri E-o. Tamen eĉ tiel oni povus transpasi per flagigo de la faciliga rolo de E-o por
lerni fremdajn lingvojn. Se tio tamen ne estas problemo, tia faciliga rolo enkondukiĝos al lernado
de la najbara lingvo.
Tiel UEA kontribuos al instruigado de E-o. Tiel UEA plenumos ties ĉefan celon per kreo de
taŭga etoso por nature disvastigi/paroligi Esperanton. --- Luís Filipe P. Ladeira, en Lisbono, la 1an de septembro 2008 (reviziita de d-ro Ludoviko MOLNAR)
[la redaktoro] Luís Filipe P. LADEIRA, 58 jara, diplomiĝis pri filozofio kaj instruis tiun fakon
en gimnazio kaj loĝis en la urbo Amadora ĉirkaŭ Lisbono. Li esperantistiĝis fine de 2002 kaj
estis estrarano de Portugala Esperanto-Asocio dum kelkaj monatoj, kaj gvidas enkadre de Eŭropa
Esperanto-Unio la projekton “AKEL-Alternativa Komunikado inter Eŭropaj Lernejoj”, kaj, rilate
al la lerneja E-klubo, la du-lingvan blogon. Li klopodas allogi gejunulojn al la internacia lingvo
Esperanto por defendi Eŭropan Union La 2-an septembro mi ricevis lian raporton pri la projekto

“Reto el Oficialaj E-urboj kaj vilaĝoj” transsendita de s-ro Renato CORSETTI. Konsiderante ke
ĝi koncernas kaj favoras al evoluo de la projekto “Ĝemelaj Urboj” mi aperigas ĝin en ĉi-numero,
kaj esperas, ke interesitoj povu reagi al projekto de Ladeira, kaj kun li diskuti pri ĝi per lia
kontaktadreso: Rua Manuel Valadares, 10, 2E, 2650-192 Amadora, Portugalio, kaj retadreso:
luisladeira@netcabo.pt

URBA STILO KAJ TRAJTO
Urba historio
Bjalistoko (pole Białystok, konata ankaŭ sub aliaj nomoj) estas la plej granda urbo en nordorienta Pollando ĉe la rivero Biała, ĉefurbo de Podlaĥi Provinco (Województwo podlaskie),
proksime de limoj al Belorusio kaj Litovio. La urbo estas administra, ekonomia, scienca kaj
kultura centro de la regiono.
Bjalistoko devenas de ŝtonepoko. De ferepoko devenas grandaj kurganoj, probable tomboj de
militestroj, apud nuntempa vilaĝo Rostołty. La loko situis ĉe trako inter du maroj: Balta kaj
Nigra, kaj tie miksiĝis kulturoj i.a. pola, rutena kaj prusa.
Inter ĉefurboj de provincoj Bjalistoko, kun loĝantoj 298 566 (en la 31-a de decembro 2007),
estas la 2-a plej dense loĝigita, 11-a plej homplena, kaj 13-a plej vasta en Pollando, kun areo
102,12 km2.
Ĝi estas partoprenanto de: Unio de Polaj Metropoloj, Eŭroregiono Niemen, Eurocities, estas
ankaŭ sidejo de Fondaĵo Verdaj Pulmoj de Pollando. Bjalistoko estas centro de komercaj
kontaktoj kun orienta Eŭropo. Funkcias en ĝi la Centro al Promocio de Orienta Merkato.
Geografiaj kialoj (la urbo troviĝas proksime al Litovio, Belorusio kaj Rusio) kaj historiaj
cirkonstancoj kaŭzis specifan karakteron de Bjalistoko. Dum jarcentoj vivis tie homoj de diversaj
kulturoj, nacioj kaj religioj. La urbo kaj ĝia ĉirkaŭaĵo formas Bjalistokan Urban Aglomeron.
Bjalistoko estas la granda centro de teksa, nutra, mekanika, kemia kaj ligna industrioj.
En Bjalistoko funkcias pli ol 570 neŝtataj organizaĵoj (56 societoj kaj asocioj, ia. Bjalistoka
Scienca Asocio, Bjelorusa Socia-Kultura Societo).
Esperanto-movado
Bjalistoko estas la naskiĝurbo de la iniciatinto de Esperanto, Ludoviko Zamenhof. Li naskiĝis
la 15-an de decembro 1859 ĉe la strato Zielona, kiu nun estas nomata strato Zamenhofa. Apud la
loko kie iam staris la naskiĝdomo de Zamenhof pendas nun marmora tabulo. En la domo troviĝis
ora libro, en kiun enskribiĝis ĉiuj vizitantoj. La diverslingveco de la loĝantaro kaj la ofte
neamikaj interrilatoj inter la diversaj gentoj donis al Zamenhof la impulson krei lingvon
internacian. Kelkfoje okazis tre solenaj postkongresoj en la urbo (1927, 1931, 1959 kaj 1987).
En la jaro 2009 (150-a naskiĝdatreveno de Ludoviko Zamenhof) en Bjalistoko estos organizita la
94-a Universala Kongreso de Esperanto.
Oni konstruas en Bjalistoko grandan Esperanto-Centron Ludoviko Zamenhof, kiu enhavos
krom lernocentro kaj esplorcentro ankaŭ muzeon pri Bjalistoko en la tempo de Zamenhof. La
malfermo estas planita por junio-julio 2009.
En la urbo troviĝas multaj objektoj ligitaj kun la esperanta movado: (1) La tabulo, kiu
memorigas la naskiĝdomon de Zamenhof (la strato Zamenhofa 14) pendigita post UK 1959. En
la sama loko troviĝas granda trietaĝa murpentraĵo kun famaj bjalistokaj esperantistoj; (2)
Monumento al Ludoviko Zamenhof sur la skvaro ĉe la strato Malmeda; (3) La memortabulo sur

muro de iama gimnazio (nuntempa liceo numero 6, la strato Warszawska) en kiu lernis
Zamenhof en la jaroj 1869-1873; (4) Familia domo de intermilita esperantisto Jakobo Ŝapiro kaj
la memortabulo pri li (la strato Lipowa 31/33); (5) Bjalistoka Esperanto-Centro (la strato Piękna
3); (6) Porinfana Klinika Hospitalo je la nomo de Ludoviko Zamenhof (la strato Waszyngtona
21) - tie troviĝas la aŭskultantara salono nomita "Salono Esperanto" kaj malgranda ekspozicio
pri la patrono; en 1993 Bahaa Esperanto-Ligo financis ĉambron por korpa ekzercado je la nomo
kaj kun tabuleto de Lidja Zamenhof; (7) Du novaj bjalistokaj stratoj: Esperantystów kaj
Antoniego Grabowskiego; (8) Historia muzeo (la strato Warszawska) kelkfoje preparadis
ekspoziciojn pri Zamenhof kaj enhavas multajn memoraĵojn pri Bjalistoko de Zamenhofa epoko;
(9) Iama bazlernejo numero 23 je la nomo Ludoviko Zamenhof; la lernejo estis likvidita en 2000
pro manko de lernantoj.
Menciinte d-ron Zamenhof oni tuj pensas alian polan Esperanto-famulon en la sama urbo: s-ro
Jakobo ŜAPIRO. Li naskiĝis la 29-a de oktobro 1897 kaj estis mortigita en la 12-a de julio 1941.
Li estis juda bjalistoka esperantisto, ĵurnalisto (prezidanto de la Unuiĝo de Ĵurnalistoj por la
Bialistoka regiono) kaj lingvisto. Inter 1920 kaj 1922 oni penis oficiale registri societon de
bjalistokaj esperantistoj. Fine la 17-an de novembro 1922 estis akceptita la regularo de
Esperanto-Societo Ludoviko Zamenhof en Bjalistoko. Inter la kreintoj estis Jakobo Ŝapiro. Dum
du jaroj la agado tre malgrandiĝis kaj la 8-an de junio 1924 oni reaktivigis la societon. Jakobo
Ŝapiro estis elektita kiel ĝia prezidanto.
La nuna Bjalistoka Esperanto-Societa estas fondita pere de Jakobo Ŝapiro en la jaro 1920 kiel
la loka Societo de Zamenhof. En tiu ĉi jura formo ĝi funkciis ĝis la fino de la II-a Mondmilito.
BES estis reregistrita en la jaro 1991. Sidejo: 15-282 Białystok, strato Piękna 3, poŝta kesto 67,
kun reta adreso: esperanto.bialystok@interia.pl kaj telefonnumero: 0048 857 454 600 (merkrede
16.00-19.00)
La Estraro de la societo konsistas el Elżbieta KARCZEWSKA (prezidantino), Cecyla
HLEBOWICZ (vicprezidantino), Danuta NOWACKA (kasisto), Alicja TEMLER (sekretario),
Nina PIETUCHOWSKA (membro de la Estraro), Jan PODZIEWSKI (membro de la estraro)
Ĝemelaj urboj
Bjalistoko ĝemeliĝis kun Eindhoven en Nederlando, Kaliningrado en Rusio, Kaŭnaso en
Litovio, Jelgava en Latvio, Hrodno en Belorusio, Milwaukee en Usono, Dijon en Francio,
Częstochowa en Pollando kaj Miskolc en Hungario. UEA-delegitoj estas troveblaj en Eindhoven,
Kaliningrado, Kaŭnaso, Dijon kaj Miskolc.
(el la retejoj: http://eo.wikipedia.org/wiki/Bialistoko kaj http://www.espero.bialystok.pl ).

INTER ĜEMELAJ URBOJ
La 15-a jara jubileo de ĝemeliĝo inter Gora kaj Herzberg am Harz
Ĝoju, pri eksterordinaraj sukcesoj, ne nur por ni, sed por la tuta Esperanto-movado ĝenerale.
Temas pri la 15-jara jubileo de la ĝemelurba kontrakto inter Gora (Malsupra Silezio) en Pollando
kaj Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo en Germanio.
1. Graveco de Esperanto por interurbaj samrajtaj dialogoj
Akurate je la 23a de oktobro 2008 estis la 15-jara jubileo de la oficiala ĝemelurba kontrakto
inter ambaŭ urboj. Ekde komenco 2005 ambaŭ urboj (kvazaŭ modele) uzas oficiale ankaŭ
Esperanton por la samrajtaj interurbaj kontaktoj. Jam kelkfoje ni informis pri tio. Jam minimume
dekfoje okazis interŝanĝoj de esperantistoj inter ambaŭ urboj. Trifoje okazis interŝanĝoj de

gelernantoj kun geinstruistoj danke al Esperanto (kun bonega sukceso). Ĉiam okazis oficialaj
akceptoj en la urbodomoj, riĉa kultur- kaj ekskursprogramo.
2. Inaŭguro de aparta ekspozicio en la urba biblioteko de Herzberg
Je la 23-a de oktobro la Esperanto-Centro en Herzberg prezentis apartan ekspozicion en la urba
biblioteko de Herzberg am Harz. I.a. partoprenis urbestro Gerhard WALTER kaj la estrino de la
biblioteko Rosemarie MATWIJOW (kiu same kiel s-ro Walter lernas Esperanton). Krom
civitanoj ankaŭ ĉeestis pli ol 10 Esperanto-geamikoj. La urbestro emfazis la gravecon de
Esperanto por la praktika interkultura dialogo de civitanoj inter ambaŭ urboj. Peter ZILVAR
(estro de la Esperanto-Centro) prezentis la apartan ekspozicion, ekz. 15 tabulojn pri la historiaj
evoluoj, libroj, fotoalbumoj, desegnaĵoj, ktp.
Grandparte Zsofia KORODY kaj Teu Kim el Koreo amplene kunmetis la kolektitajn
ekspozicimaterialojn. La Esperanto-Centro donacis al la urbestro belegan memorŝildon kun la
esperantlingva titolo "Ni estas partneroj" kaj la du urbaj blazonoj. La urbo Herzberg fiksos la
ŝildon ĉe la urbodomo. Tio estos daŭrepova reklamo por Esperanto. Aperis gazetartikolo en la
regiona gazeto kun foto.
Kelkajn fotojn vi povas vidi sub: http://esperantourbo.spaces.live.com/default.aspx
3. Vizitoj en la pola ĝemelurbo Gora (24a - 26a de oktobro 2008) kun pozitivaj surprizoj
En la oficiala delegitaro sub gvido de urbestro Gerhard Walter ĉeestis Peter Zilvar (kiel
reprezentanto de Germana Esperanto-Centro).
La Esperanto-delegitaro konsistis el Zsofia Korody, Yeong-ok Song kaj Otto KERN (ĉiuj el
Herzberg), Marika FRENSE, Sandor HIDEG el Hungario, Teu Kim el Koreo kaj Sebastian
KIRF, kiuj estis gastoj de la Esperanto-Klubo en Góra, kie aktivas jam ĉ. 10 Esperantogeamikoj. La urbestro de la Esperanto-urbo Herzberg Gerhard Walter emfazis la gravecon de la
neŭtrala lingvo Esperanto por la interkulturaj kontaktoj inter ambaŭ urboj.
Okaze de la eta jubileo okazis grandaj festoj kun inaŭguro de speciala ekspozicio en la
urbodomo. En historia filmo pri la subskribo de la urbpartnereca kontrakto je la 23a de oktobro
1993 ni povis vidi i.a. la faman Esperanto-pioniron Joachim GIESSNER el Herzberg.
En la ekspozicio troviĝas ankaŭ kelkaj tabuloj pri la sukcesa praktikado de Esperanto dum la
lastaj jaroj.
Posttagmeze okazis granda festo en la urba kulturdomo kun ĉ. 400 partoprenantoj kaj grandaj
Esperanto-delegacioj.
Venis famaj muzikistoj el Varsovio. Dum la festprelegoj kelkfoje oni menciis la gravecon de
Esperanto.
Urbestro Gerhard Walter donacis al sia pola kolegino urbestrino Irena KRZYSKIEWICZ i.a.
pentraĵon kun la kastelo Herzberg kaj esperantlingvan memorŝildon (por la fiksado ĉe la enirejo
de la urbodomo en Gora) kaj bonkvalitan esperantlingvan memormedalon el Herzberg. Aperis
gazetartikolo kun foto en la subdistrikta gazeto Harzkurier.
Aperis belega festkajero kun nemalmultaj koloraj paĝoj, ankaŭ kun multaj fotoj rilate al
Esperanto-praktikado inter ambaŭ urboj. Sebastian Kirf el Emden volas verki magistrigan
disertacion pri la sukcesa "Esperanto-pontlinga projekto inter Gora kaj Herzberg"). Okaze de la
Eŭropa Esperanto-Kongreso dum Pentekosto 2009 venos esperantlingva delegacio el nia pola
ĝemelurbo Gora, eble ankaŭ kun la nova urbestro Irena Krzyszkiewicz, ĉar s-ro Gerhard Walter
invitis ŝin okaze de la eksterordinara internacia evento en Herzberg - la Esperanto-urbo.
4. Oni fabrikis informŝildon (60 x 40 cm) en bona vetertaŭga kvalito "Ni estas partneroj", nur
60,00 Eŭroj po peco. Mendo estas bonvena. (Germana Esperanto-Centro / Interkultura Centro
Herzberg (ICH), DE-37412 Herzberg - la Esperanto-urbo Germanio) --- 07-11-2008

Gratulletero de la komisiito al la 15-a jariĝo de la ĝemeliĝo de
Herzberg am Harz (la Esperanto-urbo) kaj Gora

Estimataj s-roj urbestroj de la du urboj,
Karaj esperantistoj kaj Esperanto-organizaĵoj de la du urboj,
En meŝaĝo de samideanoj Petro Zilvar kaj Zsofia Korody el Germana Esperanto-Centro mi tre
ĝojas, ke la 23-a de oktobro, 2008 estos la 15-a ĝemeliĝa datreveno de du urboj Herzberg am
Harz (la Esperanto-urbo) en Germanio kaj Gora en Pollando. La du registaroj speciale faras
aranĝojn por festi tion tiurilate.
Antaŭ 15 jaroj ambaŭ urboj oficiale ĝemeliĝis por amika interŝanĝo kaj kunlaboro. Surbaze de
tiu rilato la du urboj atingis rimarkindajn sukcesojn sur multaj kampoj. Esperanto-kunlaboro
devas esti ekzemplo inter ili. Oni ne forgesas, ke danke al eminentaj antaŭvido kaj decido de la
du urbestroj Esperanto estas uzata kiel pontlingvo inter Herzberg am Harz kaj Gora ekde 2005.
Sendube tio ne nur aldonas novan enhavon kaj facilan vojon por interkomunikado de la du urboj,
sed ankaŭ estas granda kuraĝigo al praktikado kaj apliko de Esperanto. Tio plue forte montras
kaj pruvas, ke Esperanto estas vivanta lingvo.
Oni rimarkis, ke diversaj interŝanĝoj de du flankoj, precipe Esperanto-agadoj, estas multiĝanta
surbaze de starigo de tiu pontlingvo. Tion povas pruvi prezentado farita de samideanoj el
Germana Esperanto-Centro en la lastaj tri Universalaj Kongresoj de Esperanto. Sukcesa sperto
de Herzberg am Harz kaj Gora ne plu apartenas al ili mem, sed al ĉiuj urboj en la mondo, precipe
al tiuj urboj, kiuj hezitis aŭ preparos sin por Esperanto-uzo en interŝanĝo kaj kunlaboro kun siaj
ĝemelurboj. Samtempe mi kredas, ke la du urboj iniciateme kreos plimultajn bonajn spertojn en
la estonteco por rapida kaj stabile evoluo de Esperanto.
Okaze de la festo mi en nomo de komisiito de UEA pri la projekto “Ĝemelaj Urboj” elkore
gratulas vin ĉiujn, kaj esprimas mian elkoran saluton al la urbestroj kaj civitanoj de la du urboj,
kaj al Germana Esperanto-Centro kaj Esperanto-Grupo en Gora, kaj al esperantistoj en du lokoj.
Mi bondeziras al la du urboj progreson kaj prosperon. --- 20-10-2008
Serva Platformo
Rusio
La renkonto "Amika rondo en N. Tagil" okazos dum aŭgusto 2009, vidu la retejon:
http://www.kpc2008.narod.ru
Samideanoj, precipe tiuj en ĝemelurboj de N. Tagil, kiuj deziras partopreni, povas skribi al
Larisa KUZMENKO (hejma adreso: str. Kushvinskaja 25"A", 622013- N. Tagil, Sverdlovskaja
reg., Rusio, kun klarisa8@yandex.ru ).
*****************************************************************************
Redaktoro: Wu Guojiang / komisiito de UEA pri la projekto “Ĝemelaj Urboj”
Adreso: Fushun Shiyouyichang Yanjiusuo
CN-113008 Fushun Liaoning Ĉinio
Telefono/Fakso: +86-413-2650322 (fakso post la 5-a sonorilo)
Retadreso: amikeco999@21cn.com, ghemelurboj@yahoo.com.cn
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Reta bulteno de UEA pri la projekto Ĝemelaj Urboj
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Proponoj al esperantistoj en ĝemelurboj por agado de la persona adopta lingvo
La delegacio de ĝemela urbo partoprenos en GEK kaj EEK
Historio, Esperanto-movado kaj ĝemelurboj de Changchun
Taglibro de vojaĝo en Tianjin
Eldoniĝis la libro « Kvindek du tagoj en Esperantujo »
Pri foto sur la kovrilo

NOVAĴO
Proponoj al esperantistoj en ĝemelurboj por agado de la persona adopta lingvo
S-ro Probal DASGUPTA, prezidanto de UEA, ĉiam prizorgas evoluon kaj progreson
de la projekto Ĝemelaj Urboj. Li rimarkis, ke oni estis uzanta personan fremdan lingvon
kiel ilo instrui/lerni fremdajn lingvojn. Celante tion li tuj pripensis probablan rolon de la
projekto. Laŭ lia konsidero mi verkis la proponojn por tio.--- la komisiito
1. signifo
Lastatempe aperis ideo, enkadre de la Eŭropa Unio, ke por plibonigi la kvaliton de la
lernado de fremdaj lingvoj ene de la Unio, ĉiu civitano adoptu personan fremdan lingvon
kaj persone rilatu al la homoj, kiuj ĝin parolas. Oni nomos tiun lingvon “la adopta
lingvo”. Estus pionire de la esperantistoj okupiĝantaj pri la ĝemelaj urboj, se ni povus
jam nun identigi iujn eŭropajn urboparojn kaj mobilizi iujn homojn ambaŭflanke de la
ĝemelrilato por ke, ekzemple, iuj hungaroj en hungara urbo ĝemeliĝinta kun iu
nederlanda urbo lernu la nederlandan, kaj iuj nederlandanoj en la ĝemela urbo lernu la
hungaran. Ne nepras, ke Esperanto kiel lingvo ludu rolon en la laboro. Sufiĉas, ke
esperantistoj kiel organizantoj ludu rolon en la mobilizado de tiu kultivigo de la du
lingvoj kiel plej-ŝatataj, persone-adoptataj fremdaj lingvoj. Tiurilate tiu ideo estas
praktikebla ne nur en la Eŭropa Unio, sed ankaŭ en aliaj partoj de la mondo.
2. proponoj al esperantistoj en ĝemelaj urboj
2-1 konsideru tion se interŝanĝo rilatu al tio
2-2 konsideru rolon de Esperanto se oni preparos sin por lerni aliajn fremdlandajn
lingvojn.
2-3 aktive partoprenas en organizado de alialingvo-kursoj funkciigitaj de aliaj sociaj
grupoj.
2-4 krei favorajn kondichojn por tio, ekz. inviti samideanojn en ĝemelaj urboj instrui
lingvon de invitita lando en Esperanto-aktivecoj, kontaktigi ilin al ne-esperantistoj
kiuj estas lernanta lingvon de invitita lando ktp.
2-5 aktive raportas kaj efike propagandas tiujn atingojn por ke socio sufiĉe sciu rolon
de Esperanto kaj esperantistoj en la laboro de la adopta lingvo.
3. sinteno de UEA
3-1 la projekto Ĝemelaj Urboj de UEA subtenas tiun ideon.
3-2 esperantistoj en ĝemelaj urboj konsideru rolon de Esperanto en tiu laboro kiel eble
plej pene.
3-3 la projekto deziras klopodi por krei kelkajn modelajn ekzemplojn kune kun
esperantistoj, kiuj partoprenas en ĉi laboro.
3-4 la projekto prenas tion kiel parton de la laboroj, aktive raportas informojn en
Informilo de Ĝemelaj Urboj kaj en jara kunveno dum UK, kaj samtempe
resumas ilin en sia Jara Raporto
La delegacio de ĝemela urbo partoprenos en GEK kaj EEK
La Germana Esperanto-Kongreso (GEK) kaj Eŭropa
Esperanto-Kongreso (EEK) okazos inter la 28-a de majo kaj la
3-a de junio 2009 en Herzberg am Harz la Esperanto-urbo. La
ministro-prezidento de Malsupra Saksio (Niedersachsen)
Christian WULFF akceptis esti alta protektanto de EEK. Jam
aliĝis pli ol 160 partoprenontoj el 22 landoj. Interalie la pola

ĝemelurbo Gora sendos oficialan urban delegacion kun grupo de lernantoj. Ankaŭ
Bjalistoko, naskiĝurbo de Zamenhof, kreinto de Esperanto, kaj kongresurbo de la 94-a
UK, sendos la saman oficialan delegacion. Sur la kongresa hejmpaĝo:
http://gek-eek.esperanto-urbo.de vi trovas priajn detatalajn informojn. --- el raporto de
Petro ZILVAR kaj KORODY Zsofia
Pri foto sur la kovrilo
S-ro Hans FECHLER en la urbo Hildesheim en Germanio longe okupiĝis pri agado de
ĝemelaj urboj, kaj speciale starigis kaj redaktis la revuon Pontoj por esperantistoj de
Hildesheim kaj ĝiaj ĝemelaj urboj. Li ŝatas fotadon kaj ofte sendas al mi belajn fotojn pri
naturo, floro, arbo, animalo ktp. Nun ni ĉi tie ĝuste estas en printempo. Mi elektis unu el
tiuj fotoj kiu simbolas printempon kiel la kovrilan foton.--- la redaktoro

URBA STILO KAJ TRAJTO
Urba historio
Changchun, kun 7445800 loĝantoj kaj 18881 kvadrataj kilometroj, ĉefurbo de la
provinco Jilin, situas en la centro de la nordorienta ebenaĵo de Ĉinio, kaj evidentaj estas
tieaj kvar sezonoj. La nomo de la urbo signifas
“Eterna Printempo” en la ĉina lingvo.
Prahistorio de la urbo datiĝis de Qin-dinastio
(221 aK~207 aK), sed nur en la 1-a de januaro
1932 ĝi estis nomita urbo, kaj nelonge, t.e. en
la 14-a de marto 1932 estis nomita Sinkino
kiel nomo de ĉefurbo de la pupa ŝtato
Manĉuko elnutrita kaj subtenita de la japana
imperiismo, kaj renomiĝis Changchun post
kapitulaco de Japanio en la 15-a de aŭgusto
1945.
Ĉefaj industrioj de Changchun estas aŭtomobilo, agrikultura produktaĵo, informo pri
optiko kaj elektroniko, biologia medicino, energi-fonto, konstruaj materialoj ktp.
Tieaj kulturoj estas diversecaj ekz. Boro Templo, Konfuceisma Templo, Islamaj
moskeoj, kelkaj Kristaj preĝejoj, preĝejo de Ortodoksismo ktp.. Ankaŭ multaj estas
vizitindaĵoj, i.a. Palaca Muzeo de la pupa ŝtato Manĉuko kaj ĝiaj OK Ministrejoj. (el
tradukaĵo de s-ro LI Changlu ĉe http://eo.wikipedia.org/wiki/Vikipediisto)
Esperanto-movado
En Changchun estas sidejoj de la urba kaj provinca Esperanto-organizaĵoj, nome
Changchun Esperanto-Asocio (CEA) kaj Jilin-provinca Esperanto-Instituto (JEI). Dum
invado de Japanio al Ĉinio japanaj esperantistoj vivis en Changchun (Sinkino) kaj tie
fondiĝis Manĉoŭkŭo Esperanto-Federacio (MEF), kaj okazis la 10-a Kongreso de MEF
en la 22-a de junio 1941. La Revuo Orienta, organo de Japana Esperanto-Instituo, raportis
pri tio en sia n-ro8, 1941. Siatempe Radio-stacio Sinkino ĉiumonate dufoje elsendis
Esperanto-programon. Post fondo de Nova Ĉinio en 1949 agado de individuaj
esperantistoj neniam ĉesis, sed skala kaj organiza Esperanto-movado komenciĝis de
novembro 1979, kaj CEA oficiale fondiĝis en la 23-a de decembro 1983. De tiam amaso
da esperantistoj aperis kaj aktivas ĝis nun. CEA akceptis multajn eksterlandajn
esperantistojn, kaj sendis kelkajn membrojn al en-kaj eksterlandaj Esperanto-aranĝoj,

organizis kaj oakzigis influajn aktivecojn, ekz. agado “Nekrokodilo”, la Nordorienta Ĉina
Kongreso de Esperanto, popularigo de Tajĝiĉuan per Esperanto ktp. (el Kroniko de
Esperanto-movado en la provinco Jilin<1979-1998> kaj tradukaĵo de Hu Guozhu pri la
10-a Kongreso de MEF)
Ĝemelaj urboj
Changchun jam ĝemeliĝis kun Sendai (Japanio), Novi Sad (Serbio), Birmingham
(Britio), Flint (Usono), Minsk (Belorusio), Windsor (Kanado), Žilina (Slovakio), Ulsan
(Respubliko de Koreio), Little Rock (Usono), Masterton (Nov-Zelando), Ulan Ude
(Rusio), Chongji (Korea Demokratia Popola Respubliko), Mora (Svedio) kaj Wolfsburg
(Germanio). CEA esperas kaj deziras kontakti samideanojn aŭ Esperanto-organizaĵojn en
tiuj ĉi ĝemelaj urboj. Oni povas kontakti CEA ĉe s-ro LIU Minghui kun retadreso:
karilo_cxinio@126.com

Inter ĝemelaj urboj
Taglibro de vojaĝo en Tianjin
CHO Myoungja （Koreio）
Jam delonge, Eesperanto-societoj de Tianjin en Ĉinio kaj Incheon en Koreio
interŝanĝis la ideon realigi ĝemelan rilaton. La invito de s-ro HAN Zuwu, presidanto de
Tianjin Esperanto-Societo kaj de Tianjin-anoj finfine ebligis ĉi-fojan viziton al la urbo
Tianjin de du Incheon-anoj: s-inoj CHO Myoungja (mi) kaj LEE Ymsuk. Niaflanke s-ro
HONG Soungjo, prezidanto de la Incheon, donis al ni taskon reprezenti nian urbon por
diskuti kaj sukcesigi la ĝemelan rilaton inter du societoj. La 26-an de julio, 2000, ni
forflugis al Ĉinio, kaj restis tie ĝis la 1-a de aŭgusto. La 26-an de julio, kun ĝojoplena
koro mi enaeroplaniĝis. La aermaŝino flugis unu horon kaj duonon. Kiam nia aviadilo
proksimiĝis al Tianjin, ekvidiĝis la domoj, kiuj aspektas kiel ludiloj. Por mi la urbo
Tianjin, kiun mi malsuprenrigardis sur la ĉielo, estis verda kaj bone aranĝita.
En la momento, kiam mi ĵus eliris elirejon de la flughaveno, mi aŭdis la klaran voĉon
'Saluton!' Akceptis nin afable kaj ĝojege kun la verda flago alkutimiĝita al miaj okuloj
s-roj Han Zuwu, GAO Chengyuan kaj s-ino GAO Ling. Kvankam mi renkontiĝis kun ili
unuafoje, por mi ili ŝajnis esti miaj malnovaj geamikoj, kaj baldaŭ ni komencis enfali
profunde en Esperantujon salutante unu la alian. La vetero estis sufoke varma pro arda
sunradio, sed mia haŭto estis ne tiel glueca pro la sekeco. Tia varmeco estis pli bona ol
tiu kun alta humideco en Koreio por mi. Per aŭtomobilo ni direktis al la urbocentro. Sur
la strato troviĝis ne multe da aŭtoj, kaj ĉirkaŭe vasta kamparo estis sternita. Tio estis
multe impresdona al mi.
Ĉio en Tianjin estis iom fremda por mi. Dum semajno mi vizitis multajn vidindajn
lokojn, spertis fremdajn aferojn kaj ĉiutage havis rendevuojn kun samideanoj en Tianjin.
Do mi prezentas miajn impresojn jene.
Strato
Kun la proksimiĝo al urbocentro, aperis multaj biciklistoj. Tio sentigis min, ke mi vere
venis en Ĉinion. Malmultaj aŭtoj kaj pasantoj kaj ne tiel altaj domoj estis la aspektoj de
Incheon dum mia juntempo. Vidante la biciklistojn, kiuj kuradas ien, mi trovis la urbon
vivplena.
La strato-stato de Tianjin estis ne densa kompare kun la trafika ŝtopado de Incheon.
Por mi ne estis bone kompreneble, ke homoj transiras la vojon, sur kiu kuras aŭtoj kaj ne

troviĝas signallanterno, nur levante la manon, sed kun neniuproblemo malgraŭ la fakto,
ke tio estas tre danĝera kaj akcidentebla. Komence mi estis iom konfuzita, tamen baldaŭ
lertiĝis al tio.
Manĝaĵo
Estis plej multe impresplena parto por mi. La specoj de ĉina manĝaĵo estis tre diversaj,
kaj iliaj gustoj estis tute malsamaj. Ordinare, koreoj prenas unue rizon, kaj poste iom da
manĝaĵoj, tamen Ĉinoj unue multe da manĝaĵoj kaj poste iom da rizo, aŭ nur manĝaĵojn
sen rizo.
Tianjin-anoj regalis nin, la gastojn el
malproksima lando trans maro, per
multaj manĝaĵoj ĉe ĉiuj manĝtabloj.
Kvankam la pladoj estis iom grasaj, ili
estis tre bongustaj tiom, kiom mi tute
ne sopiris koreajn manĝaĵojn dum la
restado. Ĉiutage mi ĝuis la manĝadon.
Mia stomako restis ĉiam plenplena ĝis
la forlaso el Tianjin. Pro nutraj
manĝaĵoj, miksitaj kun sincereco kaj
amikeco, mi ne povis senti min laca
dum semajna vojaĝo.
Koreoj diras, ke en Ĉinio ne troviĝas
Caĵangmyun (kuirita de ĉinoj, kiuj loĝas en Koreio), kiun tre ŝatas koreaj infanoj kaj
ankaŭ plenaĝuloj. Sed ĉi-foje mi konstatis, ke en Ĉinio certe estas tiu manĝaĵo, kaj havis
la ŝancon gustumi ĝin helpe de s-roj HAN kaj SONG. Ĝiaj formo kaj gusto estis iom
similaj al tiuj en Koreio, tamen pli bongusta. Oni diras, ke ĉinoj manĝas ĉion kio havas 4
krurojn escepte de tablo, kaj ĉion kio flugas escepte de aviadilo. Ŝajnas al mi, ke tio estas
vera. Spertante bongustajn multspecajn manĝaĵojn, mi povis senti, ke la nivelo de ĉina
manĝkulturo estas tre alta. Iom grasaj nutraĵoj bone harmoniĝas kun verda teo.
Turismo
Ŝajnas al mi, ke ĉio en Ĉinio estas granda, vasta kaj eĉ nekredebla.
En Beijing ĉefajn turismalokojn, kiuj estas bone konataj en la mondo, mi vizitis:
Granda Muro, Somera Palaco, Tienanmen Placo kaj Imperiestra Palaco.
Kiel longa estas Granda Muro, mi
ne povis eĉ imagi. Ĝiaj partoj nur
troviĝas tie kaj ĉi tie sur grandega
montaro. En la tre vasta Somera
Palaco estas ankaŭ vasta lago, kiu
estas bone harmoniita kun belaj
pontoj kun pavilonoj. Kaj plena
arbaro kaj belaj konstruaĵoj faras la
Palacon plibela. Mi multfoje vidis, ke
multaj ĉinoj amasiĝas sur la placo
antaŭ Tien'anmen Pordo por bonaj aŭ
malbonaj aferoj, kaj ke Imperiestra
Palaco estas ege grandioza, kio estis
prezentita en la filmo 'Lasta Imperiestro'. Fakte kiel vastaj, grandaj kaj belaj estas ili! Kaj

de kie venas tiel multaj homoj! Nur mirinde.
La turismalokoj en Tianjin estas iom simplaj kaj malpli grandaj ol tiuj en Beijing.
Viktoria kaj Libera Stratoj havas elegantecojn malnovajn pro Eŭropo-stilaj domoj.
Estas bonloko por promenadi. Multspecaj bankoj troviĝas tie. Ŝajne tio signifas, ke
Tianjin estas la tria granda urbo en Ĉinio. En la sesa tago de la vizito, mi vojaĝis al
Antikva Kultur-strato, Ora Strato kaj Nanshi Manĝaĵo-strato. La stratoj estas la plej
vivplenaj kun multaj vendejoj kaj svarmantaj homoj. Precipe sur Ora Strato okazis
diversaj eventoj laŭ la mezvojo. Do ĉiuj vojirantoj povis ĝui sin senpage. Ankaŭ mi
amuziĝis rigardante la scenojn.
Tre rapide pasis unu semajno. Ĉiutage mi havis ĝojan vojaĝon sub afabla gvido de
Tianjin-anoj. De mateno ĝis nokto s-ro HAN Zuwu zorgis du koreajn virinojn kaŝante
sian lacecon kaj montrante sin tre vigla. Malgraŭ okupiteco s-ro SONG Jingquan havigis
al si dutagan liberan tempon por ni, kaj invitis nin al sia domo, kiu estas moderna kaj bela.
De Tianjin-flughaveno s-ro GAO Chengyuan kaj s-ino GAO Ling kondukis nin kun
afableco kaj amikeco. Krom ili, en vesperaj kunvenoj partoprenis ges-roj Wang Jingrong,
WANG Shuhuan, HAO Weining, CAO Baozhu kaj korea esperantisto CHOI Manwon,
kiu tiam loĝis en Beijing, kaj gastigis
nin per palatoplaĉaj frandaĵoj. Kiel mi
povus danki ilin?
Ili afable gvidis nin ĝis la
flughaveno la lastan tagon en Tianjin.
Adiaŭinte ilin mi eniris la enirejon,
finis ellandiĝan procedon, kaj turnis
min malantaŭen. Oh! ĝis tiam ili
skuadis la manojn. Kiel fari? Mi
mallevis la pakaĵon, fervore skuante
miajn ambaŭ manojn, esprimis
dankegon al ili, kaj forlasis tiun lokon
denove sentante profundan amikecon de iliaj brilaj ridoj. Ankoraŭ restas en la angulo de
mia koro ilia varma amikeco. Mi ne dubas, ke kiam la samideanoj el Tianjin vizitos
Incheon urbon, la ĝemela rilato certe sukcesiĝos. Mi pensas, ke la ĝemela rilato inter du
urboj pere de la vizito de Inchon-anoj estas nur duonsukcesa. Do mi esperas, ke ili venos
al Incheon kiel eble plej baldaŭ, kaj ke ilia esperanta agado prosperos senfine. Elkoran
multan dankon al ĉiuj.

Serva Platformo
Ĉinio
Eldoniĝis la libro «Kvindek du tagoj en Esperantujo»
Esperanto estas vivanta internacia helpa lingvo. Ĝi estas bona ilo por interkonatiĝo,
interkompreno kaj interŝanĝo inter popolanoj de diversaj nacioj kaj de diversaj landoj en
la tuta mondo .
En la jaro 2008, de la 28-a de februaro ĝis la 20-a de aprilo, invitita de Federacio
Esperanto Bretonio, Francio, sinjoro LIU Xiaojun, profesoro de franca lingvo kaj de
Esperanto de Shandong-a Universitato de Ĉinio, prezidanto de Shandong-a
Esperanto-Asocio, vojaĝis en la bela regiono Bretonio Francio dum preskaŭ du monatoj.
Li interkonatiĝis kaj amikiĝis per Esperanto kun multaj esperantistoj kaj

neesperantistoj. Li faris dek naŭ prelegojn pri Konfuceo kaj la influo de Konfuceanismo
en la mondo, kun temo “Konfuceanismo kaj Shandong provinco”. Unu el la gravaj
fruktoj de lia vojaĝo estis, ke du Esperanto-organizoj sukcese konsentis starigi la amikan
rilaton kaj subskribis la “Ĉarton de ĝemeliĝo inter Shandong-a Esperanto-Asocio kaj
Federacio Esperanto Bretonio”.
La libro «Kvindek du tagoj en Esperantujo»（Vojaĝo
de ĉina esperantisto en bela regiono Bretonio,
Francio ） verkita de s-ro Liu rakontis lian belan,
neforgeseblan vojaĝon kaj multajn renkontiĝojn
plenajn de amikeco, intimeco, gastemeco kaj feliĉo de
esperantistoj. Li montras al ni unu belan mondon de
esperantistoj, kie pleniĝas de espero, paco, amikeco
kaj amo. En la libro li ankaŭ prezentis la pensojn kaj
saĝecon de Konfuceo, granda kaj fama filozofo de la
antikva Ĉinio antaŭ pli ol du mil jaroj kaj lian influon
en la mondo.
La verkisto montras al legantoj belajn pejzaĝojn de
Esperantujo kaj lian intiman senton kaj amon al
esperantistaj amikoj tra tiu ĉi libro (185x260) kun 155
paĝoj kaj 130 koloraj belaj fotoj.
Oni povas aĉeti tiun libron (prezo: 20 Euroj)
publikigitan de Shandong-a Esperanto–Asocio Ĉinio ĉe adreso: s-ro Liu Xiaojun,
Shandong
Daxue,
Waiguoyuxueyuan,
250100
Jinan,
Ĉinio.
Retadreso:
chineliu@126.com
Portugalio
S-ro Luis Ladeira, kies Projekto: Reto el Oficialaj E-urboj kaj vilaĝoj aperis en n-ro
27 Informilo de Ĝemelaj Urboj, ŝanĝis sian retadreson. Oni kontaktas lin per la retadreso
ludoviko@portugalmail.pt

Dankon
Prof. WEI Yida el Ĉinio, redaktoro de Penseo, donis bonan proponon kaj gvidon al la
PDF-formo adoptita de nia revueto. La redaktoro esprimas koran dankon por lia faro.

Funkciuloj de la projekto

S-ro Probal DASGUPTA , prezidanto de UEA
S-ro HORI Jasuo, estrarano de UEA pri landa kaj regiona agado
S-ro Osmo BULLER, ĝenerala direktoro de la Centra Oficejo de UEA
S-ro WU Guojiang, la komisiito de la projekto

Redakcio de Informilo de Ĝemelaj Urboj

Redaktoro: s-ro Wu Guojiang, Fushun Shiyouyichang Yanjiusuo, CN-113008, Fushun Liaoning
Ĉinio; Telefono kaj Fakso:+86-413-2650322; Retadresoj: ghemelurboj@yahoo.com.cn
amikeco999@21cn.com
Provlego: s-ro Robert BOGENSCHNEIDER, retadreso: robog@gmx.de
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Gratula letero de la komisiito

Novaĵo
Speciala ekspozicio en la Esperanto-urbo

Ĉirkaŭ 400 partoprenintoj el 27
landoj
ĝuis
en
Herzberg,
la
Esperanto-urbo, la 8-an Eŭropan

Esperanto-Kongreson kaj la 86-an
Germanan Esperanto-Kongreson
okazintajn inter la 28-a de majo
kaj la 3-a de junio 2009.
Interkultura Centro Herzberg
organizis por bonvenigi la du
kongresojn ekspozicion pri la
historio kaj nuntempa uzo de

Esperanto, kiel ekzemple la kunlaboro inter
Herzberg kaj la ĝemelurbo Góra, en la kastelo
de Herzberg. La urbestro Gerhard WALTER
inaŭguris la ekspozicion en la ĉeesto de lokaj
politikistoj kaj s-ro BÖTEL, direktoro de la
regiona gimnazio, la kongresejo. Germanlingva
artikolo aperis en la regiona gazeto Harz
Kurier.

Tamen sukcesa kvankam nerealigebla

La 57-a Kongreso de Esperantistoj en Kansajo okazis inter la 6-a kaj 7-a de junio
2009 en Takatsuki en Japanio. Antaŭ unu jaro Esperanto-Societo en Takatsuki (EST)
faris decidon inviti samideanojn de sia ĉina ĝemelurbo Changzhou al tiu ĉi kongreso
kaj pria prelego estis aranĝita kiel unu el la ĉefaj kongresaj programeroj, sed pro
novtipa gripo en Japanio tiu
decido estis nerealigebla. La
gripo povis bari ĉeeston de
samideanoj el la ĝemelurbo,
sed ne povis bari kuraĝon de
tieaj esperantistoj kaj sukcesan
okazon de la kongreso kun 211
aliĝintoj, inkluzive de la
moralaj. Ĝi plene finiĝis per la
riĉaj kaj atentokaptaj enhavoj,
ekz. ekskurso, fakkunsidoj,
lecionoj, prelegoj, konkurso,
prezentado de artaĵoj. Dum la
kongreso estis ekspoziciitaj
gratulaj leteroj ekz. el la
komisiito, LEA (Liaoning-provinca Esperanto-Asocio en Ĉinio) ktp. Post la
kongreso s-ro UKITA Masaharu, prezidanto de EST, sendis la kongresajn
materialojn al la komisiito, samideanoj de Changzhou kaj LEA.

BAZARO, la adiaŭa

BAZARO estas trimonata
Esperantolingva revuo de Asocio
de Esperanto CLUJ, Rumanio.
Ĝi estas kompleksa revuo pri
diversaj temoj inkluzive de
Esperanto-movado.
Sciinte
starigon de la projekto Ĝemelaj
Urboj kaj la reta bulteno
“Informilo de Ĝemelaj Urboj” la
asocio sendis al komisiito
ekzempleron de ĉiu numero ekde
2003. En la revuo ofte aperas
artikoloj aŭ informoj pri ĝemelaj
urboj. Nia bulteno porekzemple
citis
informon
“Invito
al
Ĝemelurba Renkontiĝo por 2005 Internacia Simpozio”, raporton “Germanaj
esperantistoj vizitis la urbon Gherla” ktp. sed BAZARO adiaŭos nin per la 50-a
numero pro konsidero de s-ino SIGMOND Júlia, la redaktoro, al sia altaĝo: 80 jaroj!
Mi povas kompreni ŝian decidon, kaj admiras ŝiajn energian laboron kaj senlacan
penadon por la Esperanto-afero. Mi kredas, ke en estonteco iu agemulo transprenos
la stafetbastonon de BAZARO kaj reaperigos ĉi-bultenon antaŭ ni.---la redaktoro

Kondolenco al Giorgio BRONZETTI

La 14-an de januaro 2009 s-ro Giorgio Bronzetti, leganto de nia bulteno, forpasis
en Chieti, Italio. En la sekvanta tago la komisiito pere de la listo <uea-membroj> ĉe
Yahoogroups.com esprimis tristan kondolencon al lia forpaso. S-ro Giorgio
Bronzetti estis delegito kaj fakdelegito de UEA, kaj la aranĝinto de IJK en L’Aquila.

Reagoj al la projekto
1.Trevor Steele el Aŭstralio: Kara Wu Guojiang, ankaŭ mi ne estos en Roterdamo
(por ni sudhemisferuloj estas malfacile vojaĝi en julio-aŭgusto) kaj do mi ne povos
partopreni en la kunsido de Ĝemelaj Urboj. Sed mi volas gratuli vin pro via modela
laboro por tiu organizeto. Se ĉiuj el niaj grupoj funkcius same bone, ni vidus pli da
progreso en nia movado!
2. Yves Eeckhout el Belgio: Estimata sinjoro Wu Guojiang, dankon pro via mesaĝo
kaj la du bultenoj, kiujn mi legeble ricevis sur mia "Apple-i-Mac"-komputilo.
3. Antonio Felix da Silva el Brazilo: Kara s-ro Wu Guojiang. Saluton! Mi gratulas
vin pro la bela kaj nova numero de Ĝemelaj Urboj.
4. Robinson Mattos el Brazilo: Altestimata Guojiang Wu, korajn salutojn! Dezirante
pligrandigon kaj plibonigon de la projekto de ĝemelaj urboj.Ame daŭrigu tiun
gravan laboron.
5. Henrique Solon Knoedt el Brazilo: Antaŭen Wu Guojiang! Por ke viaj sendaĵoj
estu ankoraŭ pli interesaj, mi proponas ke vi emmetu kuriozaĵojn pri Ĉinio en viajn
leterojn, ekzemple, pri ideogramoj, pri kutimoj, moroj, ktp.

6. Antoaneta Nikolaeva el Bulgario: Dankon por la nova bulteno. Ĉiuj viaj
informiloj ĉiam enhavas interesan informon, refojan dankon!
7. Mariana Evlogieva el Bulgario: Koran dankon. Mi deziras al vi sukceson en via
agado!
8. Athanase Namutema Wabasobe el Burundo: Mi ricevas vian mesaĝon kaj ĝi
plezurigas min. Mi bezonas ricevi vian bultenon.Aliajn informojn mi povos poste.
9. Elizabet Barbay el Francio: Koran dankon pro la interesa informilo. Mi esperas
iam rilati kun esperantistoj en la urboj ĝemelitaj kun la mia, por montri ke la lingvo
povus pliriĉigi la interŝanĝojn.
10. Lin Leming el Ĉinio: Estimata sinjoro Wu Guojiang, Dankon al vi pro N-ro. 27
Informilo de Ĝemelaj Urboj.
11. Li Sen el Ĉinio: Kara amiko, Dankon por via mesaĝo. Poste kiam mi ĝin bone
lernas mi kontaktos kun vi. Mia bona amiko. Kaj mi volas havi vian adreson kaj
poŝte mi eble sendos al vi materialon.
12. Reza Kheirkhah el Irano/ Tajvano en Ĉinio: Koran dankon pro via senlaca
laboro pri tiu grava projekto.
13. Pjer Buvje el Francio: Koran dankon al vi kaj al via ĝemeligada laboro mi
bondeziras sukceson. Ni antaŭvidas partoprenon al U.K. en Bjalistoko kaj okaze de
la vojaĝo ni renkontos ĝemelurbanojn, mi sendos al vi artikolon.
14. Daniel Pérard el Francio: Gratulojn pri via taŭga laboro. Kaj sincerajn
bondezirojn al vi kaj al via familianoj.
15. Claude Longue-Epée el Francio: Estimata samideano, Mi bone ricevis la
informilojn almetitajn kun via ĉi-suba retaĵo. Mi multe dankas al vi. Mi ankaŭ
taŭge ricevis vian leteron al S-ino Martine Filleul, vicurbestrino de Lille. Mi
transsendis ĝin al ŝi, kun letero en kiu mi petas rendevuon por pridiskuti la
diversajn agadojn, kiujn povos fari kune la E-grupo kaj la urbodomo de Lille, kadre
de rilatoj kun Ĝemelaj Urboj (kaj de diskonigo de Esperanto).
16. Alicja kaj H. D. Quednau Lewanderska el Germanio: Gratulon! Mi esperas, ke
ni renkontiĝos en Herzberg kaj estos tempo por amika priparolado.
17. Roland Schnell el Germanio: Kara amiko, Koran dankon por la Informilo. Mi
rimarkis, kiam mi redaktis kelkajn urbojn en vikipedio, ke la mencio de ĝemelurboj
estas ne kompleta. Mi deziras instigi la samideanojn, kiuj okupiĝas pri ĝemelurba
agado, ke ili minimume zorgu, ke la propra urbo kun la ĝemelurboj estas laŭorde
registrita en Vikipedio. Kompreneble estus plia servo, se oni aldonus la informojn
ankaŭ por la ĝemelurboj. Kutime oni povas facile transpreni pretajn la informoj el
nacilingva versio kaj nur devas iomete esperantigi. Certe eblas aldoni kelkajn
frazojn pri ĝemelurbaj aktivecoj, nome reciprokaj vizitoj. Modele ĉe la franca urbo
Rennes, sed bedaŭrinde ne en ĉiuj ĝemelurboj.http://eo.wikipedia.org/wiki/Rennes
18. Armin Grötzner el Germanio: Tre estimata sinjoro Wu, mi dankas al Vi, ke
ankaŭ mi - kaj per mi nia malgranda Eo-grupeto - ricevis Vian informon. Certe
estas por Vi interese, ke nia urbo Kronach havas jam multajn jarojn
ĝemelo-kontaktojn al Hennebont kiu situas en la Bretonio (norda Francio) ĉe la
Atlantika marbordo, nia urbeto en la nordo de la germana federacia lando Bavario.
La kontaktoj komencis pere de la du Eo-grupoj, sed nun estas ĉefe uzataj de du
establiĝintaj "komitatoj", kiuj ĉiujare organizas reciprokajn vizititojn.

19. Árpád Máthé el Hungario: Estimata Sinjoro Redaktoro, elkoran gratulon pro la
bona redaktado de "Informilo de Ĝemelaj Urboj". Scivoleme mi atendas la sekvajn
n-rojn.
20. Mario Amadei el Italio: Nome de Bolonja E-grupo kaj mi persone, tutkore kaj
varme vin salutas kaj bondeziras prosperan kaj plensukcesan laboron.
21. Luigia Madella el Italio: Estimata s-ro Wu Guojiang, dankon pro la informiloj
de Ĝemelaj urboj n-ro 25 kaj n-ro 26. Kun granda intereso mi legis ilin. Bonan
laboron kaj agrablajn tagojn al vi kaj al viaj kunlaborantoj!
22. HOŜIDA Acuŝi el Japanio: Estimata samideano Wu Guojiang, Dankante vin pro
via detala informado pri ĝemalaj urboj. Mi dankas vin, ke vi menciis la ĝemelan
rilaton inter Qinhuangdao kaj Tomakomai. Feliĉe mi havis ŝancon renkonti S-ron
Zhang Shengmao. Sed tio estas nur komenco de nia afero inter ĝemelaj urboj. Ĝi
bezonas daŭri kaj evoluiĝi
23. Julius Kirwa el Kenio: Estimata, kiel vi fartas? Dankon al mesaĝo kiun mi
ricevis. Bonvenos ideo pri ĝemelaj urboj. Mi sendos ĝin al la homoj de du urboj.
24. MA Youngtae el Koreio: Gratulon por via sukcesa laboro kaj esperoplena
projekto!
25. Song Ho-young el Koreio: Estimata samideano Guojiang Wu, Mi vere ĝuis
informiĝi pri la valora agado. Mi jam okupiĝas pri diversaj taskoj en junulara
movado. Tial mi ne povas rekte enviciĝi en vian agadon pro tiucele abundaj taskoj.
Tamen mi simpatias al la neceso de la agado. Bv. sendu ankaŭ al mi pli da informoj
poste. Iel mi povos utiligi ilin en la Esperanto-movado.
26. Maritza Gutierrez el Kubo: nia esperanto-redakcio bonorde ricevis vian
informilon n-ro 27 kaj tre dankas pro via sendado. Ni profitas por bondeziri al vi en
la nova jaro kaj inviti vin daŭre sendi al nia redakcio viajn informilojn pri tiu ĉi
interesa fako. Kun estimo kaj nome de nia radio-teamo.
27. Aloyce Magari el Komoroj: Dankon kara, jes, ĉi tio estas unuafoje por mi ricevi
ĝin, sed ĝi tre interesas min, do, vi povas sendi al mi plimulte.
28. Leendert Hordijk el Nederlando: Estimataj amikoj, pere de svedaj esperantistoj
mi ricevis vian mesaĝon pri Informilo de Ĝemelaj Urboj. Mi estas
maljuna esperantisto tamen pri via lando mi tre interesiĝas. Estas eble reciproke.
29. Alfonso Pijnacker el Nederlando: Estimata, Dankon pro via mesaĝo. La
informilojn 25 kaj 26 mi ricevis en bonaj ordoj. Mi ŝatas ricevi ilin kaj ĉiam
transdonas kopiojn al aliaj estraranoj kaj kontaktpersonoj.
30. Boukari Illiassou el Niĝero: Bonan tagon, kara WU Guojiang. Dankon pro via
mesaĝo. Frateco kaj amikeco estas mia unua zorgo.
31. Esperanto Klubo de Gora el Pollando: Tutkoran dankon. Ni tre ĝojas, ke nia
urbopartnereco estas konata en la tuta mondo.
32. A. Pettyn el Pollando: Dankon pro la bultenoj! Tiamaniere mi estas informita,
eble naskiĝos iam ĝemeliĝo de Kjia kun iu eŭropa urbo.
33. Barbara Pietrzak el Pollando: Dankon pro la memoro kaj sendita la 27-a
numero de Ĝemelaj Urboj. Ĝojplenajn jarfinajan festojn kaj ĉiel prosperan 2009.
34. Luis Ladeira el Portugalio:Dankon, estimata Guojiang Wu, pro via interesa
laboro.
35. Julia Sigmond el Rumanio: Kara amiko, mi nur gratuli povas al via persisto.
36. Mikaelo Bronŝtejn el Rusio: Estimata Wu Guojiang, mi ricevis novan

Informilon kaj prezentis ĝin al la klubanoj. Dankon por via bona laboro.
37. Julio Lupickij el Ukrainio: Estimata sinjoro Wu Guojiang, Dankon pro n-ro 25
kaj n-ro 26 Informilo de Ĝemelaj Urboj. Se eblos, b.v. plu sendi.
38. Bhasker Gunaseelan el Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj/Hinda Unio: Kara sinjoro
Wu Guojiang. Saluton, kaj multan dankon pro via informo. Mi tre ŝatas tiajn
informojn, bonvole sendu min la informojn kaj la bultenon.

Inter ĝemelaj urboj
Konsidero el ŝanĝurboj al ĝemelaj urboj

Pasintan merkredon (la 25-a de februaro 2009) mi kaj mia edzo, Alan, ĉeestis
kunvenon de lokanoj kiuj urĝe kunlaboras por kuraĝigi la urban, provincan kaj
ŝtatan registarojn atenti kaj serioze pritrakti la klimatan ŝanĝiĝon kaj la bezonon
ĉesigi la uzadon de petrolo pro la kosto. La fondinto estas brito, Rob Hopkins, el
Totnes en sudokcidenta Anglio. Ĉe Youtube trovata per Google - transition towns oni trovos lian prelegon (en la angla). Mi kredas ke kunlaborado per Esperanto
estus mirinde efika. Per Esperanto eble oni povos kontakti komunumojn de
ĝemelurboj por interŝanĝi ideojn, planojn, konsilojn ktp.
Ĝis nun 'ŝanĝurboj' troviĝas en Britio, Germanio (Berlino), Kanado, Nederlando,
Italio, Ĉilio, Usono, Nov-Zelando. Ĉu valoros fondi 'ŝanĝurban fakan asocion'? Se
jam
ekzistas
tia
Esperanto-retejo,
mi
petas
vin
informi
min
<Jenny.Bishop@Education.monash.edu.au>. Eble plej bone estus komenci per
kunlaborado inter ĝemelurboj kie jam ekzistas kontakto per Esperanto. Laŭ mia
opinio la temo tre gravas al la homaro.--Jennifer and Alan Bishop

Propono al pozitiva kunlaboro

La fakto estas, ke la ĝemeliĝo inter urboj povas okazi aŭ per memstaraj
interkonsentoj inter municipoj, aŭ enkadre de iu federa organizo (Monda Federacio
de Unuiĝintaj Civitoj, aŭ alia). Ĉiu "federa" organizo havas siajn proprajn
politikajn celojn, en rilato kun U.N. aŭ ne, ktp.
Pro neŭtraleco de U.E.A., mi supozas, ke Ĝemelaj Urboj povas konsenti
kunlabori en ĉiuj kazoj, nur serĉante la antaŭenpuŝon de Esperanto kiel komunikilo
inter urboj. Mi informas vin, ke la Administra Konsilantaro de Registrolibro de
Mondcivitanoj ĵus fondis la Konsilion de Tutmondaj Urboj kaj Komunumoj. Vidu
la paĝon : http://www.recim.org/dem/conseil-eo.htm Inter la celoj de tiu Konsilio
estos ia ĝemeligo de urboj kaj komunumoj, kiuj jam subskribis la tutmondiĝan
ĉarton, laŭ la dua alineo de la charto : http://www.recim.org/dem/tutmondigxoj.htm
Ni tre varmkore akceptus reprezentanton de Ĝemelaj Urboj al pozitiva
kunlaborado. --- Daniel Durand

Gratula letero de la komisiito

Estimataj KLEG kaj EST,
En la venonta monato la 57-a Kongreso de Esperantistoj en Kansajo solene
okazos en Takatsuki. Mi sciis, ke la sama kongreso kelkfoje okazis en Takatsuki. Tio
ne nur montras ke nia movado estis vivanta en la regiono Kansajo, sed ankaŭ
pruvas, ke EST (Esperanto-Societo en Takatsuki) kaj siaj membroj estis longe

klopodanta por progreso de la Esperanto-afero.
Nun mi skribas tiun ĉi leteron ne nur pro tio, ke mi vizitis Takatsuki kaj ĝuis
entuziasman akcepton kaj detalan zorgon de EST kaj tieaj samideanoj, ankaŭ ne
nur pro tio, ke mi tenas kontakton kaj interŝanĝon kaj havas profundan amikecon
kun tieaj samideanoj, sed pro tio, ke EST longe dediĉas sin por apliko de Esperanto,
precipe por la agado de ĝemelaj urboj, de la forpasintaj s-ro Takeuti Yosikazu kaj
sia edzino Takeuti Tomiko, kiuj malfermis pordon de ĝemelaj urboj Takatsuki kaj la
ĉina urbo Changzhou en 1987, al partoprenigo de samideanoj de Changzhou en la
sama kongreso en 1988; de invito de Jean A. Lehane, prezidantino de
Esperanto-Societo en la aŭstralia ĝemelurbo Toowoomba, al la sama okazo en 1997,
al mi, kiel komisiito de UEA pri la projekto Ĝemelaj Urboj, gastigita post la 92-a
UK en 2007, ĝis la decido: plue inviti samideanojn de Changzhou al la ĉi-jara sama
aktivado. EST estas bona ekzemplo tiurilate. Povas diri, ke EST kaj tieaj
samideanoj verkis brilan paĝon por la monda Esperanto-movado, ankaŭ por la
agado de ĝemelaj urboj de UEA.
La Esperanto-movado en Kansajo havas gloran historion. La laboroj de Kansaja
Ligo de Esperanto-grupoj (KLEG) estas elstaraj. La eldonkvanto de la Movado,
organo fondita en 1951, jam atingis ĉirkaŭ 800, la membroj superis pli ol 300 kaj 17
grupoj aliĝis al KLEG.. Ĝi havas bonan labor-sistemon, ekz. regule kunvenas,
ĉiujare organizas kaj kongreson de
esperantistoj en la regiono Kansajo, kaj
intensivan kursaron nomatan Friska
Lernejo en somero, kaj havas la eldonan
fakon je la nomo de Japana Esperanta
Librokooperativo. Estas tiuj ĉi eminentaj
laboroj kiuj kreis bonan medion por
evoluo
kaj
progreso
de
la
Esperanto-movado en tiu regiono. Mi
kredas, ke KLEG ankaŭ povu ludi
aktivan rolon en la agado de ĝemelaj
urboj kaj fari novan kaj gravan
kontribuon al ĝi en la estonteco.
Okaze de la 57-a Kongreso de Esperantistoj en Kansajo mi en la nomo de la
komisiito de UEA pri la projekto Ĝemelaj Urboj kore gratulas KLEG kaj EST,
elkore salutas la kongresanojn kaj bondeziras al la kongreso plenan sukceson.

Funkciuloj de la projekto

S-ro Probal DASGUPTA , prezidanto de UEA
S-ro HORI Jasuo, estrarano de UEA pri landa kaj regiona agado
S-ro Osmo BULLER, ĝenerala direktoro de la Centra Oficejo de UEA
S-ro WU Guojiang, la komisiito de la projekto
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Novaĵo
Kunveno kun praktika efikeco

Matene en la 26-an de julio 2009 ĝuinte la solenan inaŭguron de la 94-a UK
speciale aranĝita en Bjalistoko por la
150-a naskiĝdatereveno de L.L.Zamenhof,
posttagmeze je 13:30-14:30 pli ol 30
kongresanoj tuj kolektiĝis en la salono
Kesälä por la 6-a Kunveno de Ĝemelaj
Urboj, kiun prezidis s-ro HORI Yasuo,
estrarano de UEA pri landa kaj regiona
agado kaj funkciulode la projekto
Ĝemelaj Urboj. Unue s-ro Hori koncize
prezentis jaran raporton de la projekto en
2008 faritan de la komisiito. Sekve kelkaj
kunvenantoj
faris
paroladojn
pri
konstruo aŭ aldono de hejmpaĝo, komunikado, strategio, sperto kaj apliko je tiu
temo (vidu priajn respondojn de la komisiito). La kunveno finiĝis en varma
diskutado. Indas mencii, ke por faciligi kaj vigligi la kunvenon s-ro Hori speciale
portis el sia hejmo du mapojn (unu estas la monda, alia la eŭropa), ke s-ro
NAKATU Masanori donis grandan helpon dum organizado de la kunveno, kaj ke
s-ro Lee Jung-kee, prezidanto de KAEM, prezentis temajn fotojn spite al tio, ke li
ĉeestis nur parton de la kunveno. (laŭ raporto de Hori Yasuo)

Prelego en “la Tago de la lernejo”

En la Tago de la lernejo okazinta en la 28-a de julio s-ino Zsóf a KÓRÓDY el
Germanio faris prelegon kun temo: Ne nur virtuala amikeco: Comenius-projekto
kaj ĝemelurbaj kontaktoj de lernejoj en Herzberg. （el n-ro 5 Kongresa Kuriero de
la 94-a UK）

Urbestro kaj Esperanto
Urbestro tutkore sindona al la kongreso

Mi racie diras, ke Bjalistoko povis sukcese inviti kaj gastigi la 94-an UK-on nur
tial, ke unuflanke ĝi estas naskiĝloko de d-ro L.L.Zamenhof, kaj ke aliflanke ĝi
havas urbestron tutkore sindonan al la kongreso, nome s-ro Tadeusz
TRUSKOLASKI.
Celante tiun ĝustan okazon en Bjalistoko okaze de la 150-a jubileo de la kreinto
de Esperanto, antaŭ la kongreso, precize en 2007, s-ro Tadeusz Truskolaski jam
havis kompletan planon kaj sufiĉan preparon: de kampanjo por kolekti subskribojn
favore al la kongreso al alvoko oficiale subskribita de la urbestraro; de persona
partopreno en la Jokohama UK al transdono de la alvoko kaj invito pri la kongreso;
de la memĉeestita kunsido al akcepto de la urbanoj ktp.
Oni ofte vidas lin okupita tuj antaŭ aŭ dum la kongreso. La 21-an de julio en 2009
li solene inaŭguris Esperanto-Centron Ludwik Zamenhof ĉe la strato Warszawska

n-ro 19 en Bjalistoko; la 26-an de julio li aperis en la inaŭguro de la kongreso; la
30-an de julio li akceptis kongresanojn en la impona palaco Branicki, kaj ĉeestis al
la fermo de la kongreso en la 1-a de aŭgusto. La koncernaj paroladoj tute ne
mankas al tiuj ĉi aranĝoj kaj li faris ilin en flua Esperanto. Liaj faroj brilas la
kongreson. --- la redaktoro

La parolado de urbestro Tadeusz Truskolaski en la impona palaco

Estimataj gesinjoroj, karaj esperantistoj,
Kun grandega ĝojo mi salutas estimatajn reprezentantojn de la internacia
esperanta medio dum la hodiaŭa renkontiĝo, kiu akompanas la naŭdek kvaran
universalan kongreson de Esperanto en Bjalistoko.
La Esperanto-kongreso perfekte kongruas kun
kelkcentjara tradicio de Bjalistoko, la urbo de multaj
kulturoj kaj nacioj, kiuj laboris por komuna bono.
Nehazarde ĉi tie naskiĝis la ideo de Ludoviko Zamenhof,
kiu profunde kredis, ke eblas kompreniĝo de homoj
bonvolaj, sendepende de diferencoj inter ili. La ideo de
Esperanto ja estas nenio alia ol provo rekrei bjalistokan
mikrokosmon en tutmonda skalo.
Kaj hodiaŭ, same kiel antaŭ unu jarcento kaj duono, kiam sur bjalistokaj stratoj
promenis Zamenhof, interkompreniĝo kaj kunlaboro estas por ni plej valoraj.
Danke al tiuj ĉi valoroj daŭre evoluas unika bjalistoka kulturo, okazas senĉese
aranĝoj kaj eventoj, kiuj celas diskonigi unuecon en diverseco. La kongreso de
Esperanto estas do perfekta rezulto de niaj penoj.
La nuna, dumil naŭa jaro, estas okazo festi la
cent kvindekan naskiĝdatrevenon de Ludoviko
Zamenhof. Se la datreveno kaŭzis tion, ke vi
tiom multnombre venis al la bjalistoka kongreso,
trapasante foje milojn da kilometroj, tio signifas,
ke la idealo de Zamenhof daŭre estas viva en
koroj de homoj en la tuta mondo. Mi kredas kun
vi, ke ĝi daŭre trovados novajn popularigantojn kaj apogantojn, kiuj deziros
konstrui la pli belan mondon – de harmonio, paco kaj amo.
Mi dankas pro via ĉeesto kaj mi invitas denove al Bjalistoko. (Przemysław
WIERZBOWSKI)

Saluto de la Prezidanto de LKK/vic-urbestro de Bjalistoko

Kun vera plezuro mi observas kiel progresas laboroj por
prepari la kongresejon. Mi esperas, ke vi aprezos laboron de
volontuloj kaj je festa etoso, dimanĉe je la 10-a horo, ni
malfermos solene la 94-an Universalan Kongreson de
Esperanto. Dezirante al ĉiuj nur agrablajn impresojn dum
restado en Bjalistoko mi salutas elkore - Aleksander SOSNA

Salutoj de s-ro Gerhard WALTER al la kongreso

Estimata UEA-prezidanto profesoro Dashgupto,
estimata estraro, karaj kongresanoj,

Kiel urbestro de Herzberg – la Esperanto-urbo mi tre ĝojas,
ke la nunjara kongreso okazas en la naskiĝloko de d-ro L.L.
Zamenhof pro la 150-jara naskiĝdatreveno de la kreinto de
Esperanto. Esperanto, komuna samrajta lingvo povas esti
taŭga komunikilo por la homaro de la 21-a jarcento. Mi
pensas, ke niaj du urboj ludas pioniran rolon por helpi
interkompreniĝon per neŭtrala ponto-lingvo. Volonte ni
salutas esperantlingvajn gastojn, studemulojn el multaj
landoj en nia urbo. Bonvenon. Mi deziras sukcesplenan kongreson. Amike salutas.
(el n-ro 1 Kongresa Kuriero de la 94-a UK)

Urba Stilo kaj Trajto
Jara raporto de la projekto Ĝemelaj Urboj en 2008

1.Funkciuloj de la projekto
S-ro Probal DASGUPTA, prezidanto de UEA, ĉiam prizorgas evoluon kaj
progreson de la projekto. Li rimarkis, ke oni estis uzanta personan fremdan lingvon
kiel ilo instrui/lerni fremdajn lingvojn, kaj tuj pripensis kaj proponis probablan
rolon de la projekto; s-ro Hori Yasuo prezidis la 5-an kunvenon de Ĝemelaj Urboj
kiam la komisiito ne povis partopreni en la Roterdama Kongreso; S-ro Osmo
BULLER ĉiam okupita en la CO trovis tempon trakti mesaĝojn tiucele. Al tiuj petoj
de esperantistoj, ĉefe el Afriko, ke ili bezonas paperan bultenon Informilo de
Ĝemelaj Urboj pro alta kotizo je interreto kaj komputilo, mi ĉi tie ripetas kaj
substrekas rezulton el penado de s-ro Osmo: la Centra Oficejo volonte sendas
paperan ekzempleron al tiuj, kiuj ne povas legi en reto. La petoj estu direktitaj al
<sekretario@co.uea.org>. Plenuminte redaktadon kaj dissendon de la bulteno la
komisiito provskribis Proponojn al verko pri la kontrakto de interurba ĝemeliĝo
kaj ĝustatempe respondis diversajn demandojn el esperantistoj.
2. Reagoj al la projekto
Esperantistoj daŭre tenas entuziasmon kaj subtenon al la projekto. La reta
bulteno Informilo de Ĝemelaj Urboj estis ankoraŭ statistikita kaj kolektita kiel
oficiala reta eldonaĵo, kaj havis 21 novajn legantojn el 4 landoj. 147 esperantistoj el
46 landoj reagis al la projekto per enkonduko de novaj legantoj, sendo de eldonaĵoj,
diskutoj, proponoj, opinioj kaj raportoj, ekz. Projekto: Reto el Oficialaj E-urboj kaj
vilaĝoj.
S-ro Robert Bogenschneider el Germanio helpe korektis ĉiun numeron de la
bulteno kaj daǔre aperigis ilin en http://www.aliaflanko.de/gxemelurboj.php kaj
http://www.gazetejo.org.
Estis ricevitaj la paperaj eldonaĵoj: Ĉinio: Bulteno de Tianjin Esperanto-Asocio,
Tra la Mondo, Verda Spiko kaj Mikrofone (Esperanto-redakcio de ĈRI).
Finnlando:Vekilo; KAEM: Esperanto en Azio; Rumanio: BAZARO; kaj la retaj,
Brazilo: Brazilei, Komunikoj; Ĉinio: Verda Pekino; Francio: Informletero de
Vinilkosmo; Germanio: Verda Informilo; Hungario: Nordhungaria Informo; Kongo:
KomACE; Koreio: La Solidareco.
3. Atingoj
Sub la komuna penado de la esperantistoj kaj la kvar funkciuloj la laboro de la

projekto estis fruktedona.
Aktiva interŝanĝo pli-efike montras rolon de Esperanto en la agado ĝemelaj urboj.
La regiono Bretonio en Francio kaj la provinco Shandong en Ĉinio kun oficiala
ĝemela rilato sukcese ĝemeligis la du regionajn Esperanto-organizaĵojn: la Bretona
Esperanto-Federacio kaj Shandong Esperanto-Asocio, kaj la kvar lingvoj Esperanto,
ĉina, franca kaj bretona estis adoptitaj en la subskribita ĉarto. La subskriban
ceremonion ĉeestis reprezantantino de la urbodomo Rennes. Post la 60-a
Esperanto-kongreso de IFEF s-ro HAN Zuwu, prezidanto de Tianjin
Esperanto-Asocio (TEA), Ĉinio vizitis Lodzo, ĝemelurbo de Tianjin. Tie ambaǔ
flankoj kunsidis pri la intimaj rilatoj inter la du ĝemelaj urboj, kaj serioze diskutis
pri estonta plano de kunlaboro kaj interfluo inter ambaŭ Esperanto-organizaĵoj.
Sukcesa renkontiĝo de s-ro HOŜIDA Acuŝi kaj s-ro ZHANG Shengmao aldonis
apartan brilecon por la festo de la 10-a jariĝo de ĝemeliĝo inter Tomakomai en
Japanio kaj Qinhuangdao en Ĉinio; La festo de la 15-a jariĝo de ĝemeliĝo inter
Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo (Germanio) kaj Góra (Pollando) markis
novan komencon je kunlaboro kaj kun-evoluo inter du flankoj surbaze de la
komuna decido “Esperanto estas oficiale uzata por la samrajtaj interurbaj
kontaktoj”.
Aktiva partopreno pli-vivante montras rolon de Esperanto en la agado ĝemelaj
urboj. kiel reprezentantoj de esperantistoj ĉeesto de s-ro Gerhard HIRSCHMANN
kaj s-ro Antoni DORASZ kune atestis al la civitanoj la ceremonion pri la partnera
kontrakto subskribita de d-ro Lutz TRUEMPER, urbestro de Magdeburg en
Germanio, kaj s-ro Andrzej KOSZTOWNIAK, prezidanto de la urbo Radom en
Pollando. Konsoloj el esperantistoj en Montpeliero, Francio, al esperantistoj en la
ĉina ĝemelurbo Chendu dum granda tertremo en Wenchuan esprimis amikecon kaj
solidarecon de Esperanto. Akcepto de s-ino Jantine KRIENS, vic-urbestrino de
Roterdamo, dum la 93-a UK, kaj inspira respondo de s-ino Martine FILLEUL,
vicurbestrino de Lille, pruvis frukteportan laboron de s-ro Claude LONGUE-EPEE
kaj s-ino Catherine BOEN por ĝemeliĝa rilato inter la du urboj.
4. Kelkaj konsideroj
Organiza Strukturo - La nuna strukturo ne kongruas kun evoluo de la projekto,
kaj necese stariĝas enkadre de UEA speciala komisiono kiu povas tutflanke gvidi
kaj plifaciligi ĝian laboron, precipe en kunlaboro kaj interkomunikado kun
neesperantistaj landaj kaj internaciaj organizaĵoj, kiuj enhavas la samajn celojn
Laborplano – La projekto naskiĝis en la Strategia Plano de UEA 2001-2010, kaj
necesas konsideri modifon de la laborplano kun apero de nova strategio de UEA.
Rolo – Post laborado de la pasintaj 7 jaroj la projekto havis certan bazon kaj
kolektis spertojn, ĉu sukcesajn aŭ malsukcesajn, sed la laboro ne estas tre
kontentiga je kelkaj flankoj, precipe rolo de la projekto ne estas tiel evidenta en la
hodiaŭa rilato inter urboj.
Rekono – Ĝis nun popoloj ekster Esperantujo ne sufiĉe scias la ekziston kaj
valoron de la projekto.

Inter ĝemelaj urboj
Listo de la kunvenintoj

Ne aperis kongresanoj, kiuj nur tempere restis en la kunveno kaj ne registris siajn
nomojn.
Aŭstralio: s-ino Jennifer BISHOP kaj s-ro Alan BISHOP; Brazilo: s-ro Giuseppe
GRATTAPAGLIA kaj s-ino Ursula GRATTAPAGLIA; Ĉinio/Francio: s-ro Keefe
DENNIS; Ĉeĥio: s-ino Miroslava ASCHEROVA; Eŭropa Unio: s-ro Michael CWIK,
f-ino Marcelle PROVOST; Finnlando: s-ino Sirkka MATTLIN; Francio/Belgio: s-ro
Henningsen GEORGIA; Germanio: s-ro Bernhard MAURER, s-ro Otto NELKE,
s-ro Peter ZILVAR kaj s-ino Zsofia Korody; Japanio: s-ro Hori Jasuo, s-ro Nakatu
Masanori kaj HARADA Hideki; Koreio: LEE Jung-kee; Nederlando: s-ino Miny
MASSAR kaj s-ro Pieter ENGWIRDA; Pollando: s-ino Beata KOSTRZEWSKA,
s-ro Kazimierz KRZYAK, s-ro Ryszard GORALCZYK, Urszula WIECZOREK,
s-ino Natalia GROCHOCKA, s-ino Krystyna GROCHOCKA kaj s-ro Zdzislaw
GLAJCAR.

Respondoj al kelkaj kunvenintoj

La ĉi-jara kunveno de Ĝemelaj Urboj estas sukcesa kaj vere havis unua-horan
efikon. Pliĝojinde tiu temo estis menciita en kelkaj aranĝoj de la kongreso. Tio
signifas, ke la projekto, kiun multjare vastaj esperantistaro subtenas, estas pli kaj
pli priatentata. Dum la kunveno kelkaj kongresanoj sekve faris paroladojn, s-ro
Hori protokolis ilin. Kvankam la komisiito ne ĉeestis, li opinias, ke li necese donu
siajn proponojn por plibonigi la laboron de la projekto. Li unuafoje pritraktis ilin
en la bulteno.
S-ro Pieter Engwirda el Nederlando:
“En la TTT-ejo de UEA ne estas paĝoj
pri Ĝemelaj Urboj. Metu la paĝojn kun
kontaktadresoj. Ĉiuj landaj asocioj
havu paĝojn pri Ĝemelaj Urboj en sia
TTT-ejo. Tion mi proponis ankaŭ lastan
jaron, sed s-ro Wu ne respondis, kaj
ankoraŭ ne estas la paĝoj pri Ĝemelaj
Urboj en la TTT-ejo de UEA.”
Re: s-ro Pieter ĉeestis preskaŭ ĉiun
kunvenon. Koran dankon pro tio. Kio
tre kortuŝas min estas, ke li persistas
sintenon: Pli da subteno de la projekto “Ĝemelaj urboj estis adoptita. La unuan
proponon mi respondis jam en la 15-a de septembro 2008, probable li ne ricevis ĝin,
kaj renove respondis lian mesaĝon en la listo < uea-membroj> ĉe yahoogroups.com
en la 17-a de julio 2009. Estas facile starigi paĝon, sed nefacile teni ĝin ĉiam aktiva
kaj vivanta. Al la dua propono mi nur alvokas reagojn de LA-oj, sed ne havas rajton
igi ilin akcepti ĝin.
S-ino Urszula Wieczorek el Pollando: Mia urbo estas Gdinya kaj havas 16
ĝemelajn urbojn, el kiuj en 14 urboj estas esperantistoj. Mi sendis mesaĝojn al
esperantistoj en ĉiuj 14 urboj, sed neniu respondis. Kio okazis?
Re: Post la kongreso s-ro Hori transsendis al mi vian mesaĝon pri la bulteno
Informilo de Ĝemelaj Urboj, kaj laŭ via volo mi sendis ĝin al vi. Vi pretis diskonigi
ĝin al viaj membroj. Mi alte taksas vian intencon. Mi pensas, ke esperantistoj en tiuj

ĝemelaj urboj ne faris respondojn pro multaj kialoj, sed estas necese por vi serĉi
taŭgajn metodojn kiel komunikiĝi kun ili, ekz. konsideru inviti ilin al viaj
Esperanto-aktivadoj aŭ internaciaj aranĝoj en via urbo, kaj sendi viajn gratulojn al
la samaj aŭ similaj okazaĵoj en tiuj urboj. La projekto prezentos helpon al vi en
kontakto kun ili.
S-ro Michael Cwik el Eŭropa Unio: Strategio de s-ro Wu ne esta bona. Avantaĝoj
de esperantistoj pri ĝemelurba movado estas, a) Unu lingvo (Esperanto) estas sufiĉa
por la kontakto, b) Esperantistoj estu lingvaj ambasadoroj, c) La plej bona maniero
vigligi la movadon estas kontakti instruistojn.
Re: s-ro Michael kelkfoje partoprenis en la kunveno, kaj frue en 2001 elmetis
projekton ECHANGE, rilatan “2001-Jaro de Lingvoj” de Eŭropa Unio kaj Eŭropa
Konsilio koncerne ĝemelajn urbojn. Koran dankon pro lia aktiva sinteno al la agado
Ĝemelaj Urboj. La laborplano de la projekto starigita en 2002 evidente ne konvenas
al evoluo de la nuna agado en Esperantujo. Mi akceptas vian opinion, kaj vaste
varbos proponojn por plibonigi la laborplanon. Tamen laŭ miaj multaj spertoj indas
konsideri fleksajn metodojn por evoluigi la projekton, precipe je kontakto kaj
kunlaboro kun samaj neesperantistaj organizaĵoj en la estonteco, ĉar ĝi ne nur
disvastiĝas ene de nia komunumo, sed aktive provas ekster Esperanto ankaŭ por
veki atenton kaj intereson al ĝi.
S-ro Nakatu Masanori el Japanio: Kiam mia urbo ĝemeliĝis kun ĉina urbo, antaŭ
tio Esperanto-klubo de la urbo kontaktis esperantistojn el la ĉina urbo. Kiam okazis
vojaĝo al la urbo, esperantistoj partoprenis en ĝi kaj montris la efikecon de
Esperanto al ĉiuj. Ambaŭflanke estis instruistoj, do komenciĝis amikaj rilatoj inter
ili, tamen nun japana instruisto emeritiĝis kaj mi timas, ke ĝis kiam tia rilato daŭros.
Danke al la kontribuo de esperantistoj, la urbo donas al la klubo specialan
avantaĝon pri la uzo de la salono en la civitana halo ktp.
Re: ĉar nemalmultaj komunikaĵoj, inkluzive de Informilo de Ĝemelaj Urboj,
raportis pri Esperanto kaj Takatsuki, mi ne volas multe paroli tiucele, sed estas tre
klare, ke ĝuste pro la elstara laboro de la lokaj esperantistoj la urbestro kaj la
urbodomo donis altan takson kaj fortan subtenon al rolo de Esperanto en interurba
ĝemeliĝo, mi profunde spertis tion dum mia restado en tiu ĉi urbo post la Jokohama
UK.
S-ro Peter Zilvar kaj s-ino Zsofia Kóródy el Germanio: Raporto pri Herzberg kaj
Gora. La movado progresas multe.
Re: Kunlaboro inter la du urboj estas sukcesa modelo de Esperanto-aplikado en
interŝanĝo inter ĝemelaj urboj. La spertoj meritas plivastan disvolviĝon.
S-ino Jennifer Bishop el Aŭstralio: Mia urbo Melbourne estas ĝemela kun Osaka
(Japanio), Boston (Usono), Tianjin (Ĉinio), St. Petersburgo (Rusio) kaj Thessaloniki
(Grekio). Ĝis nun la temo estas nur pri komerco. Mia E-klubo proponas kontaktojn,
temante pri klimato-krizo.
Re: Tiu propono jam aperis en n-ro. 29 Informilo de Ĝemelaj Urboj. Oni devas
sufiĉe utiligi avantaĝojn de ĝemelurboj kaj por Esperanto-apliko en diversaj
kampoj krei kondiĉojn kiel eble plej kapable, kaj per efikaj laboroj diskonigi
valoron kaj rolon de Esperanto al la publiko kaj la urbaj instancoj.

Letero de la komisiito al urbestro de Bjalistoko

Estimata s-ro urbestro de Bjalistoko,
Antaŭ ol skribi al vi mi konsideris tre longe, ne ĉar mi ne havas kuraĝon, sed ĉar
mi timas ke vi ne havas tempon trakti mian leteron, precipe nun, festotempo de la
150-a jubileo de Ludoviko L Zamenhof, kreinto de Esperanto. Tamen finfine mi
decidas verki ĉi tiun leteron, kaj esperas, ke ĝi atingos viajn manojn pere de
Bjalistoka Esperanto-Societo konsiderinte, ke mia propono informi ĝemelajn urbojn
de Bjalistoko pri la ĉi jara UK, kaj inviti kaj instigi ilin al kongreson, estos signifa
por tiu festo.
Doktoro Zamenhof per sia granda kreo de internacia helpa lingvo - Esperanto
diskonatigis Bjalistokon al la mondo. La majstro per rezulto de sia saĝeco kaj
strebado faris grandan kontribuon al progreso kaj paco de la mondo. Ĝuste pro tio
Bjalistoko havas unu brilan paĝon en sia tuta historio. Ni, esperantistoj fieras kun
Bjalistoko.
Sufiĉe konsciinte ke Esperanto estas ludinta aktivan kaj efikan rolon en la agado
de ĝemelaj urboj, kaj samtempe reage al la Strategia Plano de UEA 2001/2010, UEA
starigis en 2002 la projekton “Ĝemelaj Urboj” kun celoj: disvastigi kaj apliki
Esperanton, fortigi kunlaboron de ĝemelurboj kaj akceli ĝemeliĝon inter urboj, kaj
ekde 2004 speciale aranĝas por ĝia evoluo en stabileco kaj progreso kunvenon dum
ĉiu kongreso. Kaj ĝiaj laboroj estas fruktedonaj. Unu el la atentokaptaj ekzemploj
estas, ke la projekto aldonas novan interŝanĝan enhavon inter kongresurbo kaj siaj
ĝemelaj urboj, ekz. urbestro de Kioto en Japanio sendis la salutmesaĝon al urbestro
de la itala ĝemelurbo Florenco por okazo de la 91-a UK, vic-urbestrino de
Rotterdam en Nederlando akceptis esperantistojn el la franca ĝemelurbo Lille dum
la 93-a UK, kaj vic-urbestrino de Lille faris aktivan respondon al tio ktp. Ĉio ĉi
montras, ke Esperanto estos utila kaj helpa por profundigi amikecon kaj akceli
evoluon inter ĝemelaj urboj.
Surbaze de tiu signifo mi elkore esperas, ke vi povu konsideri la ĝemelajn urbojn
de Bjalistoko okaze de la 94-a UK, la granda festkongreso omaĝi la 150-an jubileon
de la kreinto de Esperanto, des pli, ke troviĝas esperantistoj kaj
Esperanto-organizaĵoj en kelkaj urboj kiuj havas oficialajn ĝemelajn rilatojn kun
Bjalistoko, ekz. Eindhoven en Nederlando, Kaliningrado en Rusio, Kaŭnaso en
Litovio, Dijon en Francio kaj Miskolc en Hungario. Mi kredas, ke via konsidero kaj
decido pliriĉigos la kongreson. Mi plikredas kaj bondeziras, ke Bjalistoko gvidata de
vi estu pliprospera. Kun koraj salutoj al vi. (skribita kaj poŝte sendita en la 24-a de
junio 2009)

Funkciuloj de la projekto

S-ro Probal DASGUPTA , prezidanto de UEA
S-ro HORI Jasuo, estrarano de UEA pri landa kaj regiona agado
S-ro Osmo BULLER, ĝenerala direktoro de UEA
S-ro WU Guojiang, la komisiito de la projekto
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NOVAĴO
ĈRI gravigas la agadon Ĝemelaj Urboj

Konsiderante gravecon kaj rolon de Ĝemelaj Urboj ĉi-jare Ĉina Radio Internacia (ĈRI)
speciale starigis rubrikon en sia E-paĝo, t.e. http://esperanto.cri.cn, kaj prezentis la
formŝanĝan bultenon Informilon de Ĝemelaj Urboj en n-ro 26 Mikrofone, papera
esperantlingva revuo.
Konigi Ĉinion al la mondo kaj la mondon al Ĉinio, raporti la mondon al la mondo, akceli
komprenon kaj amikecon inter la ĉinaj popoloj kaj la mondaj popoloj estas celoj de ĈRI
kun elsendo de 53 lingvoj. Laŭ statistiko de la usona retejo Alexa je maksimuma konateco
“Internacia Surreto” de ĈRI, kiu konsistas el 43 skribaj lingvoj kaj 48 fonetikaj lingvoj, jam
okupas la unuan lokon en retejoj de internaciaj radioj en la mondo. Ĝis 2009 ĈRI elsendas
en Esperanto 45 jarojn. Vizitu la retejon http://www.cri.cn por ekscii plimulton.

Aranĝo de AK al la projekto

Konsiderante evoluon kaj influon de la projekto Ĝemelaj Urboj, la oficiale tema kunsido
estas listigota en la programoj de la 6-a Azia Kongreso de Esperanto (AK) okazonta inter la
19-a kaj 23-a junio 2010. Tiu kunsido ankaŭ unuafoje aperos en la kongreso.

URBESTRO KAJ ESPERANTO
Gratula saluto de la urbestro de Takatsuki

Nur ricevinte la 33-paĝan paperan Raporton de la 57-a Kongreso de Esperantistoj en
Kansajo, kiu okazis inter la 6-a kaj 7-a de junio 2009, mi povis scii, ke s-ro OKUMOTO
Tsutomu, estro de la kongresurbo, ne nur persone ĉeestis la kongreson, sed ankaŭ faris
gratulan paroladon. Pligravas, ke el Takatsuki mem li priparolis rolon de Esperanto en
ĝemelaj urboj. Danke al helpo de s-ro UKITA Masaharu kaj traduko de s-ro NAKATU
Masanori lia parolado finfine aperas ĉi tie. --- la redaktoro
“Saluton!”
Bonan tagon, karaj kongresanoj, Bonvenon al Takatsuki.
Kiel prezentita de la prezidanto mi estas la urbestro de Takatsuki kaj nomiĝas
OKUMOTO Tsutomu.
Mi elkore gratulas, ke ĉifoje “La 57-a Kongreso de Esperantistoj en Kansajo” okazis en

Urbo Takatsuki kun granda prospero.
Mi aŭdis, ke ĉi tiu kongreso havis lokon en Takatsuki post 12 jaroj de la antaŭa kongreso
ĉi-tie okazigita kaj la partoprenantoj kolektiĝas en nia urbo el diversaj lokoj en Kansajo kaj
prezentas fruktojn de Esperanto-Movado. Tio estas tre utila, mi pensas.
Kiel internacia lingvo kaj komuna lingvo, per
kiu popoloj povas egale kaj pace interparoli kaj
interflui, Esperanto havas historion amasigitan
en longa tempofluo kaj disvastiĝas en la mondo,
kaj Esperanta Kongreso okazas diversloke.
Ankaŭ la Kongreso de Esperantistoj en
Kansajo okazadas longtempe daŭre kaj
kalkuliĝas al 57 fojoj. Mi imagas, ke senĉese vi
movadas fervore, kaj mi esprimas estimon al via
senlaca aktivado.
La prezidanto UKITA Masaharu kaj la
membroj de Esperanto-Societo en Takatsuki, kiu havas ĉefan rolon por aranĝi ĉi tiun
kongreson, fervore aktivas en nia urbo ankaŭ por disvolvado de urbaj aferoj kultura kaj
ĝemelurba.
La societo kunlaboras kun la urbo por interfluo inter ĝemelaj urboj de Takatsuki, Manila
de Filipinoj kaj Changzhou de Ĉinio. Interalie en la interfluo kun Changzhou,
Esperanto-Societo en Takatsuki havis gravan rolon por kontrakti ĝemeliĝon de
Yosumi-Elementa Lernejo de Takatsuki kaj Dongfang-Elementa Lernejo de Changzhou. Mi
tre ĝojas, ke la interfluo inter la lernejoj daŭras jam pli ol dudek jarojn danke al la
kunlaboro de esperantistoj en ambaŭ urboj.
Mi informiĝis, ke ĉifoje esperantistoj de Changzhou-a Esperanto-Asocio ne povis
partopreni la kongreson pro la influo kaŭzita de novtipa gripo, kaj tre bedaŭras tion. Nun
mi deziras, ke vi fervore laboru kaj faru kongreson sukcesa.
Ĉe la fino de mia saluto mi deziras, ke la 57-a Kongreso de Esperantistoj en Kansajo havu
grandan sukceson kaj estu fruktdona, kaj plue mi deziras, ke vi ciuj estu sanaj kaj feliĉaj.
Koran dankon!

Urbestrino en agado de Zamenhofparko

Je la 17-a horo la 23-an de julio 2009, melodian Klezmer-muzikon reeĥis sennoma kaj
bela placo apud la Esperanto-kulturdomo en la
distrikto Lichtenberg de Berlino, Germanio.
Tio simbolis ke la placo havis sian oficialan
nomon: Zamenhof-parko.
Nomumo de Zamenhof-parko rezultis el la
iniciato kaj penado de s-ro Peter KÜHNEL,
prezidanto de la Berlina Esperanto-Ligo, kaj
s-ro Johano PACHTER. Estas ili kiuj
konvinkis la distriktan parlamenton. Plie indas
mencii pozitivan agadon de s-ino Christina
EMMRICH, urbestrino de la berlina distrikto
Lichtenberg. Kiam la decidon faris la distrikta
parlamento dum la kunsido en la 18-a de

decembro 2008, surbaze de la propono de la "Kulturkomisiono de la distrikta parlamento",
kies membroj unuvoĉe jesis dum ilia kunsido en la 28-a de novembro 2008, ŝi ĉeestis la
distriktparlamentan kunsidon sen voĉdono sed kun la ordono de la parlamento akcepti la
decidon. En la inaŭgura ceremonio ŝi persone malvualigis la tabulon.
Gravecon kaj signifon de Zamenhof-parko devas esprimi la vortoj de Prof. HOFMANN,
prezidanto de la Kulturkomisiono, ke la Esperanto-Movado estu pli videbla en la kultura
vivo de la kvartalo. Ankaŭ Dr. Rudolf Fischer, prezidanto
de la Germana
Esperanto-asocio esprimis sian kontenton, ke la "Zamenhofpark" troviĝas apud la nova
sidejo de la tutgermana organizo.
La reprezentanto de la pola ambasadoro en Germanio kaj aliaj partoprenintoj
propraokule vidis la panoramon. — laŭ raportoj de Roland SCHNELL, Johano Pachter
kaj Peter Kühnel

Vic-urbestro de Bjalistoko vizitis Zamenhof-parkon

La 28-an de aŭgusto 2009 s-ro Aleksander
SOSNA, vicurbestro de Bjalistoko, vizitis
Zamenhof-parkon en la distrikto Lichtenberg de
Berlino. Tiutage li estis varme akceptita de s-ino
Christina Emmrich, urbestrino de la distrikto.
Tio ĉi estis la unua renkontiĝo de la du urbestroj.
La plej rimarkinda rezulto el la kunsido de
ambaŭ flankoj estis, ke la 18-an de decembro
2009 en
Zamenhof-parko, kies nomo estis
decidita de la distrikta parlamento precize en la
sama tago antaŭ unu jaro, okazos la “Centra
jubilea germana-pola Zamenhoffesto”, kiun
ĉeestos s-ro SOSNA kaj s-ino EMMRICH, kaj ke
la distrikto reagis al pripenso de Bjalistoko pri
ĝemeliĝo inter la urbo kaj la distrikto kaj la urbestrino pensas pozitive pri tio.
Tiam venos grupo reprezentanta la urbon kaj okazos priaj kunsidoj koncerne ĝemeliĝon.
S-ro Przemek WIERZBOWSKI de la Bjalistoka Televizio filmos la aranĝon. ---laŭ raportoj
de Roland Schnell, Johano Pachter kaj Peter Kühnel

La urbestro de Ĝenevo kaj Zamenhof-memortabulo

La 28-an de aŭgusto 2009 sur la
muro de la ĝeneva domo en strato
Vieux-Collège 12 estis reinaŭgurita per
memortabulo kun teksto: “En tiu domo
loĝis en 1905 L. L. Zamenhof, iniciatoro
de la lingvo Esperanto”.
La oficanta urbestro, Rémy Pagani,
persone ĉeestis la inaŭguron kaj faris
mallongan alparoladon. Li memorigis
la intergentajn konfliktojn en tiama
Bjalistoko, kiu kondukis Zamenhofon al la ideo krei Esperanton, menciis la Universalan
Kongreson, kiu ĉi-jare okazis en Bjalistoko.

Post paroladoj de aliaj gastoj inkluzive de Mireille GROSJRAN, kun-prezidantino de
Svisa Esperanto-Societo, kaj Francois GRIN, profesoro de la la ĝeneva universitato, la
tabulo estis malkovrita kaj Rémy Pagani invitis la ĉeestantojn al eta aperitivo surtrotuara. - el raporto de Arlette Di VETTA en “Esperanto” n-ro 10, 2009

Salutaj vortoj de D-ro CHEN Wei, urbestro de Zaozhuang

Okaze de la tria Zaozhuang-a Internacia Festivalo de Esperanto mi
sincere salutas geamikojn el Francio, Japanio kaj nia lando, al
komitatanoj de ĈEL kaj Shandong-a Esperanto-Asocio.
La tria Zaozhuang-a Internacia Festivalo de Esperanto okazas
dum tiuj ĝojaj tagoj, la 60-a jubileo de Ĉina Popola respubliko kaj
ĉina tradicia aŭtunfesto. Esperantistoj amikiĝas pere de Esperanto
en Zaozhuang sub la titolo “Turismi en akva hejmloko norde de la
Kanalo kaj kompreni la antikvan urbon”. Tio montras allogon de
spirito de la neŭtrala lingvo Esperanto por akceli internacian
interŝanĝon kaj amikecon. Mi esperas, ke esperantistoj povos pli
bone kaj multe diskonigi nian urbon por internacia interŝanĝo kaj progreso de socio kaj
ekonomio, samtempe mi deziras ke la festivalo estu pli kaj pli bona kaj pli da amikoj el la
mondo konos nian urbon per Esperanto. Lasu viajn belajn memorojn pri Zaozhuang en
viajn cerbojn. (2009-09-21) --- esperantigita de Sun Mingxiao

La salutvortoj de Louis-Christophe ZALESKI-Zamenhof
al Zamenhof-parko

Dankon por via afabla invito. Tre bedaŭrinde, pro ĝia iom malfrua ricevo, mi ne sukcesos
persone partopreni la ceremonion; Mi estos tamen inter vi virtuale kaj demandos ke vi
bonvolu prezenti mianome tre sincerajn salutojn al ĉiuj ĉeestontoj.
Mi gratulas la Urbdistriktan Parlamenton kaj Sinjorinon Urbestrinon de
Berlin-Lichtenberg pro ilia altestiminda iniciativo.
Mi estas tute aparte kortuŝita per la fakto, ke la solenaĵo okazas en Berlino, urbo riĉa de
ĝia historio, riĉa ankaŭ de eventoj tre kontraŭstaraj. Tie ĉi en Berlino, antaŭ sepdek jaroj
estis ordonita tuja enkarcerigo de ĉiuj Zamenhof-familianoj en Varsovio ĵus okupita.
Tial des pli grava, des pli simbolriĉa estas hodiaŭa honorigo, ĝuste en via urbo, de la
Zamenhofa nomo.
Tie ĉi en Berlino, antaŭ kvindek jaroj, estis starigita muro la popolojn dividanta. Tridek
jarojn pli malfrue la muro falis. Kaj mi havis la ŝancon, ĝuste tiumomente, troviĝi en
Berlino kaj propramane simbole kontribui al la detruigo de tiu muro por ke homoj
ambaŭflanke vivantaj povu denove fari rondon familian...
Post plurdekjara paŭzo Berlino reestiĝis ĉefurbo de Germanujo reunuigita, de
Germanujo - paca piliero de la Europa Unio, unio efektiviĝanta la sonĝon de mia Avo,
sonĝon pri la amika kunvivado de la loĝantoj de nia terglobo. Ni ĉiuj memoras la famajn
vortojn de John F. KENNEDY tie prononcitajn: "Mi estas Berlinano".
Mi kredas esprimi la penson kiun havus mia Avo, aldironte samloke ke ni ĉiuj estas
Berlinanoj, tamen ne nur Berlinanoj, sed samtempe membroj de la tuta homaro, ke ni ĉiuj
sentas nin homaranoj!
Ni esperu ke la nomo de la stratŝildo malkovrota memorigu al la Berlinanoj, kaj ne nur al
ili, la noblajn idealojn de la Doktoro Esperanto, kies centkvindekan naskiĝdatrevenon ni

festas tiujare.

Urba stilo kaj trajto
Urba historio

Ulanbatoro estas la ĉefurbo kaj plej granda urbo de Mongolio, kun 1,067,472 loĝantoj
(2008) kaj 4,704.4 kvadrataj kilometroj da areo. Ĝi estas moderna urbo kun forta stepo-stilo,
ankaŭ estas unu el la plej junaj urboj en la mondo pro la fakto ke la loĝantaro konsistas el
70% de junuloj. Ĝi havas tipan kontinentan klimaton, kun absolutaj temparaturoj: - 40℃
en vintro, +35 ℃ en somero, la averaĝe jara temperaturo -2.9℃.
Ĝi estis fondita en 1639. Ĝia komenca nomo estis Urgoo, kaj estis nomita Khüree en 1778,
ĝis 1924, kiam fondiĝis la Mongolia Popola Respubliko, havis nunan nomon - Ulanbatoro,
kiu signifas ruĝan heroon en la mongola lingvo.

Tieaj kulturoj estas riĉaj, inkluzive de trinko kaj manĝo, religio, etiketo ktp. La trinko kaj
manĝo ĉefe estas viando, la aldonaj estas teo kun lakto, farunaĵoj, rostita rizo ktp. La nuna
kulturo de religo konsistas el la chefa Budhismo kaj aliaj Kristanismo, Mormonismo,
Katolikismo, Bahaa kredo, Hinduismo, Oomoto, Islamo ktp. Etiketo inkluzivas el
Hada-ofero, kantado, tosto, teo-ofero ktp.
La vasta stepo mem estas la plej bona turisma fonto. Tie oni ĝuas la eternan kaj bluan
ĉielon. La deserto Gobi, Vintra Palaco, Budhana monaĥejo Gandantekĉinling, muzeoj,
Sükhbaatar placo ktp. aldonas sopiron kaj ĉarmon al tiu teritorio.
Industrioj de Ulanbatoro ĉefe estas malpeza industrio kaj manĝaĵa industrio. La minaj
fontoj ĉirkaŭ ĝi ĉefe estas karbo. Tie troviĝas voj-neto kaj flug-linioj al diversaj lokoj
enlandaj kaj eksterlandaj kaj trajna internacia konekto al Moskvo kaj Pekino.
Ĉi-ĉio sendube pruvas, ke Ulanbatoro meritas la titolon: centro de politiko, kulturo,
ekonomio kaj trafiko de Mongolio.

Esperanto-movado

Jam frue en 1900 rusaj esperantistoj loĝis en Ulanbatoro, sed tiea Esperanto-movado
komenciĝis post 1924 pro reveno de N. Ĥajanĥirvaa, kiu estis la plej frua semanto de
Esperanto. Lia lernanto Junŝobu RINĈEN (1905-1977) gvidis la unuan Esperanto-kurson en
1933 en Ulanbatoro, kaj eldonis la unuan aŭtodidaktan lernolibron de Esperanto (por
mongoloj) en la 1950-aj jaroj. B. DAGVA, kiu lernis Esperanton en Pollando, kompilis kaj
eldonis koncizan dudirektan vortaron Mongolan-Esperantan kaj Esperanto-Mongolan. En
jaro 1970 estis fondita Mongola Esperanto-Unuiĝo (MEU) ĉe la Asocio de Mongolaj
verkistoj. Sinjoro B. DORĜ (gvidis Mongolan Esperanto-Asocion dum jaroj 1992-2000)
tradukis la plenan libron "La nomo de sinjoro Arne" de Sveda Nobelpremiita verkisto

Selma LAGERLOF.
La nuna Mongola Esperanto-Societo (MES) estas daŭrigo de MEU. Kvankam ĝi estis
registrita nur la 1-an de decembro de 2006, tamen tuj post du jaro, nome en la 5-a AK
okazinta en 2008, decidis gastigi la 6-an AK okazontan en 2010, post tri jaroj, nome en 2009,
estis akceptita kiel la 70-a landa asocio aliĝinta al UEA. Nuntempe ĝi estas aktive
preparanta sin por la 6-a AK. Ajna pria informo estas legebla ĉe la retejo:
http://mongolio.info

Ĝemelaj urboj

Ulanbatoro havas ĝemelan rilaton kun Gold Coast (Aŭstralio), Leeds (Britio), Hohhot,
Taipei, Tianjin, Yinchuan (Ĉinio), Berlin, Bonn (Germanio), Aomori, Miyakonojō,
Sapporo, Tokyo (Japanio), Seoul (Koreio), Irkutsk, Moskvo, Sankt-Peterburgo, Ulan Ude
(Rusio), Bangkok (Tajlando), Ankara (Turkio), Denver, Oakland, San Francisco(Usono) kaj
Hanoi (Vjetnamio). Estas troveblaj delegitoj de UEA en kelkaj ĝemelurboj. Tiea
esperantisto jam havis kontakton kaj kunsidis kun samideanoj en la ĉinaj ĝemelurboj
Hohhot kaj Tianjin por la 6-a AK. --- foto kaj parto de teksto venas el Vikio

Inter ĝemelaj urboj
Agadoj inter esperantistoj de ĝemelaj urboj riĉigis Terglobanan festivalon

La 25-an de julio Terglobana festivalo 2009 okazis en
la urbo Okayama en Japanio. Ĝin partoprenis
Okayama Esperanto-Societo (OES) kaj aliaj
internaciaj agadgrupoj. OES per ekspozicitabulo
prezentis agadojn inter esperantistoj de Okayama kaj
siaj
ĝemelaj
urboj.
Letero el
s-ino
Eva
BOYADZHIEVA, prezidantino de Esperanto-Societo
“Kulturo” en sia Bulgaria ĝemelurbo Plovdiv, probable
estas la plej bona pruvo kaj priskribo al tiuj agadoj. --HARADA Hideki

Gratulletero de Eva Boyadzhieva al la Terglobana Festivalo

Kara Doktoro Harada,
Karaj samideanoj de la Okayama Esperanto-Societo,
Ni ĝojas, ke nia ĝemela urbo Okayama estis elektita organizi la ĉi-jaran Terglobanan
Festivalon, inviti kaj bonvenigi ĝiajn
partoprenantojn.
Ni delonge havas kontaktojn kun la
esperantistoj de Okayama kaj ĉiuj niaj
renkontiĝoj estas grandaj festoj por ni.
D-ro Hideki Harada kun sia edzino
partoprenis la Internacian Medicinistan
Esperanto-Konferencon en Plovdiv en la jaro
2005, vizitis la Urbestron de Plovdiv kaj
transdonis al li leteron de la Urbestro de
Okayama. Dum la renkontiĝo oni tradukis el
Esperanto en la bulgaran lingvon. Oni ekskursis kaj promenis en la antikva parto de

Plovdiv. Ni fotis nin antaŭ la monumento de Momotaro en la urba ĝardeno, kiu estis
konstruita en jubilea jaro de nia ĝemeliĝo.
En oktobro 2006 sinjoro Nikolaj Boyadzhiev, juna instruisto de historio kaj franca lingvo,
plovdiva esperantisto, partoprenis la Nacian Kongreson de la japanaj esperantistoj kaj
prelegis pri Bulgario antaŭ la partoprenantoj kaj antaŭ lernejanoj. Danke al la esperantistoj
li povis viziti kelkajn aliajn urbojn krom Okayama – Hiroŝima, insulon Miyagi, Kioto, Nara
k.a. kaj konatiĝi kun la japana historio, kulturo, tradicioj, civilizo.
Danke al la kontaktoj inter la esperantistoj de Plovdiv kaj Okayama, la nova Urbestro de
Plovdiv estis bonvenigita en bulgara lingvo dum sia vizito en Okayama.
Ni kredas, ke niaj geamikoj el Okayama kontribuos por la bona organizado de la
Festivalo.
Sendube estas granda la rolo de la Tutmondaj Festivaloj por la kontaktoj kaj konatiĝo de
tute malsamaj homoj laŭ kulturo kaj tradicioj. Esperanto povas multege helpi. Tiu facila ilo
por kontaktoj povas esti ponto por la diverskultura homaro, ponto al pli paca mondo.
Tiusence ni sendas ankaŭ la verkaĵon ”Alvoko” de Eva Boyadzhieva, kiu estas verkita
originale en Esperanto.
Sukcesan Festivalon de la Terglobo 2009!

Esperantistoj de ĝemelaj urboj kunsidis pri la venonta AK

Inter la 7-a kaj 8-a de septembro 2009 okazis kunsido inciatita de Interna Mongolia
Esperanto-Asocio (IMEA) kaj Ĉina Fervojista Esperanto-Asocio (ĈFEA) en la urbo Huhhot,
Ĉinio. Ĝin ĉeestis esperantistoj el la ĝemelaj urboj Hohhot kaj Tianjin en Ĉinio, kaj
Ulanbatoro en Mongolio.
S-ro LI Sen unue faris bovenajn salutvortojn en la nomo de la du asocioj. S-ro Alyeksandr
BATBAYAR el Mongola Esperanto-Societo priparolis vizon de Mongolio por la 6-a Azia
Kongreso de Esperanto (AK). Li diris, ke Prof. SHIQINBATER el Interna Mongolia
Normala Univeristato helpos la ĉinajn aliĝintojn trakti la vizon. S-ro HAN Zuwu,
prezidanto de Tianjin Esperanto-Asocio kaj vic-prezidanto de ĈFEA, koncize prezentis
evoluon de ĈFEA kaj la Esperanto-movadon en Tianjin. S-ro AGOU Takaŝi, la
Administranta Direktoro de Esperanto-Populariga Asocio de Japanio, espris, ke plimultaj
ĉinaj esperantistoj povu partopreni en la Ulanbatora AK okazonta en 2010 menciinte sian
specialan viziton al Pekino en la pasinta majo por akiri subtenon de Ĉina Esperanto-Ligo al
la kongreso. S-ro XIAO Ke, nova prezidanto de IMEA, prezidis la kunsidon. --- el n-ro 3 la
Bulteno de Tiajin-a Esperanto-Asocio 2009, fotoj prezentitaj de Han Zuwu

Renkontiĝo inter esperantistoj de ĝemelaj urboj

D-ro Harada Hideki, prezidanto de Okayama
Esperanto-Societo, kaj sia edzino aliĝis al japana
vojaĝ-grupo al Ĉinio. Li tre volis renkontiĝon kun
esperantistoj en sia ĝemelurbo Luoyang. Sub helpo kaj
aranĝo de la projekto li realigis tiun volon.
La 20-an de septembro Prof. CAO Ruiming, prezidanto
de la Esperanto-Asocio de Luoyang Scienca kaj Teknika
Instituto, varme akceptis la geedzojn de Harada. Ili
respektive prezentis la Esperanto-movadon de la du urboj
kaj reciproke donacis Esperanto-librojn. --- laŭ raporto de
Cao Riming

Internacia Festivalo de Esperanto brilis pro agadoj de ĝemelaj urboj

Zaozhuang estas bela, riĉa kaj heroa urbo situanta en la suda parto de la provinco
Shandong. Ankaŭ ĝi estas unu el la plej viglaj lokoj de la Esperanto-movado en Ĉinio. La
Granda Kanalo de Beijng al Hangzhou trafluas la urbon. De la 25-a ĝis la 27-a de septembro,
2009, tie okazis la Tria Internacia Festivalo de Esperanto kun pli ol 80 partoprenintoj kaj
riĉaj programoj: prelegoj faritaj de Prof. LIU Xiaojun kaj s-ro Sun Mingxiao pri Konfuceo
kaj ĉinaj proverboj, internacia foto-konkurso de esperantistoj, ekspozicio de la fama fotisto
Hao Tao, japana teo-prezentado ktp.

Inter honoraj gastoj oni vidis kvar esperantistojn el la franca bretonia regiono, kiu havas
oficialan ĝemelan rilaton kun Shandong, kies Bretonia Esperanto-Federacio (BEF)
pasintjare ĝemeliĝis kun Shandong Esperanto-Asocio (SEA), krom gvidantoj de la
Zaozhuang-a Universitato kaj Zaozhuang-a Profesia Universitato.
Ĉe inaŭguro oni aŭskultis la salutvorton de s-ro FUKUMOTO Hirotugu el la japanaj
ĝemelaj gubernio Wakayama kaj Wakayama Esperanto-Asocio de la provinco kaj SEA
krom tiujn salutmesaĝojn de D-ro Probal DASGUPTA, prezidanto de UEA, kaj Chen Wei,
urbestro de Zaozhuang. S-ino Josette DOKLOYER, vic-prezidantino de BEF, laŭtlegis
gratulleteron de prezidanto de BEF. S-ino HIDEKO Hujimoto el Japanio, kiu gvidis la
teo-prezentadon dum la festivalo, salutis la ĉeestantojn en la nomo de kvin japanaj
partoprenantoj. Dum la festivalo la partoprenantoj ne forgesis omaĝon al Kreinto de
Esperanto kaj prezentis bukedojn al statuo de Zamenhof sur la Kultura Placo en la urbo.
Ĉina Radio Internacia kaj Zaozhuang Radio elsendis la festivalon. --- fotoj prezentitaj de
Sun Mingxiao

Salutvorto de la prezidanto de Verda Monteto

Al la samideanoj de Shandong-a Esperanto-Asocio kaj
Zaozhuang-a Esperanto-Asocio
Okaze de la 3-a Zaozhuang-a Internacia Festivalo de
Esperanto, reprezentante vian ĝemelan asocion en Japanio,
Wakayama Esperanto-Asocio “Verda Monteto”, mi elkore
salutas vin ĉiujn kaj deziras al la partoprenantoj, ke la festivalo
estu sukcesoplena en interpopola bona etoso per la pacama
lingvo Esperanto.
Mi tre bedaŭras, ke neniu partoprenas en ĝi el mia urbo,
malgraŭ tio, ke partoprenas samideanoj el via ĝemela urbo en
Francio. Sed kelkaj samideanoj ĉeestantaj el Japanio ludos la
rolon anstataŭ ni.
Via provinco Shandong havas ĝemelan rilaton kun la urboj en Japanio kaj ankaŭ en
Francio. Ili havas respektive gravajn mondajn heredaĵojn rilate al religio: “La sanktejo en
la montaro Kii kaj ties pilgrimvojoj”, “La vojoj al Santiago (Santiago de Compostela)” kaj
“Qufu (Centro de Konfucio) kaj la monto Tai”.Ili estas budaismo, kristanismo kaj
konfucianismo. Nun ni bezonas dialogon trans civilizacioj por paca kunestado, kiu certe
disvolvigos riĉe feliĉan vivon nian. En tiu senco, via loko okaziganta la 3-an Internacian
Festivalon estas tre adekvata kaj donas al ni la signifon en renkontoj kaj interkomunikado
per Esperanto en la regiono de Konfucio.
Mi deziras, por ke la festivalo daŭros por ĉiam, ligos homon kun homo inter diversaj
landoj kaj fariĝos la centro interkultura, interreligia kaj turisma per Esperanto.--Fukumoto Hirotugu

Serva Platformo
Mariana GENCHEVA estas instruistino kaj mi loĝas en Polski Trambesh, urbeto en
regiono Veliko Tarnovo de Bulgario en Bulgario, kun 5500 loĝantoj. Ekde kelkaj jaroj ŝi
laboras en lernejaj projektoj pere de Esperanto.Nun ŝi volas iomete shanĝi sian estontan
laboron kaj pliriĉigi ĝin, esperas trovi urbojn, kiuj pretas ĝemeliĝi kun mia urbo per
Esperanto. Interesiĝantoj kontaktu ŝin per la adreso: Targovska 95, 5180 Polski Trambesh,
Bulgario kaj retadreso: maries972@yahoo.com

Funkciuloj de la projekto

S-ro Probal DASGUPTA , prezidanto de UEA
S-ro HORI Jasuo, estrarano de UEA pri landa kaj regiona agado
S-ro Osmo BULLER, ĝenerala direktoro de UEA
S-ro WU Guojiang, komisiito de la projekto

Redakcio de Informilo de Ĝemelaj Urboj

Redaktoro: s-ro Wu Guojiang, Fushun Shiyouyichang Yanjiusuo, CN-113008, Fushun Liaoning Ĉinio;
Telefono kaj Fakso:+86-413-2650322; Retadresoj: ghemelurboj@yahoo.com.cn amikeco999@21cn.com
Provlego: s-ro Robert BOGENSCHNEIDER, retadreso: robog@gmx.de
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Reta bulteno de UEA pri la projekto Ĝemelaj Urboj
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Plua konsidero de KEK al esperantisto de ĝemelurbo
Kolekto por la 20-a jara jubileo de “Esperanto en Azio”
Agadoj de kelkaj urbestroj
Historio, Esperanto-movado kaj ĝemelurboj de Havano
Du gratulaj leteroj
Kovrilfoto: Hans Fechler

NOVAĴO
Plua konsidero de KEK al esperantisto en ĝemelurbo

Pasintjare la 57-a Kongreso de Esperantistoj en Kansajo (KEK) en Japanio invitis
samideanojn de la ĉina ĝemelurbo Changzhou de la kongresurbo Takatsuki, sed tio ne realiĝis
pro novtipa gripo. Ĉi-jare la 58-a KEK plue konsideras tian inviton al esperantistoj en
ĝemelurbo de la kongresurbo. La oficiale invitota esperantisto estas s-ro WANG Tianyi el la
ĉina ĝemelurbo Xi’an de la kongresurbo Nara. Li en nomo de ĝemelurbo faros prelegon ne
nur por esperantistoj, sed ankaǔ por urbanoj. S-ro Oki Keimei, esperantisto el Kobe, kiu bone
scias pri Japanio kaj Ĉinio, estis invitata kiel interpretisto por lia prelego. Certas, ke aperos
kunlaboro inter ĝemelurbanoj dum la kongreso.
Tahira Masako
La projekto en Jara Plano de VEA
Plano de VEA (Vjetnamia Esperanto-Asocio) por 2010 konsistas el kelkaj partoj, inkluzive
de Informado, trejnado, Junularo, eldonado, movado kaj popola diplomatio, i.a. popola
diplomatio detalas: akceli kontakton kun Val de Marne (Francio) por establi kontakton inter
esperantistoj de Dong-Da-distrikto kaj Choisy-le-Roi,kadre de la projekto Ĝemelaj Urboj.
el raporto Nguyen Xuan Thu en n-ro 66 Esperanto en Azio, 2010

Speciala kolekto por la 20-a jara jubileo de “Esperanto en Azio”

2010 estas la 20-a jariĝo de “Esperanto en Azio”, bulteno de Komisiono de UEA pri Azia
Esperanto-Movado (KAEM). En majo 1990 ĝin inciatis s-ro SO Gilsu el Koreio, tiama
estrarano de UEA, kaj redaktis s-ro Joachim WERDIN, tiam fervora esperantisto el Pollando,
kiu sub financado de UEA instruis Esperanton en kelkaj aziaj landoj inter 1988 kaj 1991. Mi
gratulas tiun jubileon per speciala formo, aperigi informojn pri ĝemelurboj en la antaŭaj
numeroj.
La vortoj Ĝemelaj Urboj plej frue aperis sur la paĝoj 21-22 de
n-ro 8, 1992. S-ino Mila v.d. Horst-Kolinska el Nederlando
akcentis du praktikajn uzojn por Esperanto- kurs-finintoj, unu estas
Aǔskultado de Esperantoradio-dissendoj, la alia estas Ĝemelaj
Urboj. Ŝi proponis tiel: se via urbo estas ĝemelita kun alia urbo,
havu regulajn rilatojn kun esperantistoj en tiu urbo, same regule
sendu informojn pri kontaktoj al viaj ĵurnaloj aŭ gazetoj. Se
delegacio de via urbo vizitas ĝemelan urbon, provu troviĝi en ĝi kaj per kontakto kun
esperantistoj de tiu alia urbo, montru la praktikan valoron de Esperanto, ekz. inter diversaj
profesioj. Se via urbo ne havas tiajn ĝemelitajn kontaktojn, tiam provu ĝemeligi du klubojn,
starigu fortajn ligojn kaj poste proponu ĝemeligon de la urboj.
Sur la paĝoj 7-9 de n-ro10, 1992 menciiĝis, ke ĝemelurba agado estis unu el la gravaj
temoj de la kunsido “Azia Movado” dum la 5-a Pacifika Kongreso de Esperanto okazinta
inter la 17-a kaj 22-a de aŭgusto 1992 en Qindao, Ĉinio. Tiun temon reliefigis prezentoj de

kelkaj kongresintoj el Japanio rilataj al Ĉinio, ekz. de forpasinta s-ro Takeuti Yosikazu pri la
urboj Takatsuki kaj Changzhou, kaj de s-ro Egawa Harukuni pri la gubernio Wakayama kaj la
provinco Shandong, kaj de s-ro Watanabe Tikara pri sia vizito al la ĝemelurbo Harbin de
Nagasaki antaŭ la kongreso. Plue s-ro Doi Ĉieko en la kunsido diris, ke, kvankam Pusano
(Koreio) kaj Jokohamo ne havis ĝemelan rilaton, tamen Esperanto-kluboj en ambaŭ urboj
ĝemeliĝis antaŭ 3 jaroj, kaj agadis per reciprokaj korespondado kaj vizito, kaj interŝanĝoj de
organoj. Kongresintoj el kelkaj lokoj en Ĉinio siatempe havis tian esprimon: serĉi kontakton
kun ĝemelaj urboj, ekz. Liu Hongyuan el Nankino serĉis ĝemelan kontakton kun
Esperanto-klubo en Nagoya en Japanio. Decido farita estis aperigi artikolojn pri tiu agado kaj
prezenti Esperanto-klubojn kun tia serĉado en la bulteno.
Sur la paĝoj 3-4 de n-ro 22, 1995 aperis raporto pri la Ĝemelurba Junulara Kunloĝado inter
Qingdao kaj Taegu okazinta inter la 30-a kaj 31-a de julio 1995 en Qingdao en Ĉinio, kiun 25
junuloj de Taegu-filio de Korea Esperanto-Asocio partoprenis. La kunloĝado estis enhavoriĉa,
inkluzive de konversacio, leciono de Esperanto, ekskurso, prelego ktp. Kiel diris la mastro de
la Taegu-karavano, la kunloĝado atingis multan fruktedonan sukceson.
S-ro Takeuti Yosikazu, la tiama prezidanto de KAEM, en sia raporto pri la 1-a Azia
Kongreso de Esperanto, diris, ke estas rimarkinde, ke ofte okazis la renkontiĝoj de
esperantistoj el ĝemelaj urboj. Anoj el kelkaj japanaj lokaj grupoj iniciatis havi renkontiĝon
kun ĉinaj amikoj el sia ĝemela urbo. Ili jen alportis mesaĝojn de sia municipal magistratano,
jen donacis sufiĉe da ekzempleroj da Esperantaj libroj nove eldonitaj. Tiuj linioj estis legeblaj
sur la paĝo 5 de n-ro 25, 1996.
La bulteno publikigis sur la paĝoj 14-15 de n-ro 35, 1998 artikolon de s-ro Zhang Tiezheng
el la urbo Suzhou en Ĉinio pri partopreno de li kaj siaj kolegoj en la 85-a Japana Kongreso de
Esperanto. Ili kiel esperantistoj-reprezentantoj de la ĝemela urbo estis invititaj de JEI kaj
Kanazawa Esperanto-Societo.
La projekto Ĝemelaj Urboj oficiale fariĝas unu el projektoj de KAEM post la 89-a UK kaj
aperis sur la paĝo 22 de n-ro 48, 2004.
Karaj legantoj, mia kolekto celas ne nur gratulon al la 20-a datreveno de la bulteno
Esperanto en Azio, sed ankaŭ tiun intencon, ke mi per tia formo volas plikomplete protokoli
informojn pri Esperanto kaj ĝemelurboj tra ĝi. Tio plejprobable estos helpa al posteuloj, kiuj
preparos sin por studi historion de Esperanto, precipe tiun temon, mi pensas. Mi kore esperas,
ke vi povu prezenti ilin al mi, se vi scius la antaŭajn informojn aŭ fadenojn rilatajn al tiu temo.
Mi kaj la projekto ne forgesos vin, viaj nomoj estos kune protokolataj kun tiuj informoj.
Laste mi omaĝas al tiuj samideanoj, kiuj kontribuis/as al la bulteno Esperanto en Azio.
La redaktoro
Forpaso
Profesoro Mauro La Torre (1946-2010), fidela leganto de Informilo de Ĝemelaj urboj kaj
eksa prezidanto de ILEI, forpasis en la 25-a marto 2010 en la roma malsanulejo, Italio.
Tristan kondolencon al li kaj liaj familianoj.

URBESTRO KAJ ESPERANTO
100-jara jubileo en Gliwice
Loka Esperanto-grupo ekfunkciis en 1909 en la pola urbo Gliwice, sed frue en 1905 tie (la
tiama germana urbo Gleiwitz) vivis unuopaj esperantistoj. Inter la 6-a kaj 8-a novembro 2009
oni festis la 100-jaran jubileon de Esperanto per ekspozicio de la cent-jara Esperanto-movado,
prelegoj pri kunlaboro inter Eŭropo kaj Afriko kaj pri la historio de la pola himno kaj
aŭskultado de interesaj rakontoj.
Krome 40 esperantistoj el kelkaj polaj urboj kaj gastoj el la germana ĝemelurbo Dessau
partoprenis la tradician renkontiĝon GRUPE-13 aranĝitan de la Glivicea filio de Pollanda
Esperanto-Asocio. Indas mencii, ke la gastoj transdonis salutleteron de la urbestro de
Dessaula al la urbestro de Gliwice, kaj ke unu el du filmoj spektitaj estis pri partnereco de la
urboj Góra (Pollando) kaj Herzberg (Germanio).
El raporto de Stanislaw Mandrak en n-ro 2 Esperanto, 2010
Gvidlibro de la amikeco
De la 22-a ĝis la 29-a de novembro 2009 kadre de la projekto
"Gvidlibro de la amikeco" okazis la unua laborrenkontiĝo kun
temo "Multvizaĝa Eŭropo" en la lernejo "Canko Cerkovski" en
la urbo Polski Trambeŝ, Bulgario. La gastoj estis lernantoj kaj
instruistoj el Francio, Pollando kaj Hungario. La lingvo de ilia
interkomunikado estis Esperanto. Pere de ĝi la junaj homoj de
ĉiuj partneraj landoj kaj iliaj gvidantoj trapasis la lingvajn barojn,
kiuj ofte ekzistas inter la partoprenantoj en similaj okazaĵoj.
La partoprenantoj renkontiĝis kun s-ro Georgi Chakarov, la juna urbestro, kaj membroj de
la urba konsilantaro (sur la tema foto ekde maldekstre la urbestro, la lernejestrino kaj
vic-urbestro). Dum la renkontiĝo naskiĝis la ideo por peresperanta ĝemeliĝo inter Polski
Trambeŝ kaj iu el la urboj-partneroj de la projekto. La gastoj havis la eblon viziti la urbojn
Veliko Tarnovo, Pleven kaj Etara. La venonta laborrenkontiĝo okazos en majo 2010 en la
urbo Lyon, Francio. Kun la temo "Eŭropo – pasinteco, estanteco kaj estonteco".
Raportita kaj fotita de Mariana Genĉeva
Urbestro kaj Esperanta Memormuro
La 22-a Internacia Junulara Kongreso okazis en 1966 en la urbo Pécs en Hungario. Ekde
tiam la urbo havas Esperanto-parkon. Lastatempe d-ro Páva Zsolt, urbestro de Pécs, kaj la
urbestraro esprimis, ke ili permesas, eĉ subtenas la konstruadon de “Esperanta Memormuro”
en la Esperanto-parkon. La inaŭgura festo estos aranĝata ĉirkaŭ inter la 22-a kaj 24-a de majo
2010.
G. Nagy Róber

100-jara Esperanto-jubileo en Herzberg, la Esperanto-urbo
Antaŭ 100-jaroj, la 10-an de marto
en 1910, aperis gazetartikolo en la
regiona gazeto Kreis-Zeitung, kiu
alvokis al fondo de Esperanto-kluboj
en la Suda Harz-montaro kaj anoncas
kunvenon en Herzberg am Harz! La
artikolo, kiu estis retrovita en la urba
arkivejo, mencias ankaŭ la nomojn
de konataj lokuloj. La 25-an de marto
2010 pro tio okazis festvespero en la
urbodomo kun la ĉeesto de urbestro
Gerhard Walter, lokaj politikistoj, reprezentantoj de Interkultura Centro Herzberg kaj s-ro
Baitz, kies avo, s-ro Felix Baitz (vidu foton), estis unu el la fruaj Esperantistoj en Herzberg
am Harz. Dum la vespero s-ro Baitz parolis pri sia avo, Peter Zilvar resumis la historion de
Esperanto kaj parolis pri Esperanto-agado en Herzberg.
El la retejo http://esperanto-urbo.de
Salutvortoj de la urbo Hildesheim*
“Pontoj” estas la titolo de ĉi tiu informa broŝuro en la
Monda Helplingvo
aŭ
“Lingvo de Espero
“ Esperanto, tradukita en la germanan lingvon:
Brücken”.
Pontojn konstrui volis la Varsovia okulkuracisto
Ludoviko Lazaro Zamenhofo, kiu kreis Esperanton en la
jaro 1887; Pontojn konstruis ankaŭ la urbo Hildesheim
per la fondado kaj flegado de siaj partneraj internaciaj
rilatoj al ses landoj.
Nia kuncivitano Hans Fechler sukcesis kombini per la
eldonado kaj redaktado de Pontoj jenajn du aspektojn: la
artikoloj aperas en Esperanto kaj raportas pri kaj el la
partneraj urboj. Je nia granda ĝojo en tiu ĉi eldono je la
unua fojo estas reprezentita la itala urbo Pavia.
Ni dankas al Hans Fechler pro lia engaĝiteco kaj al ĉiuj, kiuj en tiu ĉi broŝuro kunlaboris
per artikoloj kaj fotoj. Ni deziras al la gelegantoj de Pontoj interesan kaj informplenan
legadon, kiu konstruas pontojn de urbo al urbo, de lando al lando.
Ĉefurbestro D-ro Ulrich Kumme
La ĉefa urbodirektoro D-ro Konrad Deufel
*PONTOJ estis revuo redaktita por la germana urbo Hildesheim kaj ĝiaj ĝemelaj urboj. La
salutvortoj aperis en Pontoj 7 en 2003.

Urba stilo kaj trajto

Havano, kongresurbo de la 95-a UK
Urba historio

Havano estas ĉefurbo de Kubo kaj havas 2 400 000 loĝantojn. La nuna urbestro estas s-ro
Juan Contino Aslán
En la jaro 1515 la hispana konkeranto Diego Velázquez de Cuéllar
fondis urbon nomatan La Habana je la suda marbordo de la insulo. En
1519 oni movis la urbon al la nuna loko, kaj pro sia bona situo ĝi evoluis
al grava havena centro. En 1607 Havano fariĝis la ĉefurbo de la hispana
kolonio Kubo. En la jaro 1762 Britio okupis la urbon kaj ŝanĝis ĝin
kontraŭ Florido. Kiam la hispanoj ĝin reokupis, ĝi ricevis la plej grandan
fortikaĵon de Ameriko.
Dum la prohibicio en Usono Havano fariĝis grava feria centro por
usonanoj. La noktaj amuzejoj kaj ludsalonoj ja transvivis la finon de la prohibicio, sed
fermiĝis post la revolucio en 1959.
Nuntempe Havano estas la industria centro de la lando: Krom maŝinojn, vestaĵojn kaj
kemiajn produktojn oni produktas tie ekz. cigarojn kaj rumon.
Vidinda estas la malnova urbocentro, kun siaj barokaj kaj novklasikismaj monumentoj. Ekde
1982 la Unesko subtenas la restaŭradon de tiuj ĉi valoraĵoj, kiel Monda Kulturheredaĵo.
Esperanto-movado
La Esperanto Movado havis historion de pli ol 100 jaroj en
Havano. D-ro Fernando Ortiz fundamentigis tiean movadon ekde
marto de 1906. Oni povas diri, ke, kvankam la nomo de la
Esperanto-organizaĵo de Havano kelkfoje ŝanĝiĝis, Havana
Esperanto-Klubo, Havana Esperanto-Grupo kaj Havana
Esperanto-Rondo, tamen la tiea poresperanta agado ludis gravegan rolon por stabiligi kaj
akceli la tutlandan Esperanto-movadon en la pasintaj pli ol 100 jaroj, ekz. starigo de Societo
Kuba por la Propagando de Esperanto (SKPE) post pereo de Kuba Esperanto-Societo (KES)
en 1909, fondiĝo de Kuba Esperanto-Asocio post la aktiva laboro de HER, kaj okazigo de
diversaj internaciaj Esperanto-aranĝoj, i.a. stando en Internacia Librofoiro ekde 1986, la 75a
UK en 1990 kun la grava kaj signifa partopreno de ĉefkomandanto Fidel Castro en la solena
inaŭguro kaj emisiitaj memorkoverto kaj poŝtmarko, la 6-a Tut-Amerika Kongreso de
Esperanto en 2004 ktp.
Post 20 jaroj la UK denove venos al la bela Havano, t.e. la 95-a UK okazos de la 17-a al
24-a de julio 2010. Tieaj homoj estas atendantaj realigon de grava renkontiĝo. Ankaŭ mirigas
ĉiujn la sukceso rilate ĉiudimanĉan E-elsendon de Radio Havano Kubo, kiu startis la 11-an de
septembro 1988, oni povas ĝin elŝuti en la retpaĝo: www.ameriko.org/radiokubo aŭ viziti
alian retpaĝon: www.radiohc.cu/esperanto. Okaze de la UK oni faros specialan elsendadon

ĉiutagan ekde la kongresejo mem. Estas informota la horaro tra reto.
Ĝemelaj urboj
Havano havas 30 ĝemelajn urbojn, t.e. La Paz en Bolivio; Santiago, Santo Domingo en
Dominika Republiko; Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvadoro, Sao Paulo, Santos,Vitoria en
Brazilo; Glasgow en Britio; Manila en Filipinoj; Bogota, Cartegena en Kolombio; Beijing en
Ĉinio; Oaxaca, Tijuana en Mexico; Esfahan, Tehran en Irano; Barcelona, Madrido, Toledo en
Hispanio; Rotterdam en Nederlando; Cuzco en Peruo; Constanta en Rumanio; SanktPeterburgo, Moskvo en Rusio; Belgrado en Srebio; Istanbul en Turkio; Mobile en Usono kaj
Caracas en Venezuela. Delegitoj de UEA estas troveblaj en nemalmultaj ĝemelurboj.
El http://eo.wikipedia.org kaj http://members.fortunecity.es

Inter ĝemelaj urboj
En la pasinta jaro okaze de la 2-a Burunda Kongreso de Esperanto la prezidanto de LEA
(Liaoning-provinca Esperanto-Asocio, Ĉinio) kaj la komisiito sendis gratulajn leterojn al la
Nacia Asocio de Esperanto en Burundo kaj ĝia respondeculo samtempe en la 21-a de junio
2009 rilate al kunlaboro je interurba ĝemeliĝo. Nun mi aperigas ilin. —— La redaktoro
Estimata sinjoro SABIYUMVA Jérémie,
Kun granda ĝojo mi informiĝis, ke la 2-a Burunda Kongreso de Esperanto okazos inter la
10-a kaj 12-a de Julio 2009. Certas, ke ĝi estos grava kongreso por pliprogresigi kaj akceli la
Esperanto-movadon en Burundio
Tamen ni vidas grandan progreson kaj atingitajn rezultojn de la Esperanto-afero kvankam
Esperanto ne havas longan historion en Burundio. Kelkdek Esperanto-kluboj kaj nombroj da
esperantistoj naskiĝis el senlaca laboro de la Nacia Asocio de Esperanto en Burundo (ANEB)
kaj strebado de tieaj esperantistoj. Kio pliĝojigas nin estas, ke vi ne restas nur en disvastigo
de Esperanto, sed samtempe vi turnas vian strategion al apliko de Esperanto. Ĝemeligi urbojn
per Esperanto estas bona ekzemplo. Kaj tiucele ni, LEA (Liaoning-provinca
Esperanto-Asocio, Ĉinio) estas prenita en vian konsideron. Al tio ni sentas honoron.
LEA fondiĝis en 1985 kun pli ol 200 membroj, sed en la provinco Liaoning Esperanto
havos centjaran historion, kaj homoj, kiuj kontaktis kaj lernis Esperanton tra diversaj kursoj
de LEA kaj sia filioj en urboj kaj gubernioj, atingis kelkajn dekmilojn, i.a. kiel vi bone scias
Esperanto-instruado de LEA en altlernejoj estas modela en la mondo, ĉiujare pli ol 1000
studentoj elektas Esperanton kiel nedevigan studobjekton.
Reage al via konsidero kaj kunlaboro kun vi ni jam elektas la urbon Tieling, kiu havas
bonan bazon de la Esperanto-movado, kiel urbon cele al ĝemeliĝo kun Rumonge en via lando.
Kiel vi bone scias, tio nutras sin ne el hasto, sed el longa kun-penado kaj sindediĉo. Por
realigi tion, ni speciale starigas labor-grupon konsistan el estraranoj de LEA kaj sia filio en
Tieling. Ni jam kontaktas koncernajn departementojn de la urbodomo. Ni stabile kaj rapide
antaŭpuŝos tiun proceson kiel eble plej kapable, por ke la du urboj frue ĝemeliĝu. Ni kredas,
ke nia kunlaboro estos fruktdona.

Okaze de la 2-a Burunda Kongreso de Esperanto mi permesu al mi en la nomo de
Liaoning-provinca Esperanto-Asocio, Ĉinio, kore gratuli la Nacian Asocion de Esperanto en
Burundo kaj siajn membrojn, kaj bondeziri plenan sukceson al la kongreso!
Liu Zhengkun
Prezidanto de LEA, Ĉinio
Estimata Nacia Asocio de Esperanto en Burundo,
Mi plezure informiĝis, ke vi okazigos la 2-an Burundan Kongreson de Esperanto de la 10-a
al 12-a de julio 2009. Ĝi estos signifoplena kongreso por la burundaj esperanstistoj.
La Esperanto-movado en Burundio estas juna, sed sindediĉo kaj amo de tieaj popoloj al
Esperanto estas granda kaj arda. Leginte raporton “Instruisti en Afriko” de s-ro Johan Derks,
aperintan en la Revuo Esperanto, organo de UEA, kio plikortuŝis min estas, ke tieaj
samideanoj persistadas en lernado, instruado, disvastigado de Esperanto sub la malfacilaj
kondiĉoj. El tio mi vidas estontecon kaj esperon de nia lingvo en Burundio kaj en tiu granda
kontinento.
Unu homo devas havi spiriton batali por vivo kaj afero. Ankaŭ esperantistoj devas havi
spiriton strebi por progreso de Esperanto. La faktoj pruvas, ke la burundaj samideanoj havas
tian spiriton! Ili havas strategian konsideron kaj aktivan praktikadon por rapida kaj stabila
evoluo de Esperanto en sia patrolando. Antaŭ tri jaroj s-ro SABIYUMVA Jérémie esprimis
volon ĝemeligi Rumonge kun iuj urboj per Esperanto, informiĝinte, ke la projekto Ĝemelaj
Urboj funkcias en UEA. En 2007 s-ro NTAHONSIGAYE Hassano arde pluesprimis tiun
volon. Ĝuste pro tiu volo la Nacia Asocio de Esperanto en Burundo havas rilaton kun
Liaoning-provina Esperanto-Asocio, Ĉinio. Ĉi-jare la du asocioj kunlabore elpaŝis gravan
paŝon: Eklabori por ĝemeliĝo inter Rumonge kaj la urbo Tieling de Liaoning post serio da
seriozaj kaj sistemaj laboroj (diskutoj, kontakto kun registaroj, elekto kaj konfirmo de la celaj
urboj, preparo de dokumentoj ktp). Mi vere fieras kun la du asocioj, kaj ĝojas pro tio, ke la
projekto povas ludi aktivan rolon tiucele. Mi elkore esperas, ke la duflanka kunlaboro estu
fruktdona: la du urboj oficiale ĝemeliĝu! Mi atendas fruan alvenon de tiu tago!
Okaze de via kongreso mi kore gratulas la Nacian Asocion de Esperanto en Burundo, kore
salutas la kongresanojn kaj kore bondeziras plenan sukceson al la kongreso!
La komisiito

Funkciuloj de la projekto

S-ro Probal DASGUPTA , prezidanto de UEA
S-ro HORI Jasuo, estrarano de UEA pri landa kaj regiona agado
S-ro Osmo BULLER, ĝenerala direktoro de UEA
S-ro WU Guojiang, komisiito de la projekto
Redakcio de Informilo de Ĝemelaj Urboj
Redaktoro: s-ro Wu Guojiang, Fushun Shiyouyichang Yanjiusuo, CN-113008, Fushun Liaoning Ĉinio;
Telefono kaj Fakso:+86-413-2650322; Retadresoj: ghemelurboj@yahoo.com.cn amikeco999@21cn.com
Provlego: s-ro Robert BOGENSCHNEIDER, retadreso: robog@gmx.de
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NOVAĴO

Salutvortoj de Louis-Christophe Zaleski-Zamenhof

Estimata Sinjoro WU Guojiang,
Dankon por via mesaĝo.
Mi deziras al via agado grandan sukceson. Ĝemeligante per Esperanto
urbojn malproksimajn vi kontribuas al proksimigo de iliaj loĝantoj,
elemento de la "rondo familia" kantata en nia himno. Gratulon pro la vere
impona revuo. Kun sinceraj salutoj.
L.C.Zaleski-Zamenhof

La 1-a Kunsido de Ĝemelaj Urboj en AK

Inter la 19-a kaj 23-a de junio 2010 en Ulanbatoro, Mongolio, sukcese okazis la 6-a Azia
Kongreso de Esperanto kun 267 partoprenintoj el 30 landoj kaj temo: Azia harmoniiĝo per
Esperanto. Pro aktiva konsidero de s-ro LEE Jung-kee, tiama prezidanto de KAEM,
enkondukis agadon de ĝemelaj urboj en la programeron de la kongreso, kaj tio fariĝis unu el
32 kunsidoj. S-ro Lee elmontris siajn kapablon kaj sperton de organizado por bone funkciigi
la kunsidojn. Antaǔ la kongreso prezidanto de ĉiu kunsido ricevis lian mesaĝon kun tri
demandoj, nome 1. Titolo de via fakkunsido; 2. Klarigu pri via fakkunsido (de 5 ĝis 10 frazoj);
3. Kion vi bezonas por via fakkunsido ( projekciilon, komputilon ktp)?
La komisiito faris respondojn i.a. por demando 1: Rolo de Esperanto en interŝanĝo de
ĝemelaj urboj, kaj por demando 2: La agado de ĝemelaj urboj malfruis kompare al Esperanto.
Ĝi komenciĝis ekde la komenco de la 20-a jarcento, akurate post la dua mondmilito. En la
60-aj jaroj de la 20-a jarcento Esperanto faris gravajn meritojn por ĝemeliĝo inter
urboj. Esperanto sukcese solvis korespondo-stagnon kaǔzitan de lingvoj kaj pavimis la vojon
al la oficiala ĝemeliĝo de la urboj Massa (Italio) kaj Bad Kissingen (Germanio) en aprilo
1960. Sekvis ekzemploj kiel Kameoka (Japanio) kaj Knittelfeld (Aǔstrio), Takatsuki (Japanio)
kaj Changzhou (Ĉinio) ktp. UEA rimarkas kaj gravigas la reciproke akordan funkcion inter la
agado de ĝemelurboj kaj la Esperanto-movado kaj ĝustatempe starigis en 2002 la projekton
“Ĝemelaj Urboj”. Ĝi oficiale fariĝis unu el la projektoj de KAEM en 2004.
Je la 13:00 -14:30 en la 20-a de junio okazis la kunsido de Ĝemelaj Urboj. La komisiito ne
povis partopreni en la kongreso pro okupiteco, s-ro NAKATU Masanori el Japanio prezidis
ĝin. S-ro UKITA Masaharu el Japanio preparis fotojn per Power-Pointo laǔ historio de la
aktivado inter sia loĝurbo Takatsuki kaj la ĉina urbo Changzhou. Poste s-ro HARADA Hideki
el Japanio parolis pri ĝemelurbaj aktivadoj montrante afiŝojn. Ĉeestis ankaǔ s-ro Pieter
ENGWIRDA el Nederlando, kiu ĉiam interesiĝas pri ĝemelurba afero. S-ro LEE Jung-kee kaj
s-ino TAHIRA Masako, du el la ĉefaj oraganizantoj de la kongreso, restis en la kunvenejo
dum iom da tempo. Tamen tiu ĉi kunsido estas signifa, kvankam nur dek kelkaj kongresanoj
sidis tie pro iuj kialoj, ekz. malfrue alvenis la kongresa libro (ĝis la 21-a de junio la
kongresanoj ricevis ĝin), ĉar ĝi estas unuafojo por kontinenta kongreso, kaj starigas por aliaj
kontinentoj modelon prizorgi kaj progresigi aplikadon de Esperanto en tiu tereno.

URBESTRO KAJ ESPERANTO
Urbestro ĉe SIA

Semajno de Internacia Amikeco (SIA) celas plivigligi kontaktojn inter
esperantistoj de diversaj landoj kaj krei kaj plifortigi iliajn ligojn kun rondoj
ekster la Esperanto-movado.

La Esperanto-grupo en Leuven, Belgio organizis SIA en februaro en
2004 en la loka Kultura Centro. En oficiala deklaro la urbestro de
Leuven, s-ro Louis Marie Joseph TOBBACK, diris tiel: “La urbo Loveno
plene konscias pri la lingva diverseco kaj pri la graveco kaj bezono de
kompreno trans landlimoj. Tiu ĉi bezono forte sentiĝas hodiaŭ en la
institucioj de Eŭropa Komunumo, sed ankaŭ ekster ĝi, je monda nivelo. Internacia
amikeco trans la lingvaj kaj naciaj limoj estas necesa kondiĉo por ke homoj en la tuta
mondo komprenu unu la aliajn kaj kunvivu pace. La urbo Loveno volonte malfermas
siajn limojn por saluti siajn vizitantojn el aliaj landoj.”
El n-ro 197 Gazetaraj Komunikoj de UEA

REAGOJ AL LA PROJEKTO
1. Dianne LUKES el Aǔstralio: Karaj Geamikoj, Salutojn, surprizis min, kiam mi vidis kiom
da Aǔstralianoj ricevis la mesaĝon de s-ro Wu Guojiang, pri ĝemelurbaj aferoj. Multaj urboj
en Aǔstralio jam havas rilatojn kun multaj urboj tra la mondo. Ĉu vi jam esploris la urbojn,
kiuj havas rilatojn kun via urbo? Sendube, se vi donos al S-ro Wu la nomojn kaj lokojn de la
urboj, li povus informi vin, se ili havas Esperantajn klubojn. Mi opinias, ke tiu estas bona kaj
frukTdona ago por la utiligo de Esperanto.
2. Jennifer BISHOP el Aǔstralio: Estimata s-ro Wu Guojiang, mi tre dankas pro la protokolo
de Kunveno de ĝemelurboj ĉe UK en Bialistoko. Mi legis mian informon pri ĝemelurboj de
Melburno. Mi intencas refoje kontakti la oficejon de la urbestro por informiĝi pri la agoj de
tiu oficejo rilate interŝanĝojn. Espereble mi povos raporti interesaĵojn kaj krei kontakton kun
esperantistoj en tiuj urboj. Espereme kaj dezirante al vi daǔran ĝojon pro ligoj al ĝemelurboj
per Esperanto.
3. Julie REGAL el Aǔstralio: Kara Amiko, nia Esperanto grupo en Gosford reuniĝas la unuan
sabaton de ĉiu monato, tiam mi montros al ili vian leteron kaj la bultenon Ĝemelaj Urboj.
Nur ok personoj estas en nia grupo.
4. Marcel DELFORGE el Belgio: Dankon pro via laboro en ĝemelaj urboj.
5. Ursula GRATTAPAGLIA (honora membro de UEA) el Brazilo: Estimata samideano Wu
Guojiang, estas plezuro legi vian interesan informilon, ne nur legante pri Berlino, ĉar mi estas
berlinanino kaj konas Berlin-Lichtenberg kaj la homojn sur la foto, sed ankaǔ ĉar multon mi
lernis pri la azia Esperanto-movado, ĉefe la belajn rilatojn inter Japanio, Ĉinio kaj Mongolio.

Bedaǔrinde brazilaj Esperanto-centroj ankoraǔ ne elkovris la ŝancojn de ĝemeliĝo, ĉar
fakte nia kontinento Sudameriko estas tre izolita de la resto de la mondo, almenaǔ ni diru
finance pro la altaj kostoj de flugoj al aliaj kontinentoj. Miajn gratulojn por via laǔdinda
agado kiu vere stimulas pacon inter la popoloj.
7. Eni A. OLIVEIRA el Brazilo: Estimataj s-ro Wu Guojiang, mi treege dankas vin pro alia
riĉenhava ekzemplero de la Informilo de Ĝemelaj Urboj, kaj gratulas vin por via granda
laboro favore al la kaǔzo de ĝemelaj urboj.
8. Henrique ALAN el Brazilo: Estimata S-ro Wu Guojiang, bonorde atingis min la 30-a
numero de Informilo de Ĝemelaj Urboj, ĝentile sendita de vi, kun ĝentilaj poeziaj salutoj. Mi
petas al vi, bonvolu daǔriu la sendadon de la informilo, kaj mi antaǔdankas. Sanon kaj Pacon.
9. Neider ATOBÁJ el Brazilo: Estimata s-ro Wu, riĉajn raportojn mi ricevis pri ĝemelaj urboj.
Mi tre dankas al vi. Post la 39-a Brazila Kongreso de Esperanto, okazinta en nia urboMaceió, nia movado ne progresas sufiĉe por celi kadastron kaj procedojn pri ĝemeliĝo. Mi
sendos al aliaj kunuloj viajn informojn.
10. Jorge TACHAUER SEBÖK el Ĉilio: Estimata s-ro Wu, mi ricevis la 29-an numeron de la
Informilo de Ĝemelaj Urboj. Kiel kutime, la enhavo estas tre interesvekanta kaj bonkvalita.
Gratulojn pro via senlaca kaj entuziasma laboro.
11. CHEN Ji el Ĉinio: Kara Wu, Dankon! Mi ricevis la retan bultenon de Ĝemelaj Urboj, kaj
elektis du novaĵojn por la revuo "Informilo de ĈEL". Sendu al mi se vi havas novan
informon.
12. ZHU Mingyi el Ĉinio: Kara amiko, koran dankon pro via afableco, mi ofte ricevas de vi
materialojn diversajn. Se estos oportune al vi estonte, do sendu al mi plu, antaǔdankon!
Bonfarton kaj ĉion bonan al vi kaj via tuta familio!
13. YU Jianchao el ĈRI en Ĉinio:Tre bela estas la Informilo de Ĝemelaj Urboj! Gratulon kaj
dankon!
14. WANG Ju-kwei el Tajvano en Ĉinio: Kara S-ro Wu, Dankon por la gazeto, kiun vi rete
donacis al mi. Mi deziras daŭri ricevi ĝin. Plue mi ankaŭ dankas vin por viaj antaŭaj pluraj
leteroj de kuraĝigo pri miaj tradukoj de ĉina literaturo.
15. Pierre GROLLEMUND el Francio: Multegan dankon pro la informo pri la Ĝemelaj
Urboj. Mi deziras al vi sukceson plenan.
16. Laurent VIGNAUD el Francio:Estimata, jam de kelkaj jaroj mi ricevas viajn Informilojn
de Ĝemelaj Urboj, kiujn vi plej serioze kaj regule sendas. Do nun, mi nepre volas dankegi al
vi pro ĉiuj tiuj viaj sendoj kaj mi gratulas al vi pro via granda laboro. Mi hontas, ke mi ne
vivsignis al vi pli frue, tamen sciu, ke ĉiuj viaj Informiloj plu estos bonvenaj ĉe mi.
17. TRIOLLE Renée el Francio: Mi dankas pro la informplena bulteno pri agado en ĝemelaj
urboj, bele ilustrita de fotoj. En mia urbeto La Ciotat en la suda Francio, mi ankoraǔ ne
sukcesis interesi la oficialulojn kaj loĝantojn pri la bona helpilo, kia estas Esperanto por teni
amikajn rilatojn inter loĝantoj el ĝemelaj urboj. Sed ni esperu.
18. Werner PFENNIG el Germanio: Saluton, kara Wu, kun ĝojo mi ricevis vian tre interesan
informilon kaj gratulas al vi pro la eleganta, alloga formo.

19. Gábor MÁRKUS el Hungario: Kara Samideano, mi gratulas al vi pro via diligenta kaj
fruktodona agado. Informilo de Ĝemelaj Urboj estas tre interesa kaj la eldonaĵo vere bone
redaktita, eĉ la kvalito de la fotoj estas nekredeble alta. Mi legis la novaĵojn kun granda ĝojo.
20. Elda DOERFLER el Italio: Koregan dankon kaj gratulon pro la ĉiam pli belaj kaj
interesaj vesto kaj enhavo de via informilo. Mi klopodas ĝin disvastigi inter miaj konatuloj.
21. Serio BOSCHIN el Italio: Estimata amiko Wu! Dankon kaj gratulon pro via tre interesa
reta bulteno kiun kun plezuro mi tralegis, bondezirojn kaj sukceson en via agado por ĝemelaj
urboj. Kun la plej sinceraj salutoj kaj refoja gratulo.
22. Ermigi RODARI el Italio: Alvenis la n-ro 29 de Informilo de Ĝemelaj Urboj, kiel kutime
interesa kaj riĉa je informoj. Mi kore dankas.
23. Raymond BRISEBOIS el Kanado: Estimata S-ro Wu, dankon pro via mesaĝo kaj
informilo de Ĝemelaj Urboj.Vian informilon mi ĉiam legas kun plezuro!
24. HONG Sungcho el Koreio: Dankon! Mi bone ricevis Informilon de Ĝemelaj Urboj, kiu
estas tre belaspekte desegnita je ĉio. Vi estu ĉiam sana kaj feliĉa!
25. Martin Francisco CASTRO LOPEZ el Kubo: Estimata s-ro Wu, Esperantan saluton por vi,
familianoj, kaj por la aliaj funkciuloj de la projekto Ĝemelaj Urboj. Dankon pro la sendo de
Informilo de Ĝemelaj Urboj kiun mi plezure legis. Via bulteno estas leginda se eblas daǔrigi
ĝin al mi.
26. Narendra Bhattarai el Napalo: Estimata Wu Guojiang, dankon pro la informilo. La
projekto Ĝemelaj Urboj estas tre ŝatata temo por mi. Mi eblos labori ĉi-kampe nur labore el
Nepalo. Dezirante ĉion plej bonan al vi, mi salutas kaj gratulas pro laboro via valora.
27. Ru kaj Katrin BOSSONG el Nederlando: Kara kaj estimata samideano, mi kaj mia edzino
deziras al vi multajn sukcesojn en via laboro, favore al nia kara Lingvo.
28. STENDERA Krystyna el Pollando: Kara amiko - mi tre dankas pro sendita al mi
Informilo de Ĝemelaj Urboj. Mi partoprenis UK en Bialistoko, des pli agrable mi rememoris
ĝin legante vian retan revuon. Dezirante al vi multajn agrablaĵojn mi atendas sekvan numeron
de Informilo, se vi estos ĝentilA sendi ĝin al mi.
29. Sergey PAĤOMOV el Rusio: Dankon al vi, mi nepre diskonigos Informon pri la Ĝemelaj
Urboj al miaj konatoj.
30. GOMIS Antoine el Senegalio: Dankon por via mesaĝo. Mi nomiĝas Antoine kaj loĝas en
Senegalio, lando situata en la okcidenta parto de Afriko.Mi estas tre kontenta por tio.

URBAJ STILO KAJ TRAJTO

Ĝemelaj urboj priparolita kaj planita en du ligoj

La 8-an de majo 2010 kunvenis en Aalen la du sudgermanaj landaj ligoj, la Bavara
Esperanto-Ligo (BELO) kaj la Baden-Virtemberga Esperanto-Ligo (BAVELO). Komuna
temo estis “Esperanto – Ŝancoj – Utilo”. Kadre de tiu komuna printempa aranĝo okazis
laborgrupoj, kies unu parolis pri “Esperanto konekse al ĝemelaj urboj”, kaj havis jenan
gvidplanon.
I. Ĝeneralaĵo

1. La interŝanĝo (skriba, buŝa aŭ persona) kun ne-germane-parolantaj partneroj estas por
lokaj esperanto-grupoj sencohava pro la
- spertado de Esperanto kiel vivanta, vigla lingvo,
- instigo por la lingvolernantoj.
- senpera kaj reciproka ekkonado de la “fremda” mondo.
2. Partnerecaj kontaktoj estiĝis private inter diversnaciaj grupoj, ofte ankaŭ multdirektite.
Kutime ili ne estas finance subtenataj flanke de iuj publikaj instancoj, sed nun utiligante la
interreton ili disponas pri pli simplaj kontakteblecoj.
3. Ek de la formiĝo de la “Konsilantaro de la Eŭropaj Komunumoj kaj Regionoj” en la
jaro 1984 (germana sekcio prezidata de la Supera urbestro de Stuttgart, d-ro Wolfgang
SCHUSTER) estiĝis ankaŭ peresperantaj kontaktoj kadre de t.n. urbaj ĝemeliĝoj; parte
ĉilastajn jarojn eĉ iniciatis unuopaj grupoj per siaj translimaj interligoj.
4. La partoprenantaj Esperanto-grupoj/-kluboj sentas sin konformaj al la opinio de la
Konsilantaro, ke “politikaj amikecoj inter ŝtatoj devas esti flegataj jam ĉe la bazo”.
II. Spertoj
1. La kontaktoj inter diversnaciaj grupoj ne nepre dependas de la ekzisto de interurbaj
ĝemelecoj.
2. Sed se tia ekzistas, la tiudirekta grupa aktivado laŭsperte trovas aplaŭdon, kelfoje eĉ
subtenon.
3. Simile al la oficialaj interurbaj ĝemelecoj mem, kies vigleco dependas de la engaĝiĝo
de la unuopa komunumo, la ebleco por la peresperantaj kontaktoj respektive de ties daŭrigado
dependas de la ekzisto de kunagemaj grupanoj.
4. Malfacile estas komencigi Esperanto-kontaktojn kun ĝemelaj urboj, kiam tie esperante
parolantaj partneroj ne ekzistas aŭ nur malfacile troveblas.
5. Ĉikoncerne eventuale helpos – sed estas ankaŭ subteninda – la iniciato de la Universala
Esperanto-Asocio (UEA), kiu instalis tiucele centralon interrete atingeblan sub
ghemelurboj@yahoo.com.cn.
III. Rezultato
1. En oficialaj deklaracioj pri interurbaj ĝemeliĝoj preskaŭ ne rolas la lingva demando
respektive estas konsiderata nur tiam, kiam temas pri la instruado de lingvoj tradicie
instruataj (en Germanio kutime la angla kaj la franca).
2. La antaŭkonferenca enketo inter la lokaj grupoj en Bavario montras, ke aŭ ankoraŭ
malmultaj grupoj konscias pri la graveco de transnaciaj intergrupaj kontaktoj aŭ ne estas
interesitaj pri la instalado de ĉitema informreto, eble pro tio, ĉar ili ja jam havas “siajn”
eksterajn interrilatojn. Supozeble en Baden-Virtembergio la situacio similas al tiu en Bavario.
3. Aliflanke dum la kunsido estis raportate pri tre viglaj kaj ideoriĉaj partnerecaj interrilatoj
aŭ kadre de urbaj ĝemelecoj aŭ pere de privataj kontaktoj.
4. Cele la formadon de sudgermana informreto pri peresperantaj (urbo-)partnerecaj
kontaktoj montris sian intereson parte per detaligitaj raportoj, parte per persona ĉeesto dum la
kunsido sep representantoj de lokaj grupoj el Bavario kaj tri el Baden-Virtembergio, nome el

Bavario: Augsburg – Erlangen – Forchheim – Kronach – München – Pfaffenhofen –
Weiler-Simmerberg, Baden-Virtembergio: Aalen (du reprezetantoj) – Karlsruhe.
5. La kunordigon de la en Aalen decidita informreto transprenis provizore la
reprezentanto de la laborgrupo Esperanto en la Popola Altlernejo de Kronach, Armin
GRÖTZNER ae.groetzner@t-online.de.
Armin Grötzner

INTER ĜEMELAJ URBOJ
Esperantistoj kadre de la 50-a jubileo de ĝemeliĝo

De la 6-a ĝis la 9-a de majo du Esperantistoj,
nome gesinjoroj Hedwig kaj Rudolf FISCHER el
Münster en Germanio gastis ĉe familio Pierre
DIEUMEGARD en Orleans en Francujo. Ili
ĉeestis ankaǔ kunvenon de Esperantistoj el la
regiono Loiret.
Tiu vizito okazis kadre de la 50-a jubileo de
ĝemeliĝo inter ambaǔ urboj. Granda delegacio de
pli ol 40 Germanoj veturis buse de Münster al
Orleans. Multaj homoj miris, kiam ili konstatis
surloke, ke la francaj kaj germanaj Esperantistoj
fluege parolis inter si. Pluraj petis pli da informoj
pri Esperanto. Venontan jaron la novaj Francaj
geamikoj respondos la viziton kaj venos al la 88-a Germana Esperanto-Kongreso en Münster
okaze de la centjariĝo de la loka Esperanto-grupo tie.
Rudolf Fischer
prezidanto de Germana Esperanto-Asocio kaj
sekretario de la Esperanto-Societo Monastera

Vojaĝo al Skotlando

Komence de junio Sabine kaj Pit HAUGE de la
Nurenberga Esperanto-Grupo vojaĝis al Skotlando pro
la 105-a Skota Esperanto-Kongreso, en kiu ili
partoprenis laŭ invito de la Glasgova EsperantoSocieto.
La kongreso, kiun ĉeestis ankaŭ gastoj el Anglio,
Irlando kaj Belgio, ĉi-foje okazis kelkajn kilometrojn
ekster
Skotlando
en
historie
tre
interesa
Berwick-upon-Tweed. Ekskursoj iris al la sankta insulo
Lindisfarne kaj al Dunbar, kie ni vizitis bierfarejon.

Post la kongreso ni pasigis kelkajn tagojn ĉe niaj amikoj David KELSO en Kilncadzow kaj
ĉe Jack kaj Mia CASEY en nia ĝemelurbo Glasgovo. Estis nia unua vizito al Skotlando kaj ni
havis nur malmultajn tagojn, tamen ni vidis multon: Edinburgon kaj Loch Lomond, (New)
Lanark kaj kompreneble Glasgovon. Tie ni malbonŝancis pri la vetero: pluvego fuŝis la
rondveturadon per buso, por kiu ni ricevis senpagajn biletojn en la urbdomo – sed vere jam la
unika urbdomo mem meritis viziton!
Ni havis okazon ĉeesti la jarĉefkunvenon de la Glasgova Esperanto-Societo kaj jam inviti
la grupanojn al nia 125-a jubilea festo, kiu okazos en la jaro 2013 kadre de la 90-a Germana
Esperanto-Kongreso en Nurenbergo.
Post du semajnoj, la 14an de julio ni atendas viziton el Glasgovo de Tom NEIL, kiu
vojaĝos en Germanio kaj volonte akceptis nian inviton.
Sabine Hauge

Agado akceli interurban ĝemeliĝon

Inter la 4-a kaj la 7-a de junio 2010 la itala urbeto Bagolino (Lombardio) ĝemeliĝis kun la
franca urbeto Mozac (Aǔvernjo). La Breŝa Esperanto-Grupo (BEG) en Italio kaj la
Esperanto-Grupo de Clermont-Ferrand en Francio proponis al la respondeculoj de la du
Komunumoj kaj de ties ĝemeliĝaj komitatoj okazigon de Esperanto-kursoj por pli facile faligi
la lingvajn barojn inter la civitanoj de la du urbetoj, kaj do plie efektivigi la ĝemeliĝon.
Dum la ĝemeliĝa ceremonio de la du urbetoj ankaǔ okazis la 10-jara datrevena festo de la
ĝemeliĝo de Bagolino kun la germana Oettingen (Bavario). Reprezentantoj (inkluzive la
urbestron) el Oettingen partoprenis la ceremonion. Tamen BEG plue proponas, ke la E-grupo
plej proksima (aǔ elektita laǔ konvenaj kriterioj) al Oettingen okazigu en tiu urbeto E-kurson,
reklamita kiel kunordigita agado rilata al la triurbeta ĝemeliĝo, kvankam Mozac kaj
Oettingen ne estas ĝemelaj urboj, ĉar tio povus naskiĝigi ĝemelajn E-kursojn. Samtempe
BEG proponas, ke oni kontaktu la interesotajn lokajn grupojn por efektivigi tiun agadon kaj
bonvenigas sugestojn alte taksotajn.
Luigi FRACCAROLI
Breŝa Esperanto-Grupo
esperanto.brescia@esperanto.it

Funkciuloj de la projekto

S-ro Probal DASGUPTA , prezidanto de UEA
S-ro HORI Jasuo, estrarano de UEA pri landa kaj regiona agado
S-ro Osmo BULLER, ĝenerala direktoro de UEA
S-ro WU Guojiang, komisiito de la projekto
Redakcio de Informilo de Ĝemelaj Urboj
Redaktoro: s-ro Wu Guojiang, Fushun Shiyouyichang Yanjiusuo, CN-113008, Fushun Liaoning Ĉinio;
Telefono kaj Fakso:+86-413-2650322; Retadresoj: ghemelurboj@yahoo.com.cn amikeco999@21cn.com
Provlego: s-ro Robert BOGENSCHNEIDER, retadreso: robog@gmx.de

Informilo de Ĝemelaj Urboj
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NOVAĴO
La 7-a Kunveno de Ĝemelaj Urboj

1002 esperantistoj el 59 landoj partoprenis en la 95-a UK okazinta en Havano en Kubo
inter la 17-a kaj 24-a de julio 2010, kun la kongresa temo: Interproksimigo de kulturoj.
Je la 13-a horo en la 18-a tago okazis la 7-a Kunveno de Ĝemelaj Urboj en la salono
Broccateli. S-ro HORI Yasuo prezidis ĝin kaj unue prezentis situacion kaj celojn de la
projekto Ĝemelaj Urboj. Mankas raportoj pri personaj spertoj rilate al la projekto probable
pro nemultaj ĉeestantoj: nur 9 kunvenantoj, sed tio ne reduktis ilian intereson pri tiu temo,
male ili interparolis vaste kaj varme en unu horo. Ili konsciis ke tamen mankas al ili spertoj
pri tiu agado kvankam urboj en kiuj ili loĝas havas siajn ĝemelajn urbojn, kelkiuj esprimis
deziron ke ilia urbo ĝemeliĝu kun alia en la mondo.
N-ro 2 Havana Karavano, kongresa kuriero, raportis la kunvenon, kaj ĈRI menciis ĝin en
raporto dissendita en la 19-a tago.

Salutvortoj al Hori Yasuo

Mi povas diri, ke mi unuafoje kaj vere kontaktis s-ron Hori
Yasuo ĝuste pro ĝemelaj urboj. Okaze de la 3-a Azia Kongreso
de Esperanto okazinta inter la 23-a kaj 26-a de aǔgusto 2002 en
Seoul, Koreio, mi sendis gratulan leteron al li, kiu siatempe
prezidis KAEM, ankaǔ tio estas unuafojo por mi oficiale sendi
mesaĝon al Esperanto-aranĝo en nomo de komisiito de la
projekto Ĝemelaj Urboj. Li voĉlegis la leteron sur la podio. De
tiam komenciĝas interŝanĝo inter ni, komenciĝas lia kontribuo

al la projekto.
S-ro Hori estas forta subtenanto de la projekto. Post la 89-a UK okazinta en 2004 en
Pekino, Ĉinio, li enkondukis la projekton en projektojn de KAEM, t.e. projekto B-7. En ĝi
estis skribata tiel: subteni projekton “Ĝemelaj Urboj ” kaj helpi ĝemeliĝon inter urboj kaj
E-kluboj. En la tri-jara posteno de la estrarano de UEA li sekve trifoje prezidis la kunvenon
de Ĝemelaj Urboj dum tri UK-oj, kaj iniciateme kontribuis al ĝi. Unu el la tipaj ekzemploj
estas ke li speciale kunportis mapon por faciligi komprenon de la ĉeestintoj al urboj menciitaj
en la kunveno okazinta dum la 94-a UK en Bjalistoko en Pollando. Li vaste kolektis priajn
informojn kaj donis proponojn tiucele, precipe la lastaj proponoj al la nova laborplano
preparata por la projekto.
S-ro Hori estas fidela praktikanto de Esperantolingvo kaj la projekto. Kiel li diris instigite
de la projekto li ĉiurimede serĉis esperantistojn en la itala ĝemelurbo Orvieto de sia loĝurbo
Maebaŝi kaj finfine renkontis ilin. Dum akcepto de la urbestro de Orvieto dum la 91-a UK li
persistis en uzo de Esperanto, akceptis tradukon de la esperantisto kaj rifuzis helpon de sia
samlandano kiu povas paroli la italian lingvon. Li forte montris rolon de Esperanto per

praktika agado.
S-ro Hori estas entuziasma propagandisto de la projekto. Li estas redaktoro de la Revuo
Orienta, organo de Japana Esperanto-Instituto. Por efike kaj vivante montri la rolon de
Esperanto en ĝemelaj urboj li aranĝis specialan numeron, nome Internacia interfluo per
Esperanto en la 4–a numero 2006. Tie aperis kelkaj artikoloj el kelkaj esperantistoj, i.a. la mia
“La Esperanto-movado kaj ĝemelaj urboj”.
S-ro Hori grande kontribuis al evoluo kaj progreso de la projekto. Mi en nomo de la
komisiito de la projekto kore dankas lin kaj esprimas la elkorajn salutojn al li. Samtempe mi
kredas ke li faros novan kaj grandan kontribuon al la Esperanto afero.
La komisiito

Funkciuloj de la projekto post la nova estraro

2010 estas elekta jaro de UEA. Antaǔ la 95-a UK finiĝis elekto de B-komitatanoj de UEA,
732 voĉoj konsideris la komisiiton kaj igis lin sukcese kapti la lastan lokon eniri en tiun
postenon. Sekvis la elekto de la estraro en la unua kunsido de la nova komitato de UEA
okazinta en la unua tago de la UK, t.e. en la 17-a de julio. Rezulte naskiĝis la 7-persona nova
estraro, sed la vizaĝoj estas malnovaj krom Stefano KELLER, ĉar ili laboris/as en la estraro.
i.a. S-ro Probal Dasgupta daǔrigas la postenon de la prezidanto, Maritza Gutiérrez revenas
post tri jaroj kaj refoje respondecas pri landa kaj regiona agado. El tio aperas la nova konsisto
de la funkciuloj de la projekto, t.e. Probal Dasgupta, Maritza Gutiérrez, Osmo Buller kaj Wu
Guojiang.

URBESTRO KAJ ESPERANTO
Salutmesaĝo de la urbestro de Havano

Estimataj kongresanoj,
La Provinca Popola Asembleo en Havano varme bonvenigas al nia
ĉefurbo la partoprenantojn en la 95-a Universala Kongreso de
Esperanto. Honorigas nin via ĉeesto kaj la ŝanco esti la kongresa urbo
de evento, en kiu personoj sukcese komunikiĝas kaj interkompreniĝas
per universala lingvo.
Nia urbo estas konstanta centro de kultura, scienca kaj alitipaj
interŝanĝoj kun la mondo, multnombraj eventoj okazas sur ĝiaj diversaj
scenejoj kaj tiu ĉi kongreso estas tia ekzemplo.
Havananoj, samkiel la tuta kuba popolo, faras kolosan laboron por atingi pli bonajn
vivkvalitajn indicojn; kelkiuj jam superas altevoluintajn landojn, kio esprimiĝas en la
disponigo de ĉiam pli bonaj kondiĉoj por klerigado, sano, sporto, amuziĝo kaj kulturo en ĉiuj
ĝiaj manifestiĝoj.
Nia urbo, fondita antaŭ 490 jaroj, pro la amo kaj laboremo de siaj esperplenaj gefiloj restas

juna kaj viva por la ĝuo de siaj loĝantoj kaj la miro de la vizitantoj. Havano, gastama, banata
de la maro, prikantata kaj revata de artistoj kaj poetoj, akceptas vin varmkore, deziras al vi
feliĉan restadon, kaj esti tiel, ke via kongreso helpu al la ĉiam pli bezonata interkompreniĝo
de la homoj.
Juan Contino Aslán
Prezidanto de la Provinca Popola Asembleo
Urbestro de Havano

La salutmesaĝo de la estro de la Esperanto-urbo

Estimataj landaj, urbaj kaj kongresaj aŭtoritatoj, tre karaj gesamideanoj!
Jam pasis kvar jaroj ekde kiam la urba konsilantaro de Herzberg en
Germanio unuanime decidis kromnomi Herzberg “la Esperanto-urbo”.
Ekde tiam Esperanto iel fariĝis la dua oficiala lingvo de Herzberg;
multiĝis en ĝi la instruado de la internacia lingvo, granda nombro da
esperantistaj naciaj, internaciaj kaj fakaj eventoj gastiĝis en ĝi, amaso da
eksterlandaj esperantistoj vizitis ĝin, nova Zamenhof-monumento
memorigas al miloj da preterpasantoj la kreinton de la supernacia lingvo.
Tio ne estas ĉio, ĉar la Herzberga laboro por Esperanto apenaŭ komenciĝis.
Kiel urbestro de Herzberg - la Esperanto-urbo mi akcentas la valoron de internacia
kunlaboro kaj en tiu spirito invitas vin al mia, nome via urbo.
Herzberg subtenas Esperanton: vi subtenu Herzberg per via persona kunagado.

urbestro de Herzberg -la Esperanto-urbo

URBA STILO KAJ TRAJTO
Jara raporto de la projekto Ĝemelaj Urboj en 2009
1.Funkciuloj de la projekto
S-ro Probal DASGUPTA, prezidanto de UEA, donis atenton pri la projekto, eĉ aktive
konsideris ĝin kiel enhavon en la nova laborplano de UEA 2011-2020; S-ro Hori Yasuo
prezidis la 6-an kunvenon de Ĝemelaj Urboj pro nepartopreno de la komisiito en la Bjalistoka
Kongreso; S-ro Osmo BULLER ofte donis siajn proponojn krom legado kaj takso al
Informilo de Ĝemelaj Urboj (IĜU), ekz. efika utiligo de spaco en IĜU. La komisiito redaktis
kaj dissendis kvar numerojn de IĜU, kaj pritraktis la mesaĝojn tiurilate, inkluzive etan
enketon.
S-ro Robert Bogenschneider el Germanio (ekde septembro 2007 en Finnlando) oficiale

funkciis kiel provleganto de IĜU kaj per alta respondeco plenumis tiun taskon.
2. Reagoj al la projekto
IĜU estis ŝatata. Ĝi pasintjare allogis 162 reagojn el 51 landoj, i.a. ĝojinde tiu el
Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj, kies esperantistoj maloftege aperis en nia Movado krom
delegito en la Jarlibro. Ĝin citis aǔ raportis nemalmultaj gazetoj kaj retejoj, eĉ starigi tian
rubrikon, ekz. CRI.
Ĉiu numeron de IĜU estas legebla ŝultebla minimume ĉe http://www.gazetejo.org,
http://gxemelurboj.wikispaces.com kaj http://www.internacia-gazetejo.org. i.a. IĜU apereblas
en la antaŭaj du tute pro laboro de s-ro Robert Bogenschneider
Estis ricevitaj la paperaj eldonaĵoj, Ĉinio: Bulteno de Tianjin Esperanto-Asocio, Mikrofone
(Esperanto-redakcio de ĈRI) kaj Fortoza Folio en Tajvano; KAEM: Esperanto en Azio; kaj
la retaj, Brazilo:BEL informas, Informilo de Kultura Kooperativo, Komunikoj; Ĉinio: Verda
Pekino; Francio: Informletero de Vinilkosmo; Germanio: Verda Informilo; Hungario:
Nordhungaria Informo; Kongo: KomACE; Koreio: La Solidareco.
De decembro 2008 ĝis marto de 2009 por faciligi interŝanĝon kaj riĉigi informojn estis
dissendita enketo pri ĝemelaj urboj, sed la rezulto estas ne kontentiga, al tio reagis nur 22
samideanoj el 10 landoj, t.e. el Rio de Janeiro en Brazilo; Mlada Boleslav en Ĉeĥio; Troyes
en Francio; Laatzen, Herzberg am Harz, Kronach, Neustadt/Weinstrasse, Neubrandenburg,
Nurenbergo, Schwäbisch Hall en Germanio; Milano, Rimini, Sarzana, Vercelli en Italio;
Kioto en Japanio; Uvira en Kongo (Dem. Resp.); Ciego de Avila en Kubo; N.Tagil, TIĤVIN
en Rusio kaj Borlänge en Svedio.
3. Atingoj
Pli intensiĝis rilato inter la ĝemelurboj Herzberg am Harz, la Esperanto-urbo, en
Germanio kaj Góra en Pollando pro okazo de la 86-a Germana Esperanto-Kongreso (GEK)
kaj la 8-a Eŭropa Esperanto-Kongreso (EEK). Pliviglis tiu agado en la ĉina provinco
Shandong ĝemeliĝa kun la franca regiono Bretonio kaj la japana gubernio Wakayama, i.a.
eldoniĝis la libro Kvindek du tagoj en Esperantujo, kies parto trafis tiun temon, okazis la 3-a
Internacia Festivalo de Esperanto kun ĉeesto de esperantistoj el la Bretona E-Federacio kaj
gratulletero de Wakayama E-Asocio, kiuj ankaǔ ĝemeliĝis kun la provinca E-Asocio.
“Terglobanan Festivalon 2009” en Japanio partoprenis Okayama Esperanto-Societo (OES)
per ekspozicitabulo prezentiĝis agadoj de esperantistoj inter Okayama kaj siaj ĝemelaj urboj.
Tiujare ankaŭ prezidanto de OES realigis sian renkontiĝon kun esperantistoj en la ĉina
ĝemelurbo Luoyang sub helpo kaj aranĝo de la projekto. Esperantistoj de la ĝemelaj urboj
Hohhot kaj Tianjin en Ĉinio, kaj Ulanbatoro en Mongolio kunsidis por la venonta 6-a AK.
Liaoning provinca Esperanto-Asocio (Ĉinio) kelkfoje kontaktis la koncernajn departementojn
de la urbo Tieling pri ĝemeliĝo kun Rumonge en Burundo.
Agadoj de kelkaj urbestroj vekis grandan atenton, ekz. ĉe malferma ceremonio de la 57-a
Kongreso de Esperantistoj en Kansajo s-ro OKUMOTO Tsutomu, urbestro de Takatsuki en
Japanio, en sia parolado, akcentis rolon de Esperanto en disvolvado de urbaj aferoj kultura

kaj ĝemelurba. S-ro Aleksander SOSNA, vicurbestro de Bjalistoko, vizitis Zamenhof-parkon
en la distrikto Lichtenberg de Berlino en Germanio kaj havis intencon ĝemeligi la urbon kaj
la distrikton. La urbestro de Dessau en Germanio sendis salutan leteron al la estro de sia
ĝemelurbo Gliwice en Pollando pro tio, ke Esperanto tie funkciis pli ol 100 jarojn.
4. konsidero
Indas konsideri tri ricevitajn proponojn pri kunlaboro kun NE-esperantistaj grupoj, t.e. rolo
de esperantistoj en ĝemelurboj por agado de la persona adopta lingvo, la projekto
“Ŝanĝurboj” kaj la organizaĵo Monda Federacio de Unuiĝintaj Civitoj. Necesas aldoni tiun
kunlaboron al nova laboplano de la projekto verkanta.
5. bedaŭro
la 26-an de aŭgusto 2009 Prof. Jorge MOSONYI, la prezidanto de Venezuela
Esperanto-Asocio, forpasis pro trafika akcidento en Karakaso. Li estis la dua forpasinta
esperantisto de la familio Mosonyi. Lia patrino Lidia Szaz Mosonyi, kiu estis membro de
Venezuela Esperanto-Asocio (VEA) ekde 1972, forpasis en la 18-a de junio 1998 (vidu n-ron
64/1998 Venezuela Stelo, organo de VEA). Kontribuo de la familio Mosonyi al la
Esperanto-movado estas grandega. Li estis subtenanto de la projekto kaj entuziasma leganto
de IĜU. Lia forpaso estas absolute granda perdo de nia Esperantujo.

La Letero de la komisiito al la urbestro de Havano
2010-05-23

Estimata sinjoro Juan Contino Aslán, urbestro de Havano,
En la venonta julio la 95-a Universala Kongreso de Esperanto (UK) okazos en la bela urbo
gvidata de vi. Sinceran gratulon al vi.
La Esperanto-Movado havis historion de pli ol 100 jaroj en Havano. La tiea poresperanta
agado ludis gravegan rolon por stabiligi kaj akceli la tutlandan Esperanto-movadon, eĉ en
progreso de la monda Movado. La ĉefkomandanto Fidel Castro persone partoprenis en la
solena inaŭguro de la 75-a UK same okazinta en Havano en 1990. Tia okazo estas neofte
vidita. E-elsendo de Radio Havano Kubo, kiu startis la 11-an de septembro 1988, estas unu el
nemultaj E-elsendoj de Radio ekzistaj en la mondo.
Nun mi skribas al vi por alia afero, t.e. en la Esperanto-movado estas projekto “Ĝemelaj
Urboj” , ankaŭ unu el la laboroj de UEA. Ĝi celas aplikon de Esperanto kaj interŝanĝon inter
ĝemelaj urboj. Dum ĉiu UK-o okazas kunveno pri tiu temo. S-ino Maritza Gutiérrez Gonzáles
el Havano dufoje ĝin prezidis kiam ŝi estis trijara estrarano de UEA. La kongresurbaj estroj
invitis kaj akceptis kongresanojn el ĝemelaj urboj dum nemalmultaj UK-oj. Esperanto kaj ĝia
UK jam fariĝas unu el efikaj metodoj per kiuj oni profundigas amikecon kaj fortigas
kunlaboron inter ĝemelaj urboj.
Havano havas 30 ĝemelajn urbojn, ekz. Sao Paulo en Brazilo, Glasgow en Britio, Beijing

en Ĉinio, Rotterdam en Nederlando, Constanta en Rumanio, Moskvo en Rusio, Belgrado en
Serbio, Caracas en Venezuelo ktp. Se vi povas trovi tempon konsideri informi pri tiu ĉi UK la
urbestrojn de viaj ĝemelaj urboj, kaj inviti ilin kaj instigi tieajn esperantistojn al la kongreso,
tio brilegos la tutan kongreson, kaj estos granda kontribuo ne nur al Esperanto, sed al evoluo
kaj progreso de Havano. Espereble mia letero ne ĝenas vin kaj vian laboron, kaj kore
bondeziras:
Feliĉon al vi.
Prosperon al Havano.
Sukceson al la kongreso.
Wu Guojiang

SERVA PLATFORMO
Heidi GOES estas flandra esperantistino en Belgio. De 2007 ĝis marto 2010 ŝi prezidis la
Flandran Esperantistan Junularan Asocion, fariĝis Ĝenerala Sekretario de Tutmonda
Esperantista Vegetarana Asocio en 2008. En novembro 2009 instruis Esperanton al preskaŭ
500 indonezianoj, dume ankaŭ esploris pri la historio de la E-movado en Indonezio,
kontaktante pionirojn aŭ ties infanojn. Ekde septembro 2010 ŝi rekomencas instruo-vojaĝon
de Esperanto kaj restos en 8 urboj: Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Surabaya, Jogjakarta,
Medan kaj Batam. Por instigi tiujn kiuj ekz. jam solaj eklernis, aǔ lernis kun ŝi, starigi
grupon/klubon, ŝi aktive konsideras rolon de ĝemelaj urboj konsciante gravecon de subteno
de eksterlanda klubo. Plej gravas ke la urboj komprenas ke la lingvo utilas.
Ŝi jam trovis esperantistojn en kelkaj ĝemelaj urboj tra la Jarlibro, sed ne trovis
samideanojn en jenaj urboj: Klagenfurt, Aǔstrio; Manchester en Britio; Chengdu, Fuzhou,
Guangzhou, Shenzhen kaj Xiamen en Ĉinio; Gödöllő en Hungario; Mumbai in Indio,
Ichikawa kaj Kochi en Japanio; Gangbuk-gu en suda Koreio; Singapore City in Singapuro;
Surinamio; St. Louis kaj Tallahassee en Usono; Hue en Vjetnamio. Bv. sendi la mesaĝon al la
gruprespondeculo de la koncerna urba klubo (en la kazo de Gauteng temas pri provinco), aǔ
al la tuta klubo, por ke eblaj interesatoj povu inter si interkonsenti kaj respondi al ŝi
heidi.goes@gmail.com
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NOVAĴO

Pripenso de Germain PIRLOT

S-ro Germain Pirlot el Belgio estas vaste konata kiel la elpensinto de la
nomo de Eǔro (€) por la nova monounuo de Eǔropa Unio. La esperantistoj
fieras pro tio, ĉar li estas esperantisto, kaj eminentaj laboranto kaj
kontribuanto al Esperanto kaj ĝia movado. Li ne nur organizis varbadon por
Esperanto ĉe anoj de la Eŭropa Parlamento kaj fondis premion, kiu subtenas
sciencajn verkojn en Esperanto, sed ankaǔ multjare kolektis kaj publikigis
informojn pri simpati-esprimoj de politikistoj pri Esperanto kaj pri E-kursoj oficiale
organizataj en universitatoj kaj altlernejoj.
S-ro Pirlot estas forta subtenanto de la projekto Ĝemelaj Urboj. Li ofte diskonigas ĝin al
siaj konatoj, nemalmultaj legantoj de Informilo de Ĝemelaj Urboj estas rezulto de liaj
laborado kaj penado. En la antaǔparolo de la 14-a kompilado pri E-kursoj oficiale organizataj
en universitatoj kaj altlernejoj li havas al la projekto pli klaran esprimon: Mi esperas ke tiu
dokumento iom helpos por pli-, plu-veki intereson pri Esperanto i.a. en universitataj medioj.
Fakte la celo de tia kompilado estus helpi al ekrilatoj, preferinde fakaj, inter tiuj universitatoj
kaj altlernejoj, kie estas organizataj kursoj.
Mi ja esperas ke la ĉefa celo de tiaj kursoj ne estus nur varbi novajn zelotojn de Sankta
Ludoviko!
Pro tio endus, laŭ mi, atente pripensi jenan sugeston de S-ro WU Guojiang, t.e. ĝemeligi
superajn lernejojn kie estas E-kursoj, por plej diversaj celoj, ĉefe fakaj. Komisiito pri la
projekto Ĝemelaj Urboj , s-ro Wu jam plurjare bonege kunlaboras por kompiladi E-kursojn
en Ĉinio.
La redaktoro speciale aranĝas en ĉi-numero la pripenson de Pirlot por ĉefe esprimi tri
tavolojn. Unue kolektado kaj kompilado de informoj pri E-kursoj oficiale organizataj en
universitatoj kaj altlernejoj estas valora laboro. Ĝi ankaǔ kreas eblecon por kunlaboro kaj
ekrilato allogi multajn studentojn al Esperanto-lernado. Oni devas subteni la daǔrigon de tiu
ĉi laboro. Due ĝemeligi superajn lernejojn estas unu el efikaj vojoj akceli interfluon de
ĝemelaj urboj kaj fundamentigi interurban ĝemeliĝon. Trie kunlaboro bezonatas inter la
diversaj Esperanto-organizaĵoj por komuna evoluo kaj progreso.
La redaktoro

Kunsido de Ĝemelaj Urboj en la 6-a EKNOIMĈ

Esperanto-Kongreso de Nordoriento kaj Interna Mongolio de Ĉinio (EKNOIMĈ) estas la
plej grava kaj influa transregiona aktivado en la nuna Ĉina Esperanto-Movado. Ĝi originis el
la Nordorienta Ĉina Kongreso de Esperanto, kiun Liaoning-provinca Esperanto iniciatis kaj
kune organizis kun Jilin-provinca Esperanto-Instituto kaj Heilongjiang-provinca
Esperanto-Asocio en 1997. De la 20-a ĝis la 22-a de aǔgusto 2010 en la plej granda landlima
urbo Dandong (najbare al la norda Koreio), en Liaodong-a Universitato, okazis la 6-a
EKNOIMĈ kun temo: “Instruado kaj Aplikado de Esperanto”, kaj 155 partoprenintoj el 11

provincoj, 3 municipoj kaj 1 aŭtonoma regiono kaj el la suda Koreio, Japanio kaj Usono, i.a.
S-ro SASAKI Teruhiro, nova prezidanto de KAEM.
Ĝemelaj urboj oficiale eniris en la kongreson per kunsido-formo,
sed ne antaǔe kiel parola temo en aliaj kunsidoj. Je la 15:30 -17:30, la
21-a de aǔgusto en la kongresejo la komisiito prezidis la kunsidon kaj
unue prezentis la projekton Ĝemelaj Urboj de UEA per Powerpoint.
La prezentado entute estis dividita en tri partojn, t.e. UEA kaj ĝemelaj
urboj, fondo kaj evoluo de la projekto, kaj novaj konsideroj al nova
laborplano. Sekve s-ro PENG Zhengming, prezidanto de Donghu-a
Esperanto-Muzeo el la provinco Hubei, rakontis interŝanĝon de
esperantistoj inter Wuhan kaj la ĝemelurboj Oita (Japanio) kaj
Duisburg (Germanio), klopodadon por esperantistoj en Francio serĉi
samideanojn en sia ĉina ĝemelurbo Kaifeng, kaj intencon ĝemeligi la
urbon Honghu de la provinco kun iu ĉelaga urbo en Francio. S-ro LI
Shijun, membro de Akademio de Esperanto, dufoje faris paroladojn,
kiuj substrekis siajn starpunktojn: ĝemeligo de diverslandaj urboj
estas afero entrepreninda por realigi la noblan idealon de Esperanto.
Estas konsiderende altiri atenton de la nesperantistoj al la projekto,
resumi spertojn kaj ofte okazigi seminariojn estas utila al la evoluo de
la projekto. Lige al Esperanto-instruado Prof. Ronald GLOSSOP el
Usono, eksa vic-prezidanto de ILEI, donis sian paroladon. Ĝin ĉeestis
pli ol 20 kongresanoj, inkluzive de s-ro ZHAO Jianping,
vic-prezidanto de ĈEL kaj la estro de la Esperanto-sekcio de ĈRI,
Foto: HOU Zhiping
s-ro HORI Yasuo el Japanio, eksaj prezidanto de KAEM kaj estrarano
de UEA, s-ro ZHU Mingyi, eksa vic-ĝenerala sekretario de ĈEL, s-ro HOU Zhiping, eksa
direktoro de la redakcio de la Esperanta gazeto EL Popola Ĉinio, raportistinoj WANG Weishi,
CHEN Ji，JIN Chenxi el ĈRI kaj El Popola Ĉinio ktp. La komisiito respondis demandojn
levitajn el ili. S-ino Chen Ji el menciis la kunsidon en sia raporto. Oni mirinde vidis ke forta
Esperanto-etoso regis sur la kunsido. (sur fotoj: la komisiito, la komisiito kaj s-ro Li Shijun,
s-ro Peng Zhengming kaj Prof. Ronald Glossop)

Libro-donacoj de la kongresanoj

Probable pro entuziasma subteno al la projekto, aǔ pro
sincera esprimo de amikeco al la komisiito nemalmultaj
partoprenantoj de la 6-a EKNOIMĈ donis altan takson al la
agado de ĝemelaj urboj.
S-ro LI Sen, 88-jara esperantisto, longe dediĉas sin al la
Esperanto-movado en Interna Mongolio kaj en la ĉinaj
fervojiistoj. Post kiam li emeritiĝis, li prenas la tutan tempon
kaj energion al Esperanto. En la lastaj jaroj li memkotize
eldonis multajn valorajn Esperanto-publikaĵojn. Ĉi-foje li speciale preparis por la kongreso tri

volumojn da grandaj libroj “Ni Agadas en Esperantujo” (1634p. 260×185mm) kaj donacis
ilin al parto da kongresanoj. Antaǔ la kunsido la komisiito honore ricevis ilin.
Profesoro LIU Xiaojun el la provinco Shandong longe
persistas en Esperanto-instruado kaj Esperanto-aplikado, ekz.
li enkondukas kaj instruas Esperanton kiel nedevigan
studobjekton en Shandong-a Universitato pli ol 20 jarojn,
faris per Esperanto dek naǔ prelegojn pri Konfuceo, kaj
aldonis pluan brilecon al amikeca interŝanĝo inter la oficiala
ĝemela paro Shandong kaj Bretonio en Francio per lia
sukceso: subskribi la ĉarton de ĝemeliĝo inter Shandong-a
Esperanto-Asocio kaj Federacio Esperanto Bretonio. Ĉi-foje
li speciale kunportis lian libron “Kvindek du tagoj en Esperantujo”, kiu prezentiĝis en n-ro 28
Informilo de Ĝemelaj Urboj, kaj post la kunsido donacis al la komisiito. Ĉi tie la komisiito
kore dankas s-ron Li kaj Prof. Liu kaj tiujn samideanojn kiuj longe subtenas la projekton kaj
faris/as kontribuon al ĝia evoluo.

URBESTRO KAJ ESPERANTO
Esperanto, amikeca ponto

Invitite de Esperanto-organizaĵoj de la japanaj ĝemelaj urboj Takatsuki kaj Tokorozawa,
nome de Esperanto-Societo en Takatsuki (EST) kaj Tokorozawa Esperanto-Rondo (TOER) la
5-persona delegacio de la ĉina Changzhou-a Esperanto-Asocio (CEA) faris viziton al la du
urboj inter la 15-a kaj 20-a de julio 2010.
En Takatsuki sub detala aranĝo de s-ro Ukita Masaharu, prezidanto de EST kaj s-ro
NAKATU Masanori, vic-prezidanto de EST, la delegacio vizitis infano-ĝardenon, elementan
lernejon, Kansajan Universitaton, Fruan Infano-Centron ktp. En Yosumi Elementa Lernejo,
kiu pro Esperanto ĝemeliĝas kun Dongfang Elementa Lernejo en Changzhou 21 jarojn, s-ro
Takashi Nishida, estro de lernejo, enkondukis la delegacion al la lerneja spaco, aranĝis
intervidiĝon kun instruistoj kaj lernantoj, eĉ tagmezmanĝon kune kun la lernantoj. Tie la
delegacio sufiĉe spertis la japanan fundamento-edukon. S-ro Watanabe Yasuyuki, juna
vic-urbestro, akceptis la delegacion. Ankaǔ intervidiĝon, interŝanĝon kaj viziton akompanis
kaj partoprenis urba parlamentanino, oficistoj pri eduko kaj pri eksteraj rilatoj.
Kvankam Tokorozawa kaj Changzhou ĝemeliĝas 18 jarojn, tamen interŝanĝo inter
Esperanto-organizaĵoj de la du urboj vere komenciĝis de tiu ĉi vizito. Profesoro Mizuno
Yoshiaki, prezidanto de TOER, kaj aliaj estraranoj persone renkontiĝis kun la delegacio ĉe la
stacio de Tokio de Rapida Trajno. Sub ilia konduko la delegacio vizitis la Japanan
Esperanto-Instituton, kunsidis kun tieaj esperantistoj inkluzive de esperantisto el Danio je
temoj: Esperanto-instruado, la Esperanto-movado kaj kulturo ktp. Tra komunikado kaj
penado de s-ro Nakatu, s-ino Yoshiko Tōma，urbestrino de Tokorozawa, speciale akceptis la
delegacion, kaj mirinde kaj ĝojinde faris ĉe la bonvena ceremonio varman paroladon en

Esperanto.
Tiu ĉi vizito realigas akcelon de amikeco kaj intenson de interŝanĝo, kaj plie reliefigas
fieligas pozitivan rolon de Esperanto en ĝemelaj urboj.
Laǔ raportoj de Nakatu Masanori kaj
la retejo de CEA http://www.czea.js.cn/

vic-urbestro kaj la delegacio

En Yosumi Elementa Lernejo

Agadoj de Gerhard WALTER

urbestrino kaj la degacio

Inter la 8-a kaj 10-a de oktobro 2010 en Herzberg,
Esperanto-urbo, grava kunveno, plukleriga seminario por
Esperanto-instruistoj okazis kunlabore kun ILEI por trakti
instrumetodikajn
temojn,
trarigardi
diversajn
EU-projektojn kaj subvencieblojn. La partoprenantoj el 8
landoj bone kunlaboris kun la prelegantoj, grupgvidantoj:
Stefan MacGill, Radojica Petrovic, Zlatko Tisljar, Zsófia
Kóródy kaj Peter Zilvar. Dum la praktika okupiĝo pri
projektoj ekestis konkretaj planoj por internacia kunagado
inter mezlernejoj kaj ideoj por helpi Esperanto-instruadon en universitatoj. Poste okazis la
somera renkonto de ĝemelurbaj infanoj el Góra (PL) kaj Herzberg (DE). La priparolojn
partoprenis 2 polaj koleginoj.
Ankaǔ kunsidis la estraro de ILEI. La urbestro de Herzberg, Gerhard Walter, vizitis la
renkonton kaj salutis la partoprenantojn. Kiel la ĉefo de la estraro li persone gvidas “Fondaĵo
Esperanto-urbo Herzberg”, kiu estis fondita en la 3-a de decembro 2010. Por prezenti la
celojn de la fondaĵo li invitis politikistojn, estrojn de lernejoj, oficistojn, estrojn de
kulturasocioj kaj esperantlingvajn gastojn. Harald Mantz, Brian Moon (Luksemburgio), Otto
Kern kaj Dirk Brömme eniras en la estraron, Marika Frense, Zsófia Kórody, Ursula Zilvar,
Detlev Blanke, Gian Carlo Fighiera (Italio), Rudolf Fischer, Stefan MacGill (Hungario),
Wilfried Hinrichs, Michael Nienstedt, Harald Schicke, Gerhard Steiling kaj Peter Zilvar
fariĝas membroj de la unua kuratoraro. Nuntempe la baza kapitalo atingis 30.000 €. La
aldona foto elmontras tiun okazon.
Zsófia Kóródy kaj Peter Zilvar

Honormedalo de la urbo

Komence de julio de 2009 s-ino SHI Xueqin (Negheta),
vic-prezidanto de Zhenjiang-a Esperanto-Asocio kaj instruistino de
Baotalu Elementa Lernejo en Ĉinio, ricevis leteron skribitan en la
franca lingvo kun fajna medalo. Tra traduko de sia edzo, franca
esperantisto, kiu longe loĝas en la urbo, ŝi mirinde kaj ĝoje sciis ke s-ro
Philippe NIVELLE, urbestro de Moûtiers, petis ŝin transdoni tiun
leteron al s-ino WANG Ping, vic-urbestrino de Zhenjiang. Tiu medalo
estas honormedalo de la urbo, kiun la urbodomo de Moûtiers decidis
disdoni al s-ino Negheta pro ŝia kontribuo al la agado ke okazis la
Esperanta videokonferenco inter la du urboj en la 2-ade majo 2009. En
Ĉinio tiu agado estis aranĝita en la lernejo kie Negheta laboras kaj
instruas Esperanton 16 jarojn. En Moûtiers okazis la
Esperanto-kongreso de la regiono Rhône-Alpes. Tial la agado precize
okazis inter la lernantoj kaj la kongresanoj. Siatempe iu vic-urbestrino
de Moûtiers spertis la agadon kaj emociiĝis pro tio. Ŝi promesis sendi
al Negheta honormedalon de la urbo kaj petis, ke oni ceremonie donu
ĝin.
La 26-an de decembro 2010 koncerna departemento de Zhenjiang
okazigis la solenan ceremonion dediĉitan al tiuj, kiuj havis valorajn agadojn dum la jaroj
2009 kaj 2010. Ĉar la agadoj de s-ino Negheta favoraj al Esperanto, paco kaj amikeco inter
popoloj estis rimarkitaj, ŝi honore ĉeestis la ceremonion kaj tie oficiale transprenis tiun
medalon. ( Sur fotoj: urbestro Philippe NIVELLE, medalo kaj s-ino Negheta)

Inter ĝemelaj urboj
Neatendita peto

Kiel oni bone scias Takatsuki en Japanio kaj Changzhou en Ĉinio estas ĝemelaj urboj. La
24-an de marto venis reta mesaĝo de s-ro ZhANG Changsheng, la prezidanto de
Changzhou-a Esperanto-Asocio (CEA) adresita al s-ro Ukita Masaharu, prezidanto de
Esperanto-Societo en Taktuski (EST) kaj mi.
Ĝi montris, ke dimanĉe, la 28-an de marto, Changzhou-a Popola Radio vizitos la asocion
por konigi Esperanton kaj aktivadon de la asocio al la aǔskultantoj. Tiu programero estos
aktuale elsendata inter la 11-a kaj 12-a horo kaj la respondeculo deziras, ke en la programero
s-ro Zhang kaj s-ro Ukita aǔ iu alia de nia societo montru per telefono konversacion en
Esperanto kiel pruvon, ke Esperanto funkcias.
S-ro Ukita havis gravan aferon en tiu tago kaj mi decidis anstataǔi lin, ĉar mi vidas s-ron
Zhang kiel amikon. Mi skribis jene.

Kara Zhang Changsheng,
Nakatu Masanori skribas respondon anstataǔ s-ro Ukita, ĉar li ne estos hejme en tiu
tago pro grava afero, kiam okazos la radio-elsendo. Mi estos preta interparoli kun vi per
telefono en la okazo.
Mia telefon-numero estas 072-654-9299. Japana landa numero estas 81. Kiam vi
telefonos al Japanio, bonvolu forigi komencan nulon kaj anstataǔe metu 81 kiel jene
81-72-654-9299. Vi jam spertis tion antaǔe, mi kredas.
Mi opinias, ke vi devos prove telefoni al mi, por ke ni ne malsukcesu en la grava ŝanco
konigi Esperanton al la aǔskultantoj de la radio-elsendo.
Antaǔtagmeze de la 25-a aǔ 26-a tago mi estos hejme. Ankaǔ vespere de la 27-a tago mi
estos hejme.
Bonvolu sciigi al mi rete, kiam vi telefonos al mi. Vi skribu la horon laǔ japana horo.
Amike via
Maĉjo
Ni interŝanĝis leterojn trifoje kaj provis, ke telefonado bone iras. Mi informiĝis, je kioma
horo li telefonos al mi, kion li demandos min, kiom da minutoj ĝi daǔros.
La 28-an de marto je la 12-a horo kaj 30 minutoj mia telefono eksonis kiel promesite. Li
salutis kaj diris, ke mi tenadu la aǔdilon ĝis li denove alparolos min. Mi aǔdadis tra la aǔdilo
interparolon de Zhang Changsheng kaj anoncistino. Foje mi aǔdis voĉojn de infanoj legantajn
en Esperanto, foje konatan nomon de la fondinto de CEA. Post ĉirkaǔ 15 minutoj, finfine li
alparolis min. Unue mi prezentis min, due pri mia vizito al Changzhou antaǔ 20 jaroj. Fine
bonvenigi aǔskultantojn al Japanio kun florantaj sakuroj. Anoncistino demandis s-ron Zhang
kiel oni deziras en Esperanto por 再見 (la vortoj “Ĝis revido” en la ĉina lingvo) kaj diris al
mi “Ĝis revido”. Kompreneble mi redonis saluton bonhumore. Ja mi povis plenumi mian
petitan kunlaboron.
Zhang Changsheng skribis, ke la elsendo sukcesis. Ili ricevis multajn telefonojn kun
demandoj kiel kaj kie oni povos lerni Esperanton.
NAKATU Masanori
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Pri ĝemeligo de urboj
Du urboj plejprobable ĝemeliĝos pro esperantisto
Li substrekis...
Neforgesebla esperantista urbestro
Urbestro gratulis esperantistinon pro ŝia volontula laboro
Kopenhago, kongresurbo de la 96-a UK
Rekontakto inter Toowoomba kaj Takatsuki
Esperanto rolas en fortigo de ĝemela rilato inter tradiciaj kulturoj
Vizito al la ĝemela provinco
Kovrilfoto: Hou Zhiping

NOVAĴO
S-ro LI Shijun (Laŭlum) naskiĝis en 1923 en Ĉino, esperantistiĝis en 1939. De 1983 li estas membro
de la Akademio de Esperanto kaj eksa vic-ĉefredaktoro de El Popola Ĉinio. Li instruis Esperanton al
sennombraj lernantoj, esperantigis grandan kvanton da ĉinaj literaturaĵoj, i.a. tri el la kvar plej famaj
noveloj de antikva Ĉinio, t.e. “Romanoj pri la tri regnoj”, “Ĉe akvorando” kaj “Pilgrimo al la
okcidento”. Dank’ al lia kontribuo li ricevis la premion Grabowski de UEA en 2003 kaj la plej altan
premion de la ĉina traduka rondo, Dumviva Honora Premio de la Ĉina Tradukista Asocio en decembro
de 2010. Pasintjare li persone partoprenis en la kunsido de Ĝemelaj Urboj dum la 6-a
Esperanto-kongreso de Nordoriento kaj Interna Mongolio de Ĉinio kaj faris paroladon. Poste li invitite
verkis por nia bulteno tiun ĉi artikolon.
La redaktoro

Pri ĝemeligo de urboj
Li Shijun

Esperanto havas sian noblan idealon kaj celas interkomprenon kaj
amikiĝon de la popoloj por bone kunlabori kaj krei pacan kaj
harmonian socion internacian, ke la homaro vivu feliĉe kiel granda
rondo harmonia. Por realigo de tiu nobla idealo, ĝemeligo de
diverslandaj urboj estas afero entrepreninda.
Certajn sukcesojn oni jam atingis en tiu afero kaj ni devas bone
resumi la spertojn akiritajn por fari pluajn paŝojn pli rapide kun pli
grandaj sukcesoj. Pasintaj aranĝoj jam montris al ni, ke ĝemeligo de
malsamlandaj urboj per kuna klopodado de esperantistoj de la
koncernaj landoj kaj urboj povas intensigi la rilatojn inter
esperantistoj, entrepreni kulturajn interfluojn kaj turismajn aktivadojn
kaj interhelpi en artaj kaj sciencaj aferoj. Ekzemple, la ĝemeligo de la
(Foto: Hou Zhiping)
ĉina urbo Changzhou kun la japana urbo Takatsuki ebligis ne nur
intervizitadon de ĉinaj kaj japanaj geesperantistoj de tiuj du urboj, sed ankaŭ sukcesis helpi
ĉinan entreprenon importi ekipaĵojn el Japanio.
Estas dezirinde, ke la esperantistoj altiru al si atenton kaj intereson de la neesperantistoj per
sia aktivado de ĝemeligo de siaj urboj. Kiam oni faras viziton al alilanda fratina urbo, oni
kunportu nombron da neesperantistoj interesitaj, por ke ili profitu el la aktivado kultura kaj
turisma kaj helpu ilin per Esperanto en la aktivado (ekzemple interpretado en kontakto kun
alilandaj esperantistoj kaj pere de ili kun lokaj popolanoj), por ke ili vidu la praktikan
uzeblecon, utilon kaj la lernindon de la internacia helpa lingvo.
Por akceli la disvolviĝon de la ĝemeligo de urboj, oni devus aranĝi specialajn seminariojn
kaj konferencojn por interŝanĝi spertojn kaj diskuti la problemojn kaj fari esplorojn pri novaj
eblecoj kaj ŝancoj por disvolvo de la afero. Ne nur la landaj asocioj devas doni multan
atenton pri la ĝemeligo de urboj, sed ankaŭ internaciaj organizoj devas aparte intensigi sian
prizorgon de tiu laboro por ĝia sana evoluado.

Du urboj plejprobable ĝemeliĝos pro esperantisto

S-ro LIU Weijie, estrarano de Liaoning-provinca Esperanto-Asocio, Ĉinio, kiel oficisto de
iu departemento de la registaro de la provinco, faris laboran viziton al la suda Koreio en la
pasinta oktobro. Dum vizito li elmontris sian esperantistecon al diversaj homoj kontaktitaj kaj
renkontiĝis kun esperantistoj. Kiam li kontaktis koncernajn personojn el la urbo Pocheon kaj
kunsidis kun ili, animite de la projekto li proponis al ili sian ideon ĝemeligi Pocheon kaj iun
urbon de la provinco. Neatendite aktiva respondo el la urbo venis post kiam li revenis al
Ĉinio nelonge. Post detala konsidero Chaoyang de la provinco estis elektita kiel celurbo. S-ro
Liu akompanis reprezentanton de la urbodomo de Pocheno viziti Chaoyang en decembro kaj
refoje vizitis la urbon por preparaj laboroj en la 11-a de marto 2011. Interŝanĝinte necesajn
dokumentojn nun ambaǔ flankoj havas komunan intencon ĝemeligi la du urbojn. Laǔplane la
urbestro de Pocheon vizitos Chaoyang en la venonta aprilo aǔ majo. Poste la urbestro de
Chaoyang faros returnan viziton al Pocheon. Atendatas ĝojiga novaĵo el ili.

Li substrekis...

En la pasinta decembro s-ino Ivanka STOYANOVA,
esperantisto el Bulgario kaj nun redaktoro de El Popola
Ĉinio intervjuis s-ron HAN Zuwu, prezidanto de Tianjin-a
Esperanto-Asocio. S-ro Han respondis 11 demandojn
levitajn de Ivanka. Li diris, ke Esperanto ŝanĝis lian vivon,
Esperanto donis al li la ŝlosilon malfermi la pordon
kontakti diverslandajn amikojn en la mondo, konstruis la
ponton kondukantan al interkompreno, amikiĝo kaj
kunlaboro inter popoloj tra la mondo kaj riĉigis sian
vivon... je la demando “Ĉu laŭ vi Esperanto estas utila
lingvo por internacia komunikado kaj progresos kiel internacia lingvo?” S-ro Han
porekzemple faris klaran kaj jesan respondon per la agado de ĝemelaj urboj. Li diris: “Nia
Asocio sendas asocianojn al la ĝemelaj urboj: Kobeo de Japanio, Inĉono de Koreio, Lodzo de
Pollando kaj Melburno de Aŭstralio por fari interŝanĝon kaj profundigi niajn intimajn rilatojn
inter internaciaj ĝemelaj urboj. Venontjare laŭ la invito de Kobe-a Esperanto-societo, ni
sendos junajn asocianojn al Kobeo, por partopreni en la Kansaja Kongreso de Esperanto. Pere
de Esperanto ni klopodas trovi la vojon por servi al nia politiko pri “reformado kaj
malfermado", kunlaborante kun diverslandaj amikoj en multaj flankoj.” Interese laǔ lia
rankonto eksterlandaj esperantistoj, kiujn li unuafoje kontaktis kaj akceptis, venas el la
ĝemelurbo Melburno. Ankaǔ s-ro Han aktivas en nia movado kiel membro de Internacia
Ekzamena Komisiono kaj de la Internacia Rajtigita Ekzamenantaro de ILEI/UEA, komitatano
de IFEF, Fak-delegito (fervojoj kaj instruado) de UEA kaj prezidanto de la Ĉina Fervojiista
Esperanto-Asocio. La tema foto montras s-ron Han (dekstre) kaj esperantiston el la
ĝemelurbo Kobeo dum lia vizito al Japanio en 2007.
El la retejo http://www.espero.com.cn/

URBESTRO KAJ ESPERANTO
Neforgesebla esperantista urbestro

Jay Tillman WILLIAMS estis elektita dufoje kiel urbestro de Garden Grove, Kalifornio,
Usono en 1976 kaj en 1987 kaj dufoje kiel membro de la urba parlamentano en 1980 kaj 1987.
Li forpasis pro longa malsano en la 14-a de februaro 2008. En okuloj de liaj familianoj li estis
bona edzo kaj patro, en okuloj de liaj kolegoj li estis bona gvidanto kaj amiko, samtempe en
okuloj de esperantistoj li estis eminenta esperantisto, kontribuanto al Esperanto kaj elstara
gvidanto kaj organizanto de la Esperanto-movado. Unu el la plej fortaj pruvoj al liaj agadoj
en la movado estas, ke li donacis sian propraĵon: 8 hektara terpeco en la kalifornia alta
dezerto ĉ. 200 kilometrojn nordoriente de la urbo Los-Anĝeleso, kaj kune kun grupo da
samideanoj fondis la ne-profitcelan organizaĵo Oazo de Esperanto, kiu celas krei veran oazon
en la dezerto, oazon kiu ankaǔ estus internacia eduka kaj kultura centro. La diroj de lia filino
Leslie Ann WILLIAMS plue pruvas, ke s-ro Williams estas vera esperantisto kiu ĉiam estas
plena de kredo kaj pripensoj al la bela futuro de Esperanto. Ŝi diris: “li estis membro de la
Oranĝo-gubernia Demokratia Partio kaj gvidanto de la landa Esperanto-organizaĵo. Li akcelis
Esperanton kiel internacia lingvo, kaj forte kredis, ke Esperanto povis alporti popolojn de la
mondo kune al unu komunaĵo.”
Antaǔ partopreni en la ELNA kongreso en Meksiko okazinta en 2007, s-ro Neil Blonstein,
reprezentanto de UEA ĉe UN, havis la honoron gastiĝi ĉe Williams. Eble li estis la lasta gasto
kiun li akceptis.

Urbestro gratulis esperantistinon pro ŝia volontula laboro

S-ino Margaret CHALDECOT estas honora dumviva
membro de Aŭstralia Esperanto Asocio. Ŝi eklernis Esperanton
en 1962. En 1970 ŝi fariĝis sekretariino de la Sidneja Esperanto
Societo. De 1981 ĝis 1984 ŝi estis prezidanto de la Sidneja
Esperanto Societo. Poste ŝi estis sekretario de la
Novsudkimruja Esperanto Federacio kaj havis diversajn
postenojn. Ankoraŭ nun ŝi deĵoras en Esperanto domo ĉiun
merkredon kaj redaktas la novaĵleteron de la federacio nomitan
Telopeo. Ŝi instruis Esperanton kaj partoprenis en pluraj
Universalaj kongresoj en Kubo, Islando, ktp. Ĝuste pro la volontula laboro de Margaret por
Esperanto s-ro Pat REILLY, la urbestro de Willoughby, gratulis ŝin en la 13-a de novembro
2008. Margaret estis unu el la nomumitaj personoj por la premio Volontulo de la jaro 2008 en
Novsudkimrujo.
El http://esperantoensidnejo.weebly.com
kaj http://australiaforumo.freeforums.org/

Urba stilo kaj trajto
Kopenhago, kongresurbo de la 96-a UK
Urba historio

Kopenhago situas sur la orienta bordo de la insulo Selando (Sjælland)
kaj parte sur la insulo Amager, kontraŭ la markolo konata kiel Øresund kaj
la svedaj urboj Malmö kaj Landskrona. Ĝi estas ĉefurbo de Danio kaj la
plej granda urbo kun 1.181.239 loĝantoj (2010). La nuna urbestro estas
Frank JENSEN.
Kopenhago estis fondita ĉ. 1000 de Sweyn 1-a Forkbarta kaj lia filo
Canut la Granda. Ĝi estis tiam nur fiŝista vilaĝo ĝis la mezo de la 12-a
jarcento. La bonega haveno antaŭhelpis la grandiĝon de Kopenhago al
gravega komerca centro (el tio la nomo). Dum la 2-a Mondmilito
Kopenhago kaj la tuta Danio estis okupitaj fare de la germanaj trupoj, de
aprilo 1940 ĝis majo 1945. La originala nomo de la urbo, de kiu devenas la
nuna dana nomo, estas Kjøbmandehavn, kiu signifas "haveno de komercistoj". La Esperanta
nomo de la urbo devenas de la germana nomo, Kopenhagen.
Kopenhago estas centro de politiko, tie troviĝas la nacia parlamento, la registaro kaj la
monarkio. Kopenhago estas centro de ekonomio, tie kolektiĝas la plej granda parto de la
gravaj industrioj de la tuta lando kiel manĝaĵo, ŝipo, mekaniko, elektroniko ktp. Ĝi estas kaj
centro de tradicia komercado kaj ŝipveturado kaj urbo de novaj fabrikado-industrioj. Tie estis
konstruita triono da la fabrikoj de la tuta lando.
Kopenhago estas centro de kulturo, tie montriĝas diversaj kulturoj de Danio, ekz. literaturo,
arto, eduko, sciencoj, turismo, famuloj, moroj ktp. Originoj kaj evoluaj orbitoj pri ili estas
troveblaj en tieaj diversaj muzeoj, ekz. La Nacia Muzeo, Muzeo Ny Carlsberg Glyptotek,
Muzeo de Louisiana k.s. Ĝi estas naskiĝloko de fabeloj de Hans
Christian Andersen, pro tio ĝi estas nomata kiel la fabla mondo,
i.a. la bronza statuo de la Marvirineto, simbolo de Danio,
originis de lia fabelo. Kopenhaga Universitato fondiĝinta en
1479, estas la plej antikva univerisitato de Danio, ĝi ne nur
pruvas longan historion de eduko de la urbego, sed ankaǔ
solidan bazon de la landa eduko. Krome Kopenhago alte taksas
protekon de medio, ĝi estas unu el la plej medio-amikecaj urboj
en la mondo.
Esperanto-movado
Koncerne la Esperanto-movadon oni tuj mencias s-ron Frederik Skeel-Giorling. Estas li kiu
plejfrue alportas Esperanton al Kopenhago. En la 2-an de januaro 1908 estis tie fondita la plej
frua Esperanto-organizaĵo la Konversacia Esperanto-Klubo (KEK). Poste aperis Centra Dana

Esperantista Ligo (CDEL), nome la posta Dana Esperanto-Asocio (DEA), Dana Laborista
Esperanto-Asocio (DLEA), Kleriga Konversacia Klubo (KKK), la kopenhaga Studenta
Esperanto-Klubo, eĉ la Esperanta eldonejo “Koko”. La eldonejo faris nemalmultajn valorajn
laborojn, i.a. apero de la Esperanto-versio de fabeloj de Andersen. Indas mencii, ke s-ro YE
Junjian (aliaj nomoj: Cici Mar aŭ Yeh Chun-chan), fama verkisto de Ĉinio, komence sciis la
fabelojn tra Esperanto kaj ĉinigis ilin el la dana versio, pro kio en 1988 li estis honorita de la
dana reĝino per medalo “la dana nacia standardo”. Tie jam trifoje okazis UK en 1956, 1962
kaj 1975, kaj SAT-kongreso frue en 1939, kaj la 96-a UK okazos de la 23-a ĝis la 30-a de
julio 2011. Nuntempe estas regulaj aktivecoj en du urbaj kluboj, la tradicia Kopenhaga
Esperanto-Klubo kaj en la nova FESTOKLUBO.

Ĝemelaj urboj

Nuntempe Kopenhago ne havas oficialajn ĝemelajn urbojn, sed havas partnerajn urbojn,
kiuj kunlaboras kun si en specialaj terenoj. Ili estas Parizo kaj Marsejo en Francio, Prago en
Ĉeĥio, Rejkjaviko en Islando kaj Berlino en Germanio, kaj esperantistoj aǔ esperanto-grupoj
estas en tiuj urboj.

Inter ĝemelaj urboj
Rekontakto inter Toowoomba kaj Takatsuki

Sub helpo de la projekto rekontaktiĝis esperantistoj en la ĝemelurboj Toowoomba
(Aǔstralio) kaj Takatsuki (Japanio). La 22-an de majo 2010 la komisiito ricevis mesaĝon de
s-ino Hazel GREEN, sekretario de Toowoomba Esperanto-Societo. Ŝi skribis tiel: Ni en la
Toowoomba Esperanto-Societo nun ne scias kiel kontakti la Esperanto-Societon en Takatsuki,
kvankam antaǔ jaroj ja estis bonaj kontaktoj. Mi rimarkis kun intereso viajn raportojn pri la
esperantistoj en Takatsuki en lastatempaj informiloj de Ĝemelaj Urboj. Se eblas mi petas, ke
vi sendu al mi kontaktadreson por la esperantistoj en Takatsuki”. La komisiito tuj kontaktis
kelkajn estraranojn de Esperanto-Societo en Takatsuki (EST). Samtage s-ino Green ricevis la
respondon de s-ro Nakatu Masanori, vic-prezidanto de EST. Ambaǔ flankoj rerilatiĝis post
kelkjara interrompiĝo.

Esperanto rolas en fortigo de ĝemela rilato inter tradiciaj kulturoj

Kumano-kodoo (budahisma pilgrimvojo en Wakayama, Japanio) kaj Santiago de
Kompostela (kristanisma pilgrimvojo en Hispanio) havis la ĝemelan rilaton en 1998. Kaj nun
ambaǔ estas mondaj kulturaj heredaĵoj. Okaze de la 69-a Hispana Kongreso de Esperanto (la
2a-5a de julio, 2010), petite de la organizantoj, s-ro EGAWA Harukuni faris Video-prelegon
kun la bildoj de Kumano-kodoo. La temo estis “Transkultura dialogo inter pilgrimaj vojoj en
la mondo gvidos al la kreo de Paca Kulturo”. Pri la biloj de Kumano-kodoo la aǔtoritatularo
de la gubernio Wakayama helpis s-ron Egawa, ĉar tio servos por pli internacia kompreniĝo
kaj akcelos turismon unu la alian. Per tia maniero ni povis propagandi nian agadon ne nur al

la aǔtoritatularo, sed ankaǔ tion ekster nia movado. La rolo de Esperanto estas tre granda,
precipe inter foraj ĝemeloj pro ne tiel multa kontakto de ambaŭ urbanoj kaj lingva baro.
Raportis s-ro Harukuni EGAWA

Vizito al la ĝemela provinco

La provinco Shandong en Ĉinio kaj la gubernio Wakayama
en Japanio havas oficialan ĝemelan rilaton. Kune kun aliaj du
samlandanoj s-ro Harukuni EGAWA, esperantisto el la
gubernio partoprenis en la 4-a Internacia Festivalo de
Esperanto okazinta inter la 10-a kaj la 12-a de septembro
2010 en la urbo Zaozhuang de la provinco. Dum la festivalo
li faris prelegon por studentoj pri turismo, prezentis japanan
dancon, ĉeestis al la 3-a Internacia Foto-konkurso de
Esperanto, donacis librojn al Zaozhuang-a Esperanto-Asocio. Ĉi ĉio sufiĉe esprimis lian
deziron al kunlaboro inter la gubernio kaj provinco. Indas mencii, ke s-ro Egawa havas certan
prestiĝon en la gubernio, ĉar li estas direktoro de Wakayama Unesko-Societo kaj speciala
komisiito pri la monda heredaĵo en tri gubernioj. Li utiligas ĉi tiujn superaĵojn dediĉi sin al
Esperanto kaj ĝemelaj aferoj, inkluzive de ĝemelaj urboj. N-ro 5 Informilo de Ĝemelaj Urboj
havis detalan raporton.

Funkciuloj de la projekto

S-ro Probal DASGUPTA , prezidanto de UEA
S-ino Maritza GUTIÉRREZ GONZÁLES, estraranino de UEA pri landa kaj regiona agado
S-ro Osmo BULLER, ĝenerala direktoro de UEA
S-ro WU Guojiang, komisiito de la projekto
Redakcio de Informilo de Ĝemelaj Urboj
Redaktoro: s-ro Wu Guojiang, Fushun Shiyouyichang Yanjiusuo, CN-113008, Fushun Liaoning Ĉinio;
Telefono kaj Fakso:+86-413-2650322; Retadresoj: ghemelurboj@yahoo.com.cn amikeco999@21cn.com
Provlego: s-ro Robert BOGENSCHNEIDER, retadreso: robog@gmx.de

Informilo de Ĝemelaj Urboj
Reta bulteno de UEA pri la projekto Ĝemelaj Urboj
10-a jaro N-ro 2 (37) junio 2011

Sukcesa vizito
Dum la 60-a datreveno de ĈEL
Urbestroj ĉe du landaj kongresoj
Historio, Esperanto-movado kaj ĝemelurboj de Toowoomba
Renkontiĝo en la rondo de ĝemelurboj
Kovrilfoto: Hou Zhiping el Ĉinio

NOVAĴO
Trembrilas verda stelo, Pompfloras floro de amikeco

Sukcesa vizitado de Delegacio el Pocheon al Chaoyang
La 1-an de junio 2011 8-persona delegacio de
Pocheon, urbo de la suda Koreio, vizitis la urbon
Chaoyang de Liaoning-provinco, Ĉinio. S-ro HUA
Ruiqi, vic-urbestro de Chaoyang, akceptis la
delegacion. Ambaǔ flankoj koncize prezentis evoluon
de la urboj respektive, kaj detale interparolis pri
ĝemeligo de la du urboj kaj akcelo de ekonomio,
kulturo, turismo kaj medicino. La delegacio vizitis
entreprenojn koncernajn pri elektronikaĵoj, agrikulturaj
kromproduktoj, vino-industrio, prilaboro de laktaĵoj
kaj tiel plu, kaj muzeon de antikva bio-fosilio. S-ro WANG Hong, vic-urbestro de Chaoyang,
kaj s-ro YOON Suk Hee, vic-urboestro de Pocheon, atingis komunan konscion je kunlaboroj
de la du urboj pri medicino kaj eduko. S-ro LEI Da, vic-direktoro de la konstanta komitato de
la Chaoyang-a popola kongreso kaj s-ro LEE Pu Whi, vicestro de la parlamento de Pocheon
unuvoĉe interkonsentis pri intensigo de ambaǔflankaj interŝanĝo kaj intervizito.
Al tiu ĉi sukcesa vizito s-ro Yoon en sia parolado diris, ke Liaoning estas regiono kie
plejmulte investis la koreaj komercistoj, Pocheon intensigos propagandon de Chaoyang,
instigos pli multajn koreajn komercistojn investi ĉi tie por prosperigi industriojn，bonvenigas
plimultajn urbanojn de Chaoyang turismi en Pochen, ambaǔ flankoj havas multajn spertojn
lerni unu de alia kaj komune evoluas en interŝanĝo kaj
kunlaborado, kaj per tio prosperigas ekonomion de la du urboj,
kaj akcelas amikecon inter la du landoj. S-ro Yoon ankaǔ
esprimis apartan dankon al s-ro LIU Weijie, estrarano de
Liaoning-provinca Esperanto-Asocio kaj estro de la provinca
Asocio por Intensigo de Ekonomio kaj Kulturo, pro lia
pont-servo por ĝemeligi la du urbojn, samtempe la delegacio
havis sufiĉe da konscio kaj kompreno al evoluo kaj apliko de
Esperanto. (La supra foto montras interparolon inter du vic-urbestroj, s-ro Liu Weijie, la unua
dekstre, kaj vic-estroj de la du urboj, sur la malsupra foto).
El raporto de Liu Weijie

Dum la kunsido de la 60-a datreveno de ĈEL

La 20-an de majo 2011 la kunsido de la 60-a datreveno de Ĉina Esperanto-Ligo solene
okazis en Pekino, kun temo “Marŝi kun espero” kaj pli ol 260 partoprenantoj. S-ro CHEN
Haosu, prezidanto de ĈEL, s-ro GUO Xiaoyong, konstanta vic-prezidanto de ĈEL kaj s-ro

Renato Corsetti, eksa prezidanto de UEA, faris
paroladojn. Dumvivan premion ricevis la
veteranaj esperantistoj LI Shijun, Li Sen, XIE
Yuming kaj TAN Xiuzhu. YU Tao, ĝenerala
sekretario de ĈEL, prezidis la kunsidon.
Dum la kunsido la komisiito interŝanĝis
vidpunktojn pri evoluo de la projekto kun s-ro
Renato Corsetti, kaj unuafoje renkontis nemalmultajn legantojn de nia bulteno, i.a. Prof. WEI
Yida, redaktoro de la esperanta literatura gazeto “Penseo” kaj konstanta vic-prezidanto de
Chongqing-a Esperanto-Asocio. Li ĉiam alte taksas la projekton kaj la bultenon “Informilo de
Ĝemelaj Urboj”. Kaj donis entuziasman subtenon al projektado de la PDF-formo de la
bulteno. Li diris, ke agado de ĝemelaj urboj estis relative mallarĝa en
kampoj de Esperanto-uzado, sed testis tre alloga pro diligenta laboro
de la funkciuloj, kaj pli kaj pli vekis atenton kaj intereson de
esperantistoj al tiu ĉi tereno, kredeble ĝia vojo estos plilarĝa. Laste li
donis bonajn proponojn al redaktado de la bulteno, ekz. elekto kaj
traktado de fotoj.

URBESTRO KAJ ESPERANTO
Zlatko Tišljar el Slovenio, kiel sekretario de la Eǔropa Esperanto-Unio, partoprenis en la
Esperanto-kongresoj de Pollando kaj Kroatio kaj faris paroladojn. El liaj raportoj oni plue trovis kiel
grava estas la rolo de urbestroj por akceli la Esperanto-movadon. Titoloj estas aldonitaj de la
redaktoro.

Sukceso ankaǔ rezultis el la urbestro

De la 31-a de aprilo ĝis la 7-a de majo 2011 okazis en
Nowy Sacz en suda Pollando memorinda 32-a Pola
Esperanto-Kongreso,
kiun
partoprenis
ducent
partoprenantoj kun gastoj el deko da landoj. S-ino
Halina Komar, prezidantino de Pola Esperanto-Asocio
kaj de la LKK, sukcesis organizi ege buntan kaj
multflankan aranĝon, kun kontentigaj prelegoj,
altkvalitaj kulturaj programoj preskaŭ plene profesiaj,
interesaj ekskursoj, riĉa libroservo… la plej valora
maloftaĵo en tiuj ĉi E-aranĝoj estis ege altkvalita
kunlaboro kun la diversaj lokaj instancoj, nome la Urba
Kulturdomo, la starosto (regionestro) kaj la urbestraro.
I.a. kunlaboro kun la urbestraro rezultis per ege interesa
programo dediĉita al prifesto de la Eŭropa Tago (la 9-a

de majo) kiu okazis ĵaŭdon, la 5-an de majo. Samtage s-ro Ryszard NOVAK, urbestro,
ankaŭ akceptis la kongresanojn, la vicurbestrino s-ino Bozena JAWOR alparolis la
ĉeestantojn. Krome estis inaŭgurita la unuan fojon publike kantata eŭropa himno skribita
originale en Esperanto. Gejunuloj el meza lernejo tiam defilis kun 27 flagoj de 27 EU-ŝtatoj.

La plej forta subteno venas el la urbestro

La 14-an de majo 2011 okazis la 9-a kongreso de kroataj
esperantistoj en la urbo Bjelovar. Partoprenis preskaŭ
ducent partoprenantoj kaj gastoj el deko da landoj. La
karakterizo de la kongreso estis signifa partopreno de
esperantistoj el preskaŭ ĉiuj respublikoj de la iama Jugoslavio
kaj renkontoj post dudeko da jaroj de iamaj konatoj kaj amikoj.
Nepre menciindas escepte granda kaj sincera subteno al la
kongreso far la urbestro Antun KORUŠEC. Pro tio eblis aferoj
kiuj malofte estas je dispono al esperantistoj. La urba muzeo
disponigis siajn ejojn por impona ekspozicio pri historio de la
E-movado en Kroatio (parte Jugoslavio) ĉefe el la kolekto de
Josip PLEADIN. Je la dispono estis tre bela kulturdomo, kaj la
kultura programo estis imprese abunda. Krome kun plena
entuziasmo li akceptis la ideon pri la kongreso de kroataj
esperantistoj en "sia" urbo. Jen li sur la donita foto (fotita de
Josip Pleadin), en sia oficejo, en la momento kiam li, kiel la
kongresano n-ro 1, subskribas la kongresan aliĝilon. Lia agado
simbole invitas ankaŭ ĉiun aliĝi!
La kongreso okazis sub la signo de 100-jariĝo de la unua tradukita literaturaĵo el la kroata
lingvo al Esperanto, la romano de kroata verkisto August ŠENOA “Trezoro de la oraĵisto”. La
tradukon efektivigis Bjelovarano Fran KOLAR kaj fondinto de la Bjelovara E-societo.
Krome pluraj eroj de la kultura programo rilatis al literaturo kaj libroj, ekz. prezentado pri
porinfana libro “Pirgo” esperantigita de Anĝelka MARTIČ, “Sklavoj de Dio” tradukita de
Aleksandar KOCIJAN, la E-lingva versio de la Vivo de Damoru,verko tradukita de Malasre
DASHGUPTA el la bengala lingvo. Saša Pilipović kaj Miĉo RHOVEC ludis parton el la
spektaklo “10 tagoj de kapitano Postnikov” baze de la libro de Mikaelo BRONSTEIN. Oni
sendube devas diri, ke la centra motoro de la kongreso kaj ekspozicio estis Josip Pleadin,
prezidanto de la eldonejo Grafokom, el kiu venas la libro Pirgo.
En la malferma parto interalie parolis la urbestro Antun Korušec kaj prezidantino de KEL,
Judita REY-HUDEČEK.

URBAJ STILO KAJ TRAJTO
Ĝardena urbo, Toowoomba

Urba historio
Toowoomba situas en suda Kvinslando, Aǔstralio, distance
127 kilometrojn de Brisbano, ĉefurbo de Kvislando. Ĝi estas
la dua granda enlanda urbo de Aǔstralio kun 159000 homoj
(2009). Ĝia historio datiĝis de 1816. Tiam la brita botanikisto
kaj ekspediciisto Allan Cunningham alvenis tie el Brazilo,
sed li ne estis rigardita kiel la unua fondinto de la urbo,
William Horton havis tiun gloron pro sia konstruado de Reĝa
Bova Kapo Hotelo, kiu restas ĝis hodiaǔ. En la 24-a de
novembro 1860 nova municipo oficiale fondiĝis laǔ deziroj
de lokaj loĝantoj, kaj en 1861 William Henry Groom fariĝis
ĝia unua estro. En 1904 Toowoomba estis oficiale deklarita
urbo. Podetala komercado, servoj por sano kaj komunumo,
fabrikado kaj eduko estas ĉefaj industrioj por dungitoj de
Toowoomba, tamen ekspluato de energiaj fontoj en Surat
Basin kaj prilaboro de manĝaĵoj estas latenta kresko de la

tiea ekonomio.
Toowoomba estas ĉefa eduka centro, tie troviĝas nombroj da lernejoj ŝtataj kaj privataj, ekz.
Toowoomba Ŝtata Supera Mezlernejo, Centjara Ŝtata Supera Mezlernejo, Harristown Ŝtata
Supera Mezlernejo ktp. Al ĝi ne mankas altlernejoj, interalie Universitato de Suda
Kvinslando havas amason da eksterlandaj studentoj. Toowoomba estas bone konata pro la
Flora Festo, kiu okazas ĉiujare en septembro, ĝi jam fariĝas tipa simbolo de la tiea kulturo.
Oni nomas Toowoomba ĝardena urbo.
Esperanto-movado
La Esperanto-Societon de Toowoomba (TES) oni fondis en 1970 per zamenhoffesto en la
hejmo de la unua prezidanto s-ino W. HARVEY, kaj baldaŭ sekvis kunvenoj en la Plenaĝula
Eduka Centro. Post pluraj jaroj tiu centro ne plu estis havebla, kaj dum jardekoj okazis
kunvenoj en la hejmo de membroj. Nun la societo, kun 10 membroj, kunvenas en centro kie
oni helpas rifuĝintojn kaj enmigrantojn. En Aŭstralio tiuj, kiujn Esperanto interesas, ofte estas
el aliaj landoj.
Ne ĉiam estas klasoj, sed de tempo al tempo oni instruas. Frua prezidanto, S-ino Jean
LEHANE, ne nur instruis en Toowoomba, sed organizis la unuan Aŭstralian Esperantan
Somer-Kursaron en januaro 1977. Dum diversaj festivaloj, ekzemple Toowoomba festivalo
de lingvoj kaj kulturoj, la societo havas budon kaj informas pri Esperanto.
Membroj vizitis diversajn universalajn kongresojn kaj aliajn internaciajn esperantajn
aranĝojn, korespondas eksterlande, kaj ŝatas bonvenigi al Toowoomba esperantistojn el aliaj
landoj. Nun (en junio 2011) la membroj preparas sin por la jubilea kongreso de la Aŭstralia
Esperanto-Asocio en Adelajdo, kie la unua kongreso okazis en 1911.

Ĝemelaj urboj
Toowoomba oficiale ĝemeliĝas kun Wanganui en Nov-Zelando, Takatsuki en Japanio kaj
Paju en la suda Koreio. TES tenas kontakton kun Esperanto-Societo en Takatsuki (EST) en
Takatsuki. Invitite de EST S-ino Jean Lehane partoprenis Kongreson de Esperantistoj en
Kansajo okazinta en 1997 en Takatsuki. La supra foto estas ĝardenoj en granda parko de
Toowoomba, Queens-parko.
El la retejo Vikipedio kaj raporto de Hazel GREEN

Budo en la loka universitato

Membroj de TES dum kunveno en 2010

INTER ĜEMELAJ URBOJ
Renkontiĝo en la rondo de ĝemelurboj

De la 2-a ĝis la 5-a de junio 2011 kvar
reprezentantoj de Breŝa Esperanto-Grupo, Italio,
partoprenis en la tradicia renkontiĝo de la Ĉielira
Semajnfino inter ĝemelurbaj esperanto-grupoj,
organizita ĉi-jare de la Esperantogrupo en la germana
urbo de sciencoj Darmstadt. Ĉi-jare tiu renkontiĝo
koincidis kun la Eŭropa Semajnfino, aranĝita ĉiujare
de la Darmurba Komunumo kun invito al la ĝemelaj
urboj.
Kunvenis inter 40 kaj 50 geesperantistoj el la grupoj
de Darmstadt kaj Frankfurto (Germanio), Breŝo,
Troyes (Francio), Alkmaar (Nederlando) kaj Tata (Hungario). La kultura programo de la
esperantista renkontiĝo interplektiĝis kun tiu de la publikinstanca, kaj antaŭvidis:
klasikmuzikan koncerton de internacia kvinopo el svisa konservatorio, viziton al grandega
farbprodukta industrio, viziton al asparaga farmbieno (kun memprovo de la rikoltado),
voĉmuzikan koncerton de la Alkmaara ĥoruso “Malvo”.

La esperantistoj partoprenis en la tradicia arbarpromenado "Grenzgang", laŭ kies itinero
eblis renkonti standojn de la ĝemelurboj de Darmstadt: Alkmaar, Breŝo, Chesterfield, Płock,
Saanen, Trondheim, kun lokaj tradiciaj gustumaĵoj kaj muziko. Ĉe siaurba stando la breŝaj
esperantistoj renkontis la skabenon kaj funkciulojn de la Komunumo, kaj ilin regalis per
esperanta inform- kaj lernmaterialo.
La urbon ili vizitis laŭgvide de la ĉeforganizanto Detlef HAUSSNER, kiu majstre kaj
detalece priskribis la arkitekturon, la topografion kaj la historion (eĉ geologian) de la vizititaj
urbopartoj.
Dum la internacia vespero, kies ĉefa ero estis la menciita ĥorusa koncerto de “Malvo”,
altiris atenton la lumbildprezento de Breŝo kaj ĝiaj tipaj trajtoj, disvolvita laŭ sprita sed
preciza maniero. Dum la internacia vespermanĝo ĉefrolis la diversnaciaj fromaĝoj, kies
frando interkonatigis proprajn kaj alies saporojn.
La tre zorgema organizado de la paro Detlef kun Susanne WARMUTH, helpita de Maria
MERLA kaj de la aliaj darmurbanoj, igis la aranĝon vere ĝueblan eĉ se unuavide la programo
ŝajnis plenŝtopita de interesaj eroj.
Nun Breŝo eniris la rondon de tiuj ĝemelurboj kunrenkontiĝantaj (antaŭe la aranĝo okazis
inter la grupoj de Darmstadt, Troyes, Alkmaar kaj Tata): estas dezirinde, ke ankaŭ en la
venontaj jaroj breŝanoj partoprenu tiun Ĉieliran Semajnfinon... ĝi vere indas! (Titolo estas
aldonita de la redaktoro)
Luigi FRACCAROLI

SERVA PLATFORMO
La urbo Soĉi en Rusio havas ĝemelajn rilatojn kun Cheltenham en Grandbritio, Menton en
Francio, Rimini en Italio, Espoo en Finnlando, Long Beach en Usono, Trabzon en Turkio,
Pärnu en Estonio, Weihai en Ĉinio, Sidon en Libano, Las Piñas en Filipinoj, Kerch en
Ukrainio kaj Volos en Grekio. La Esperanto-klubo Laro en Soĉi deziras havi kontaktojn kaj
kunlaboron kun tiuj ĉi urboj. Vladimir Bespalov, prezidanto de Esperanto-klubo en Soĉi.
Kontaktadreso: Esperanto-klubo, abonkesto 913, RU-354000 Sochi-centro, Rusio. Retadreso::
bespalov_sochi@mail.ru kaj laro96@yandex.ru Skajpo: vladimir.bespalov1. Telefonoj:
7-9180-053368; 7-8622-621347

Funkciuloj de la projekto

S-ro Probal DASGUPTA , prezidanto de UEA
S-ino Maritza GUTIÉRREZ GONZÁLES, estraranino de UEA pri landa kaj regiona agado
S-ro Osmo BULLER, ĝenerala direktoro de UEA
S-ro WU Guojiang, komisiito de la projekto
Redakcio de Informilo de Ĝemelaj Urboj
Redaktoro: s-ro Wu Guojiang, Fushun Shiyouyichang Yanjiusuo, CN-113008, Fushun Liaoning Ĉinio;
Telefono kaj Fakso:+86-413-2650322; Retadresoj: ghemelurboj@yahoo.com.cn amikeco999@21cn.com
Provlego: s-ro Robert BOGENSCHNEIDER, retadreso: robog@gmx.de

Informilo de Ĝemelaj Urboj
Reta bulteno de UEA pri la projekto Ĝemelaj Urboj
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La 8-a kunveno de Ĝemelaj Urboj
Alvoko al urba partnereco
Saluto el la Esperanto-urbestro
Jara raporto de la projekto en 2010
La nova laborplano de la projekto
Kovrilfoto: Tivoli-amuzparko（Foto: Robert Bogenschneider）

NOVAĴO
La 8-a Kunveno de Ĝemelaj Urboj
1458 personoj el 66 landoj aliĝis al la 96-a UK okazinta inter la
23-a kaj 30-a de julio 2011 en Kopenhago en Danio. En la 26-a tago,
mardo, 15:30-16:30, ĉirkaǔ dekoj da kongresanoj kolektiĝis en la
salono “Neergaard” por la 8-a Kunveno de Ĝemelaj Urboj.
La komisiito ne partoprenis en la UK, sed li speciale sendis
salutvortojn al la kongreso kaj la kunveno. S-ro HORI Yasuo, eksa
funkciulo de la projekto kaj estrarano de UEA pri landa kaj regiona
fotis Robert Bogenschneider agadoj, anstataǔe prezidis la kunvenon. Li unue raportis pri la baza
propono de la komisiito: aǔskulti proponojn pri la nova laborplano de la projekto kaj
interŝanĝi spertojn. Surbaze de tiu oni raportis kaj diskutis.
Samideano loĝanta en la franca urbo Sarlat raportis pri la malfacileco trovi esperantistojn
el sia ĝemelurbo. Li provis kontakti tieajn esperantistojn vane. Oni diskutis, ke tion kaǔzas
ĝenerala malkresko de la movado, ĉar se Esperanto-movado estas juna kaj vigla, esperantistoj
tuj reagas al tiaj proponoj. S-ino Zsofia KORODY kaj s-ro Peter ZILVAR el la germana urbo
Herzberg, la Esperanto-urbo, per bildoj prezentis siajn agadojn kun sia ĝemelurbo Góra en
Pollando.
S-ro Michael CWIK el Belgio informis pri kelkaj EU-projektoj, kiuj rilatas al Ĝemelaj
Urboj, i.a. unu kiel respondo al la demando de s-ino Heidi GOES el la sama lando, kiu
kelkjare ĵetas sin al Esperanto-instruado en Indonezio, kiel trovi ĝemelurbojn, kaj unu pri
lingva amasadoro. S-ro Pieter ENGWIRDA el Nederlando plue substrekis gravecon pri
kreiĝo de retejo de ĝemelaj urboj.
Kelkaj partoprenantoj,ekz. el Japanio kaj Nederlando, proponis, ke okaze de la UK en
Vjetnamio oni havu ekspozicion pri ĝemelaj urboj de Hanojo por la publiko. Estis propono,
ke ni havu pli multajn respondeculojn pri tiu fako, almenaǔ unu por unu kontinento. La
movado de Ĝemelaj Urbo estas grava por Esperanto kaj por la monda amikiĝo, do ni klopodu
plu por la prosperigo de tiu projekto. La kunveno finiĝis en interŝanĝo kaj diskuto.
Laǔ informoj el Hori Yasuo, Robert Bogenschneider kaj Pieter Engwirda

Alvoko al urba partnereco

Interkultura Centro de Herzberg (ICH), oficiala partnero de Herzberg am Harz - la
Esperanto-urbo por la Esperantorilata agado, alvokas al partnereco unuavice
kulturinstituciojn kaj urbojn, kiuj - same kiel Herzberg - havas Esperanto-centron, muzeon,
bibliotekon, arkivon, kie instruado, edukado por kaj per Esperanto havas tradicion kaj
nuntempon. Surbaze de la ĝemelurbaj kontaktoj kun Góra en Pollando ni informos tutmondan
Partnerurban Nodo-Teksaĵon (PUNTO) por kunlaboro, spertinterŝanĝo kaj estonta evoluo.
Ni alvokas ankaǔ al subteno de la nova Fondaĵo Esperanto-urbo per kiu kreiĝos financa

bazo por novaj projektoj.
Kune ni strebu realigi la deziron de la nepo de L.L. Zamenhof, d-ro Luis Zaleski-Zamenhof,
kiu gratulis kaj bondeziris okaze de la 5-a jubileo: Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo estu
la ĝermo por la estonta Esperanto-mondo!
Kontaku nin kaj ni parolu.
Peter Zilvar kaj Zsófia Kóródy
El n-ro 5 Vikinga Voĉo de la kongresa kuriero

URBESTRO KAJ ESPERANTO
Frank JENSEN，la Alta Protektanto de la Kongreso

Frank Jensen, kiu naskiĝis en la 28-a de majo 1961, estas Dana politikisto
kaj membro de la Dana Socialdemokratia Partio. Li estis Ministro de
Esplorado de la 27-a de septembro 1994 ĝis la 30-a de decembro 1996, kaj
Ministro de Justico de la 30-a de decembro 1996 ĝis la 27-a novembro 2001.
Ekde la 1-a de januaro 2010 li estas urbestro de Kopenhago. Li akceptis esti la
Alta Protektanto de la 96-a UK.

Saluto de la Esperanto-urbestro
Altestimataj Kongresaj Moŝtoj,
Sinjoro Prezidanto,
Karaj gekongresanoj,
Herzberg, la Esperanto-Urbo, kies urbestro mi
havas la honoron esti, spirite partoprenas en la
96-a Universala Kongreso de Esperanto en la
bela Kopenhago kaj deziras, ke la Kongreso
signu plian energian svingon por la progresigo de la internacia lingvo en la mondo.
Herzberg situas en la koro de Germanio kaj de Eŭropo, kaj ĝia nomo signifas "Kor-monto":
pro tio, ĝia natura loko estas en la koro de ĉiuj amikoj de Esperanto, ĉie sur la terglobo.
Reciproke, mi certigas vin, ke Esperanto ĉiam nestas en la koro de Herzberg, ne nur kiel
abstrakta idealo, sed ĉefe kiel praktika ĉiutaga realaĵo.
Hodiaŭ Herzberg salutas vin, karaj gekongresanoj. En baldaŭa morgaŭo vi mem vizitu ĝin
por propraokule kaj propraĝue konstati, kion la urbo konkrete faras por nia komuna lingvo.
Walter GERHARD
Urbestro de Herzberg am Harz -- la Esperanto-urbo (Germanio)
El n-ro 5 Vikinga Voĉo de la kongresa kuriero

Akcepto de urbestro

En la 26-a tago, mardo, 18:30-20:30 okazis akcepto de urbestro kiel unu el
la kongresaj tradiciaj programeroj en la la ĉefsalono de la urbodomo de
Kopenhago, s-ino Pia Allerslev, urbestrino pri kulturo, akceptis la invititajn 300
kongresanojn. La akcepto estas solena kaj agrabla. Oni gustumis tipan danan
dolĉaĵon, sed nur bedaǔris, ke la urbestrino faris paroladon ne en Esperanto,
sed en la angla lingvo.

URBA STILO KAJ TRAJTO

Jara raporto de la projekto Ĝemelaj Urboj en 2010

1. Funkciuloj de la projekto
Dum la 95-a UK okazinta en Kubo naskiĝis la 7-persona nova estraro de UEA, sekvas la
novaj funkciuloj de la projekto, t.e. Probal Dasgupta, Maritza Gutiérrez, Osmo Buller kaj Wu
Guojiang.
La Strategia Laborplano de UEA 2011-2020 verkita de s-ro Probal DASGUPTA havas
specialan mencion: La centra UEA, por subteni la utiligadon de Esperanto fare de lokaj
Esperanto-kluboj por interlokaj kontaktoj, kuraĝigu preleg-vojaĝojn kaj pli seriozan uzadon
de ekzistantaj institucioj kiel la rilatoj inter ĝemelaj urboj kaj aliaj oficialaj aranĝoj de
translima kunlaborado. Tio devas sufiĉe esprimi liajn seriozan konsideron kaj subtenon al la
projekto.
S-ro Hori Yasuo partoprenis en Kunsido de Ĝemelaj Urboj okazinta dum la 6-a
Esperanto-Kongreso de Nordoriento kaj Interna Mongolio de Ĉinio (EKNOIMĈ) kaj prezidis
la 7-an kunvenon de Ĝemelaj Urboj pro nepartopreno de la komisiito en la Havana Kongreso.
Antaǔ reveno de s-ino Maritza Gutiérrez al la nova estraro de UEA ŝi aktive traktis la
leteron de la komisiito al la urbestro de Havano, kongresurbo de la 95-a UK. Post kiam ŝi
komencis sian novan postenon, ŝi tuj konsideris la projekton Ĝemelaj Urboj kaj donas sufiĉan
atenton al ĝi. En mesaĝo al la komisiito ŝi skribis tiel: kiel vi scias en tiu ĉi nova periodo
kiam nova estraro de UEA komencas siajn laborojn, ni revizias la diversajn komisionojn kaj
komisiitojn. Mi konas vian konstantan kaj plurjaran laboron kiel komisiito pri ĝemelaj urboj
kaj volas scii vian pretecon kaj planojn por daǔrigi tiun ĉi laboron. Mi tre esperas ke dum la
venontaj tri jaroj vi restu kun ni kaj esperas ke via respondo estu pozitiva tiel ke mi povos
tion konfirmi en la estraro.
Kvankam s-ro Osmo BULLER, kiel direktoro de la CO, havas multajn laborojn, tamen li
povas kapti tempon legi la bultenon Informilo de Ĝemelaj Urboj (IĜU) kaj donis aktivajn
reagojn, ekz. li reagis al n-ro 34: Mi tre ŝatas ankaǔ vian omaĝon al nia komuna amiko Hori
Jasuo pro lia agado kiel estrarano de UEA kaj precipe pro lia atento al la ĝemelurba agado.
Krom redaktado kaj dissendado de kvar numeroj de IĜU la komisiito plenumis verkon de
la nova laborplano de la projekto kaj faris respondojn al diversaj priaj mesaĝoj. Li prezidis
Kunsidon de Ĝemelaj Urboj dum la 6-a EKNOIMĈ.
S-ro Robert Bogenschneider loĝanta kaj laboranta en Finnlando estas ĉiam okupita, sed li

povis altkvalite kaj rapide plenumi provlegadon de IĜU, kaj donis proponojn al la nova
laborplano. Krome li daǔre aperigas IĜU en la retejoj: http://www.gazetejo.org kaj
http://gxemelurboj.wikispaces.com
2. Reagoj al la projekto
Pasintjare la komisiito ricevis 158 reagojn el 49 landoj, kiu ĉefe tuŝis kvin flankojn. t.e.
nova laborplano de la projekto, metodoj pri interurba ĝemeliĝo, mankoj de oficialaj paperaj
materialoj (speciale disdonaj por foiro kaj la kunveno dum la UK), kunlaboro kun ne
esperantaj grupoj, solvoj pri informoj (ne sufiĉaj por libera utiligo)
IĜU ankaǔ estas elŝultebla ĉe la retejo http://www.internacia-gazetejo.org.
Estis ricevitaj la paperaj eldonaĵoj, Ĉinio: Bulteno de Tianjin Esperanto-Asocio, Mikrofone
(Esperanto-redakcio de ĈRI) kaj Formoza Folio en Tajvano; Japanio: Nova Vojo; KAEM:
Esperanto en Azio; Pollando: Bydgoszcz Esperanto-kontaktoj en la mondo, kaj la retaj,
Brazilo:BEL informas, Informilo de Kultura Kooperativo, Komunikoj, Soteropolitano; Ĉinio:
Verda Pekino; Francio: Informletero de Vinilkosmo; Germanio: Verda Informilo; Hungario:
Nordhungaria Informo; Kongo: Konsciu, KomACE; Koreio: La Solidareco; UEA: Gazetaraj
Komunikoj; Usono: Bulteno de la Esperanto-Societo de Ŝikago.
3. Atingoj
Regionaj kaj lokaj Esperanto-organizaĵoj havas klaran kaj aktivan konsideron kaj
agadon al la projekto. Krom Kunveno de Ĝemelaj Urboj kiel unu el programeroj de la 95-a
UK okazinta en Havana en Kubo, ankaǔ la 6-a Azia Kongreso de Esperanto (AK) kaj la 6-a
EKNOIMĈ unuafoje havis la samajn oficialajn aranĝojn. Ĉi tie la projekto devas danki
konsideron de s-ro LEE Jung-kee, siatempa prezidanto de KAEM, kaj de la organiza
komitato de EKNOIMĈ por realigi tiun aranĝon, ankaǔ danki s-ron Nakatu Masanori el
Japanio pro tio ke li sukcese prezidis tiun aranĝon dum la AK.
La 58-a Kongreso de Esperantistoj en Kansajo en Japanio speciale invitis samideanon de la
ĉina ĝemelurbo Xi’an de la kongresurbo Nara.
Koncerne la projekton Plano de Vjetnamia Esperanto-Asocio por 2010 klare elmontras
akceli kontakton kun Val-de-Marne (Francio) por establi kontakton inter esperantistoj de
Dong-Da-distrikto kaj Choisy-le-Roi. La Bavara Esperanto-Ligo (BELO) kaj la
Baden-Virtemberga Esperanto-Ligo (BAVELO) en Germanio ellaboris komunan detalan
givdplanon konsistan el tri partoj: Ĝeneralaĵo, Spertoj kaj Rezultato.
Okaze de ĝemeliĝo de la itala urbeto Bagolino kaj la franca urbeto Mozac. La Breŝa
Esperanto-Grupo (BEG) en Italio kaj la Esperanto-Grupo de Clermont-Ferrand en Francio
proponis al la respondeculoj de la du Komunumoj kaj de ties ĝemeliĝaj komitatoj okazigon
de Esperanto-kursoj por pli facile faligi la lingvajn barojn inter la civitanoj de la du urbetoj,
kaj do plie efektivigi la ĝemeliĝon. Eĉ okaze de la 10-jara datrevena festo de la ĝemeliĝo de
Bagolino kun la germana Oettingen ankaǔ dum la ceremonio BEG proponis naskigi ĝemelajn
E-kursojn por la ne-ĝemelurboj Mozac kaj Oettingen.
Vizitoj inter esperantistoj aldonas specialan influon al la agado de ĝemelaj urboj.

Renkontiĝis esperantistoj el Münster en Germanio kaj el Orleans en Francujo por festi la
50-an jubileon de ĝemeliĝo inter ambaǔ urboj. Esperantistoj en Nurenbergo en Germanio
vizitis sian britan ĝemelurbon Glasgovo. S-ino Yoshiko Tōma, urbestrino de Tokorozawa kaj
s-ro Wanatebe, vic-urbestro de Takatsuki en Japanio respektive akceptis Esperanto-delegacion
el la ĉina ĝemelurbo Changzhou, i.a. s-ino Yoshiko parolis esperante en la bonveniga
ceremonio. S-ro Harukuni EGAWA el la japana gubernio Wakayama, kiu ĝemeliĝas kun la
provinco Shangdong en Ĉinio, ne nur ĉeestis al la 4-a Zaozhuang-a Esperanto-Festivalo, sed
petite de la organizantoj de la 69-a Hispana Kongreso de Esperanto faris Video-prelegon pri
japana Kumano-kodoo(budhisma pilgrimvojo) kiu havas ĝemelan rilaton kun la hispana
Santiago de Kompostela (kristanisma pilgrimvojo).
Gravaj homoj donas al la projekto grandan atenton kaj altan takson. D-ro
Louis-Christophe Zaleski-Zamenhof esperis ke la projekto povu per Esperanto ĝemeligi
urbojn malproksimajn kaj kontribui al proksimigo de iliaj loĝantoj. S-ro Germain Pirlot, la
patro de la eǔro kaj kompilanto pri E-kursoj oficiale organizataj en universitatoj kaj
altlernejoj, klare elmontris, ke li atente pripensis jenan sugeston de la komisiito, t.e. ĝemeligi
superajn lernejojn kie estas E-kursoj, por plej diversaj celoj, ĉefe fakaj en la antaǔparolo de la
14-a kompilado aperinta en 2010. S-ro Li Shijun, membro de Akademio de Esperanto kaj
ricevinto de la plej alta premio de la ĉina traduka rondo, Dumviva Honora Premio de la Ĉina
Tradukista Asocio, nur elektis la kunsidon de Ĝemelaj Urboj dum la 6-a Esperanto-Kongreso
de Ĉina Nordoriento kaj Interna Mongolio, kaj poste speciale verkis artikolon por la bulteno
Informilo de Ĝemelaj Urboj.
Oni plie konsideras la rolon kaj influon de la projekto kaj la bulteno Informilo de
Ĝemelaj Urboj. Sub la helpo de la projekto esperantistoj en la ĝemelurboj Toowoomba
(Aǔstralio) kaj Takatsuki (Japanio) kiuj interrompiĝis kelkaj jaroj denove havas kontakton
reciprokan. S-ino Heidi Goes el Belgio turnis sian peton al la projekto por sia vojaĝa
Esperanto-instruado kaj rezultado en Indonezio.

Konsideroj al laborplano por 2012

(a) listigi la projekton en la jarlibro de UEA.
(b) prepari eldonaĵon por festi la 10-a jariĝon de la projekto kaj la 125-jariĝon de Esperanto
en la praktiko.
(c) okazigi ekspozicion dum la 97-a UK.
(ĉ) Proponi kaj Aldoni sub-komisiitojn de kontinentoj por altigi laborefikon de la projekto
(d) daǔre serĉi kaj kolekti historiajn materialojn pri Esperanto kaj agado de ĝemelaj urboj.
(e) krei retejon de la projekto kadre de UEA?

La Letero de la komisiito al la urbestro de Kopenhago

La 7-a de junio 2011

Estimata sinjoro Frank Jensen, urbestro de Kopenhago,
Mi unue en nomo de esperantisto esprimas miajn noblajn salutojn al vi kaj Kopenhago,

granda urbo givdata de vi.
Kvankam mi venas el Ĉinio, tamen mi bone konas vian landon kaj la ĉefurbon Kopenhago,
ĉar kiam mi estis lernanto de elementa lernejo, mi pli frue legis pri ili tra la lernolibro, ekz. la
fabelo “La knabineto kun la alumetoj” de Hans Christian Andersen, mondkonata verkisto kaj
poeto ankaǔ el via lando.
Temante pri Esperanto oni ĉiam donas altajn laǔdon kaj takson al Kopenhago, ĉar ĝis nun
ĝia Esperanto-movado havas 103-jaran gloran historion depost fondiĝo de la plej frua
Esperanto-organizaĵo la Konversacia Esperanto-Klubo (KEK). Tie okazis kelkaj gravaj
Esperanto-aranĝoj, ekz. ĝi trifoje gastigis Universalan Kongreson de Esperanto (UK). En la
venonta julio ĝi gastigos la 96-an UK. Tio sufiĉe montras rolon kaj kontribuon de Kopenhago
al Esperanto.
Ĉi tie mi volas mencii agadon de ĝemelaj urboj. Vi bone konas ĝin, mi pensas, ĉar
Kopenhago havas similajn urbojn nomatajn partneraj urboj. UEA starigis en 2002 la
projekton “Ĝemelaj Urboj”, kiu celas aplikon de Esperanto kaj interŝanĝon inter ĝemelaj
urboj. Post tio dum ĉiu UK-o okazas kunveno pri tiu temo. Kelkaj ekzemploj pruvas, ke
Esperanto kaj ĝia UK povas ludi rolon por akceli amikecon kaj kunlaboron inter urboj.
Kopenhago havas partnerajn urbojn en Francio, Ĉeĥio, Islando kaj Germanio, kaj
esperantistoj aǔ Esperanto-grupoj estas en tiuj urboj.
Se vi povas informi pri tiu ĉi UK la urbestrojn de viaj partneraj urboj kaj inviti ilin al la
kongreso, eĉ speciale konsideri tiujn esperantistojn el tiuj urboj dum akcepto de urbestro, unu
el programoj de la UK-o, tio estos signifa ne nur al Esperanto, sed ankaǔ al profundigo de
amikeco kaj interŝanĝo inter partneraj urboj. Mi estos tre danka se vi povas konsideri miajn
ideojn. Kvankam mi ne povas persone partopreni en la kongreso kaj propraokule vidi la belan
Kopenhagon pro objektivaj kialoj, tamen en mia koro mi havas bonajn dezirojn:
Feliĉon al vi.
Prosperon al Kopenhago.
Sukceson al la kongreso.
(Pro malfrua alveno tiu ĉi letero ne povis esti ĝustatempe transsendita al la urbestro, sed la
komisiito ankoraǔ dankas s-inon Ileana SCHRØDER, prezidantino de Dana
Esperanto-Asocio por siaj aktiva reago kaj penado, ŝi ankaǔ prezentis aliajn informojn pri la
kongreso.)

Funkciuloj de la projekto

S-ro Probal DASGUPTA , prezidanto de UEA
S-ino Maritza GUTIÉRREZ GONZÁLES, estraranino de UEA pri landa kaj regiona agado
S-ro Osmo BULLER, ĝenerala direktoro de UEA
S-ro WU Guojiang, komisiito de la projekto

Redakcio de Informilo de Ĝemelaj Urboj

Redaktoro: s-ro Wu Guojiang, Fushun Shiyouyichang Yanjiusuo, CN-113008, Fushun Liaoning Ĉinio; Telefono kaj
Fakso:+86-024-52650322; Retadresoj: ghemelurboj@yahoo.com.cn amikeco999@21cn.com
Provlego: s-ro Robert BOGENSCHNEIDER, retadreso: robog@gmx.de

Pri la nova laborplano de la projekto

Laǔ proponoj de esperantistoj mi komencis verki la novan laborplanon en novembro 2010
kaj finis ĝian provan tekston en la 14-a de februaro 2011, kaj dissendis la tekston al
esperantistoj, inkluzive de la nunaj kaj eksaj funkciuloj, kune kun n-ro 35 kaj n-ro 36
Informilo de Ĝemelaj Urboj por varbi proponojn. En la pasintaj monatoj krom s-ro Robert
Bogenschneider, provleganto de IĜU, kaj s-ro Pieter Engwirda el Nederlando, mi ne ricevis
reagojn el aliaj samideanoj. Mi ne scias, ĉu la nova plano estas taǔga por gvidi agadon de
ĝemelaj urboj en Esperantujo, sed sufiĉas se oni opinias ke iagrade ĝi estu utila. Certe mi
regule plibonigos kaj kompletigos ĝin laǔ proponoj de esperantistoj. Nun mi oficiale
publikigas tiun ĉi planon tra la bulteno Informilo de Ĝemelaj Urboj. La teksto konsistas el
enkonduko, ĝeneralaĵoj, enhavo de laboroj, klarigo kaj referencaĵoj. Ĉi tie mi kore dankas
s-ron Robert kaj s-ron Pieter.
La komisiito

Laborplano de la projekto Ĝemelaj Urboj
Enkonduko
Ĝenerale ĝemelaj urboj estas agado parigi urbojn aŭ urbetojn en- kaj eksterlandajn, kiuj ne
havas rilatojn je tereno kaj politiko, celante interŝanĝon inter civitanoj aŭ kulturoj. Plue inter
ĝemelaj urboj ofte okazas interŝanĝo kaj kunlaboro je diversaj kampoj, ekz. ekonomio,
scienco kaj tekniko, kulturo kaj tiel plu, kiuj celas antaǔenpuŝi prosperon kaj progreson de
socio, kaj protekti pacon de la mondo. En la nuna mondo tia parigo okazas ne nur inter urboj,
sed inter pligrandskalaj aǔ malpligrandskalaj regionoj, ekz. inter provincoj aǔ vilaĝoj.
UEA rimarkas la pont-rolon de Esperanto en la agado de Ĝemelaj Urboj kaj starigis la
projekton Ĝemelaj Urboj en februaro de 2002 kaj estas okaziginta la kunvenon pri tiu temo
ekde la 89-a UK en 2004 en Pekino, Ĉinio. La Strategia Laborplano de UEA 2011-2020
havas specialan mencion: La centra UEA, por subteni la utiligadon de Esperanto fare de lokaj
Esperanto-kluboj por interlokaj kontaktoj, kuraĝigu preleg-vojaĝojn kaj pli seriozan uzadon
de ekzistantaj institucioj kiel la rilatoj inter ĝemelaj urboj kaj aliaj oficialaj aranĝoj de
translima kunlaborado.
La projekto estas gvidata de funkciuloj konsistaj el la prezidanto, estrarano pri landa kaj
regiona agado, ĝenerala direktoro de la Asocio kaj komisiito, i.a la komisiito speciale
respondecas pri ĝi kaj aliaj tri funkciuloj konkrete gvidas ĝin. Krome ĝi havas retan
trimonatan bultenon Informilo de Ĝemelaj Urboj.
Ĝeneralaĵoj
En 2002 estis ellaborita laborplano laŭ la Strategia Laborplano de UEA 2001-2010, kaj
fine aperis ĝia koncizo, sed post kelkjara provo oni trovas aŭ opinias, ke tiu plano ne estu
bona, almenaǔ nekompleta, precipe en la kunveno de Ĝemelaj Urboj dum la 94-a UK

okazinta en 2009 en Bjalistoko en Pollando, la kunvenintoj rekte elmontris la mankojn de la
plano, i.a. tiu plano estas nefacile komprenebla. Por sufiĉe elmontri kaj pruvi aktivan kaj
efikan rolon de Esperanto en tiu ĉi tereno estas re-ellaborita nova laborplano de la projekto
respekte al la proponoj aǔ opinioj de la vasta esperantistaro.
* Celoj de la projekto estas disvastigi kaj apliki Esperanton en ĝemelurboj, kaj per
Esperanto fortigi kunlaboron de ĝemelurboj kaj akceli ĝemeliĝon inter urboj.
* La bazaj taskoj de la projekto servas al Esperanto kaj agadoj rilataj al ĝemelaj urboj.
*Ajna ĝemeliĝa aktiveco inter sociaj grupoj (ekz. religio-organizaĵo) aǔ institucioj (ekz.
lernejoj) estas konsiderata en la projekto.
* Gvida ideo de la projekto estas tri “P”, nome proponado, partoprenado kaj praktikado,
konkrete la projekto alvokas kaj kuraĝigas esperantistojn kaj Esperanto-organizaĵojn aktive
doni proponojn al ĝia evoluo, partopreni en ĝiaj diversaj aktivecoj kaj praktiki ĝiajn celojn
kaj taskojn.
Enhavo de laboroj
1. Disvastigo, uzado kaj komunikado
Disvastigo kaj uzado de Esperanto estas eterna temo de respondeco kaj devo por ĉiu
esperantisto. La projekto plie substrekas tiun ĉi temon. Esperantistoj loĝantaj aǔ vivantaj en
urboj kuraĝe elmontras esperantistecon kaj la ekziston de Esperanto-organizaĵoj al lokaj
publiko kaj instancoj, aktive partoprenas en lokaj diversaj sociaj utilaj aktivecoj en nomoj de
esperantistoj aǔ la Esperanto-organizaĵoj, laǔeble starigas kontaktojn kun koncernaj
departementoj de la lokaj registaroj, kaj pene vekas ilian atenton al Esperanto per efika laboro.
Por tion realigi la projekto havas jenajn petojn kaj esperon:
* Propagandi Esperanton kaj instigi pli multajn homojn lerni ĝin kaj aliĝi al ĝia organizaĵo
UEA (Universala Esperanto-Asocio) por grandigi la Esperanto-komunumon.
* Organizi Esperanto-instruadon kaj produkti multajn elitojn por garantii fonton kaj
daǔropovon de loka Esperanto-movado.
* Okazigi por levi prestiĝon de Esperanto en lokoj kaj faciligi ligon kun socio, diversajn
aktivecojn tra kiuj oni rekte kaj propraokule vidas viglecon de la movado kaj havas certan
komprenon al Esperanto, ekz. verki artikolojn pri Esperanto en lokaj gazetaroj kaj pri la urboj
en Esperanto-gazetoj, okazigi ekspoziciojn, starigi retejojn aǔ hejmpaĝojn ktp.
2. Starigo de serva platformo
Iasignife la ĉeftasko de la projekto estas servo, nome servi al aǔtoritatoj kaj instancoj de
urboj, precipe ĝemelurboj, servi al esperantistoj, servi al la Esperanto-movado, konkrete servi
al informado, instruado kaj uzado de Esperanto. Espereble per tiaj servoj la projekto kiel aliaj
aliĝintaj fakaj asocioj ankaǔ povas elstarigi kaj profundigi internacian influon de UEA, ludi
certan kaj aktivan rolon en internaciaj aferoj. Por havi bonan servon nesesas starigi bonan
platformon.
* Por servi al la urbodomoj esperantistoj aǔ la Esperanto-organizaĵoj devas laǔeble krei

kondiĉojn por komunikiĝi kun la urbaj aǔtoritatoj, kaj teni bonan kontakton kaj rilaton kun
ili.
* La rolo de interreto devas esti alte taksata por la platformo.
a) UEA aldonas spacon pri la projekto en sia retejo. Landaj kaj lokaj asocioj establas
rubrikojn en siaj retejoj/hejmpaĝoj pri tiu agado.
b) Konsiderate estas utiligi listojn ĉe diversaj retejoj kiel lokaj-esperanto-grupoj@
yahoogroups.com
* Diversaj gazetoj laǔkondiĉe establas regulajn aǔ neregulajn rubrikojn pri tiu kampo.
* UEA kaj aliaj asocioj starigas kaj kompletigas informo-stokojn por realigi komunan
partoprenon de datumoj.
* Esperantistoj devas aktive serĉi kaj kontakti samideanojn en propraj ĝemelurboj, kaj teni
tian kontakton longa kaj stabila, tio estas grave por servi al la agado de ĝemelaj urboj.
* La landaj kaj lokaj asocioj elektas kaj proponas specialan personon respondeci pri ĉi tiu
afero se eble.
3. Necesaj kaj signifaj preparoj por interurba ĝemeliĝo
Interurba ĝemeliĝo estas rilative facile pere de rekta kontakto inter registaroj, sed ŝajne
nefacile pere de kontakto inter esperantistoj, ĉar multaj esperantistoj ne laboras en registaroj
kiel gravaj oficistoj (ekz. urbestro), ili ne havas tian supraĵon. Tamen per Esperanto por
interurba ĝemeliĝo preparoj estu instigaj kaj konsiderindaj. Tial la projekto proponas al
esperantistoj aǔ la asocioj:
* Realigi ĝemeliĝon inter la Esperanto-organizaĵoj de la urboj kiel Takatsuki en Japanio kaj
Changzhou en Ĉinio, ne konsiderante ĉu la urboj ĝemeliĝis aǔ ne.
* Iniciati ĝemelajn rilatojn en propra urbo, indas mencii ĝemeliĝon inter diversaj lernejoj
(precipe universitatoj, kolegioj, institutoj ktp), kiuj enkondukas Esperanton1.
* Iniciateme helpi ĝemeliĝon inter neesperantaj grupoj per rilato de Esperanto.
* Lerni kiel komunikiĝi kun la urbaj aǔtoritatoj, ekz. ĉiujare la lokaj asocioj persiste sendi
al ili kompletan laboran raporton, instige kaj alvoke mencii la agadon de ĝemelaj urboj en
ĝi.
4. Kunlaboro por celoj de la projekto
Kiel oni bone scias, interurba ĝemeliĝo mem estas kunlaboro kiu koncernas multajn
kampojn, sed ne pura ligo inter registaroj. La projekto bezonas kunlaboron. Ĝi devas
inkluzivi kaj internan kaj eksteran kunlaborojn, t.e. kunlaboro en kadro de Esperantujo kaj
kunlaboro ekster Esperantujo kun ne-esperantaj sociaj grupoj, precipe tiuj grupoj kies laboroj
tuŝas tiun kampon. Ĝojinde nemalmultaj esperantistoj ankaǔ aktivas en tiuj grupoj. Por tio la
projekto havas jenajn proponojn kaj alvokojn.
--Enkadre de Esperantujo
* Esperantistoj prezentu al la funkciuloj sociajn grupojn enlandajn kaj internaciajn, kiuj
agadas en tiu kampo, kaj helpu la projekton starigi ligon kaj kontakton kun ili se eble.

* Esperantistoj komuniku al la funkciuloj informojn pri propraj urboj, ekz. urbonomon kaj
historion, ĉu ili havas ĝemelurbojn. Se jes, kio estas iliaj nomoj, ĉu ili jam establis kontaktojn
inter la esperantistoj; Se ne, ĉu estas ĝemelaj rilatoj inter aliaj institucioj kaj sociaj grupoj.
* Esperantistoj ellernu krei eblecojn partopreni en ellaborado kaj praktikado de la plano
por evoluo de ĝemelaj urboj por ke Esperanto povu fariĝi pont-lingvo aǔ bezonata lingvo kiel
la germana urbo Herzberg, la Esperanto-urbo, kaj sia ĝemelurbo Góra en Pollando.
* Esperantistoj kaj la asocioj proponu al la urbaj aǔtoritatoj konsideri ĝemeliĝon kun tiuj
urboj, kiuj havas Esperantajn kontakton kaj interŝanĝon kun si mem, ekz. Knittelfeld en
Aǔstrio kaj Kameoka en Japanio. La propono devas elmontri bazon, necesecon kaj gravecon
de ĝemeliĝo, precipe rezultojn atingitajn tra Esperanto ĉe ambaǔ flankoj surbaze de la sufiĉa
interŝanĝo kaj kunlaboro.
* Esperantistoj kaj la asocioj proponu al la urbaj aǔtoritatoj konsideri aldonon de la
Esperanto-versio al interkonsento aǔ deklaracio de interurba ĝemeliĝo.
* Fakaj asocioj aliĝintaj al UEA peru ricevitajn koncernajn informojn al la funkciuloj de la
projekto.
* Esperantistoj prezentu la projekton al aliaj ne-esperantaj grupoj en kiuj ili aktivas, kaj
iniciatis kunlaboron kun ili.
* Esperantistoj ofte informu pri diversaj aktivadoj samideanojn aǔ la
Esperanto-organizaĵojn (se ili ja ekzistas) en propraj ĝemelaj urboj.
* Kiam du urboj nove ĝemeliĝas aǔ datreveno de ĝemeliĝo de du urboj venas, esperantistoj
en la du urboj sciigu tion unu al alia kaj festu tion per diversaj metodoj kaj formoj, ekz.
reciproke sendu gratulajn leterojn al la urbestroj en nomoj de esperantistoj aǔ de la
Esperanto-organizaĵoj, samtempe funkciigu la Esperanto-kursojn, partoprenu en aliaflankaj
festoj, ktp.
--Ekster Esperantujo
* UEA aktive priatentas tiujn Esperanto-agadojn kaj planojn, kiuj konsideras valoron kaj
rolon de la projekto, kaj subtenas ilin per diversaj metodoj.
* UEA ĉiam preparas kontakton kaj kunlaboron kun landaj kaj internaciaj neesperantaj
grupoj aǔ institucioj, kiuj okupas sin pri la sama laboro aǔ konsideras la projekton kiel la
plano “Ŝanĝurboj” (transition town en la angla lingvo3) por pritrakti la klimatan ŝanĝiĝon kaj
la organizaĵon “la Mondcivitanoj4”, kaj invitas ilin komune praktiki la projekton kaj
kuraĝigas ilin partopreni en gravaj Esperanto-aranĝoj, ekz. UK, kaj sendas delegitojn al iliaj
aktivadoj, ekz. jara konferenco.
* UEA fortigas ligon kun tiuj urbaj aǔtoritatoj, kiuj subtenis/as Esperanton kaj
kontribuis/as al ĝia evoluo, kaj laǔeble krei favorajn kondiĉojn por altigi iliajn profilojn.
Porekzemple viziti UEA kaj UK estas tiucele konsiderinda:
a) instigi la kongresurbon inviti la urbestrojn (aǔ iliajn reprezentantojn) de siaj ĝemelaj
urboj al la kongreso, okazigi specialan ekspozicion pri la kongresurbo kaj siaj ĝemelaj urboj
en la centra kongresejo, kaj konduki la gravajn Esperanto-gazetarojn al ĝi kaj aktive raporti

ĝin.
b) inviti la urbojn en kiuj okazis UK-oj aǔ organiziĝis gravaj Esperanto-aranĝoj kaj sendi
la oficistojn (urbestrojn aǔ iliajn reprezentantojn) al la kongreso. Menciendas, ke la UK
entute okazis en 31 landoj5, kaj kongresurboj jam atingis 67, i.a. nemalmultaj el ili gastigis la
UK-on dufoje aǔ trifoje, eĉ kvarfoje, sendube tio estas bona vojo por akceli komunikadon
inter UEA kaj urboj, kaj inter UEA kaj registaroj kaj altigi profilojn de urboj kaj UEA.
c) konsideri intencon kaj deziron de aliaj urboj okazigi diversajn prezentojn koncerne siajn
evoluon kaj konstruadon dum Esperanto-aranĝoj kiel la UK, sproni diversajn asociojn povi
havi la saman konsideron.
* UEA instigas aliajn Esperanto-aranĝojn enkonduki tiun ĉi temon, ekz. kontinenta
kongreso, landa kongreso, loka kongreso ktp.
5. Plua kompletigo de organizaĵo kaj influo-vastigo
* Estas konsiderota por faciligi eksteran kunlaboron kompletigi la organizaĵon se necese.
Ekz. starigi laborkomitaton anstataǔ la nunaj funkciuloj, ĉi tie unu konsiderinda propono
estas aldoni subkomisiitojn en Afriko, Ameriko, Azio, Eǔropo kaj Oceanio.
* La projekto konsideros starigon de membro-sistemo.
* Por altigi prestiĝon de UEA kaj vastigi influon de la projekto en neregistaraj organizaĵoj
estos konsiderata okazigi kunvenon/konferencon de Ĝemelaj Urboj ekster UK kiam kondiĉoj
maturiĝas.
* Esperantistoj, kiuj rekte ricevas kaj legas la bultenon Informilo de Ĝemelaj Urboj, kiel
eble plej pene atingos ĉirkaǔ 3000 de la nuna pli ol 2100, i.a. vastigi “merkaton” de legantoj
estos precipe konsiderata en Afriko, arabaj landoj, kaj tiuj landoj en kiuj la Esperanto-movado
estas neforta. Laǔbezone la bulteno aperos samtempe rete kaj papere, kaj estos espereble
legebla en plimultaj landaj kaj lokaj bibliotekoj.
* Por studado kaj uzado de posteuloj la projekto daǔros kolekti ajnan informon kaj
materialon pri uzado de Esperanto en la agado de Ĝemelaj Urboj, ekz. kiom da priaj raportoj
kaj artikoloj en la revuo Esperanto kun historio de pli ol cent jaroj? Kiu estas la unua raporto
aǔ artikolo? Kaj en konvena tempo estos konsiderata aperigi eldonaĵon pri tiu historio.
6. Donacoj
Laǔ evoluo kaj bezono la projekto konsideros kaj akceptos donacojn el esperantistoj,
Esperanto-grupoj kaj aliaj organizaĵoj kiuj subtenas aplikadon de Esperanto en la agado de
ĝemelaj urboj. Por tio la projekto konsideros establon de konto ĉe UEA kaj akceptos
kontroladon de esperantistoj. Donacoj estos ĉefe uzataj en tri flankoj:
• Eldono de publikaĵoj
• Organizado de aktivadoj
• Kunlaboro kun neesperantaj grupoj, ekz. komune lanĉi kampanjon por akceli
divers-nivelan ĝemeliĝon, ĉeesti al internaciaj aranĝoj koncerne tiun kampon kaj tiel plu.

Klarigo
Tiu ĉi laborplano estis verkita de s-ro Wu Guojiang, reviziita de s-ro Probal Dasgupta
(Hinda Unio), s-ino Maritza Gutiérrez Gonzáles (Kubo), s-ro Osmo Buller (Finnlando), s-ro
Renato Corsetti (Italio), s-ino Michela Lipari (Italio), s-ro Trevor Steele (Aǔstralio) kaj s-ro
Hori Yasuo (Japanio) kaj provlegita de s-ro Robert Bogenschneider (Finnlando).
Referencaĵoj
1. Laǔ la 14-a eldono de s-ro Germain Pirlot pri E-kursoj oficiale organizataj en universitatoj
kaj altlernejoj, ĝis la fino de 2009 entute 56 universitatoj kaj altlernejoj en 21 landoj
enkondukis Esperanton kiel studobjekton.
2. http://esperanto-urbo.de
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Transition_Towns
4. http://www.recim.org
5. Laǔ Jarlibro 2010 la 10-a UK ne okazis. La urbo Zagreb dufoje gastigis UK-ojn, ĝi
apartenis al la eksa Jugoslavio por la 38-a UK, kaj jam apartenas al Kroatio por la 86-a
UK.
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Novjara mesaĝo el HOU Zhiping
Ŝildo donacita de du urbestroj
Vizito de nova urbestro al nia ekspozicio
Historio, Esperanto-movado kaj ĝemelaj urboj de Bydgoszcz
Por efektivigi la kunlaboron

NOVAĴO

S-ro HOU Zhiping naskiĝis en 1937 kaj kontaktis Esperanton en 1963. Li estas eksa vic-prezidanto
de la gazeto “El Popola Ĉinio” kaj direktoro de ĝia Esperanto-redakcio, prezidanto de la Ĉina
Esperanto-Eldonejo kaj vic-estro de la Ĉina Koresponda Lernejo de Esperanto. Li aperigis grandan
kvanton da artikoloj kaj fotoj pri Esperanto en diversaj gazetoj, kaj verkis nemalmultajn librojn, ekz.
“La Esperanto-Movado en Ĉinio”, “Hujucz kaj Esperanto”, “Ĉinaj Esperantistoj kaj
Esperanto-Movado”, “Paroladoj de Ĉinaj Famuloj pri Esperanto”, “Cent jaroj de Esperanto en
Ĉinio”, “Konciza Historio de la Ĉina Esperanto-Movado” ktp. Li estas titolita en Ĉinio kiel
“specialisto pri la historio de la ĉina Esperanto-movado” kaj gajnis specialan stipendion, kiun La
Konsilio de la Ĉina Registaro establas por elstaraj kontribuantoj al ĵurnalismo. En februaro de 2011 li
decidis rekompili sian libron “Esperantistoj en Ĉinio”. En tiu decido li klare menciis, ke ankaǔ tiuj
esperantistoj, kiuj per Esperanto kontribuis al agado de ĝemelaj urboj, estis konsiderataj. Pro tio mi
speciale invitis lin paroli iom al la bulteno “Informilo de Ĝemelaj Urboj” (IĜU), sekve li sendis la
suban mesaĝon.
La redaktoro

Novjara mesaĝo al kamarado Guojiang

Kiam alvenos la nova jaro 2012, mi speciale kore salutas vin. De multaj
jaro vi ne retroiras antaǔ peniga laboro por redakti la bultenon IĜU, kaj
faras specialan kontribuon al interkompreniĝo kaj amikiĝo inter
diverslandaj popoloj, ĉiu esperantisto dankas al vi pro tio. Kiel ĉino ĉiam
studi la historion de Ĉina Esperanto-Movado mi estas fiera pri tio, ĉar tiu ĉi
grava laboro estas fare de vi, ĉina esperantisto, kaj bone plenumita. Ni estas
tiel ĝojaj kaj plezuraj, kaj bondeziras al vi grandan atingon en la nova jaro.
Por bone funkciigi la bultenon mi havas jenajn proponojn:
Esperanto, kiel unu el la komunikiloj de la homaro, ne nur estas lingvo,
sed ankaǔ ideala enkorpiĝo kun ĝia alveno. Ĝia koncepto, kiu estas disvastigata al popolo,
estas, ke la homaro estu eterne amika kaj paca. Ni kune loĝas sur tergolobo, kaj same estas
terglobanoj. Ni devas esti reciproke intimaj kaj ami unu la alian kiel familio. IĜU devas
entrepreni agadon de ĝemelaj urboj kiel la unua grava tasko, kaj akceli ĝemeliĝon inter landaj
asocioj kaj inter urboj, kaj sufiĉe disvolvi ligilan kaj pontan rolojn de Esperanto.
IĜU devas fortigi ligon kaj kontakton kun Esperantaj organizaĵoj en diversaj landoj, kaj
ĝustatempe raporti priajn informojn kaj spertojn el diversaj landoj por plibona evoluo de la
agado de ĝemelaj urboj, ekz. laǔ mi spertoj en Changzhou, Tianjin, Zhenjiang ktp. estas
sukcesaj ekzemploj, kaj devas esti intervjuitaj kaj raportaj.
Por vastigi influon kaj rolon de Esperanto en amikiĝo inter diverslandaj popoloj IĜU
devas koalicii kun famaj
esperantaj retejoj en
diversaj
landoj,
ekz.
http://esperanto.china.org.cn, http://www.lernu.net ktp. kaj ĉiuj interperas koncernajn
informojn kaj artikolojn krom tio, ke realiĝas ligo kun ili.
IĜU devas kunlabori kun landaj asocioj, kaj preni agadon de Sendito de Amikeco kiel
unu el la jaraj gravaj aktivaĵoj, kaj elektas kaj honorigas jarajn Senditojn de Amikeco.
Esperantaj organizaĵoj kaj/aǔ individuaj esperantistoj, kiuj faris kontribuojn en agado de

ĝemelaj urboj kaj interŝanĝo de internaciaj kulturoj, estas konsiderataj kiel Senditoj de
Amikeco, ni forte stimulas tion.
La supremenciitaj kvar proponoj estas miaj novjaraj bondeziroj al IĜU, kaj mi kore
deziras, ke Informilo de Ĝemelaj Urboj povas fariĝi bona amiko de esperantistoj.

En planataj rimedoj de MES

Hou Zhiping

Progresigi la ĉiuspecajn rilatojn kaj kunlaborojn inter enlandaj kaj eksterlandaj
esperantistoj kaj Esperanto-organizaĵoj kaj okazigi Esperanto-eventojn estas unu el kvar
rimedoj planataj de Mongola Esperanto-Societo (MES) por siaj celoj. Partopreni en la
projekto Ĝemelaj Urboj estis unue konsiderata en tiu ĉi rimedo.
El n-ro 72 Esperanto en Azio, 2011
Sperto prezentita en ISOA
De la 12a ĝis la 15a de aŭgusto 2011, iniciate de la ĉina, japana kaj korea sekcioj de ILEI,
la 1-a ILEI-Seminario en Orienta Azio (ISOA) okazis en la renoma Tianjin Fremdlingva
Universitato en Ĉinio, kun pli ol 70 partoprenantoj el Koreio, Japanio, Mongolio, Brazilo kaj
Ĉinio. Prezentante sian sperton pri instruado de Esperanto en diversaj lernejoj s-ro Zhang
Changsheng el Ĉinio menciis praktikon por ĝemeligi Dongfang Elementan Lernejon kun
Yosumi Elementa Lernejo en la japana ĝemelurbo Takatsuki.

En raporto de la estraranino

S-ino Maritza GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, estrarano de UEA pri landa kaj regiona agado,
menciis diskuton pri ĝemelaj urboj en sia raporto “Eĥoj de niaj kongresaj laboroj”.
El n-ro 11 Esperanto, 2011

URBESTRO KAJ ESPERANTO
Granda helpo de urbestro al E@I

Danke al la kunlaboro kaj helpo de la urbodomo, ĉefe la
urbestro s-ro Jozef BOŽIK la 1-an de julio 2011 la societo
E@I (Edukado@Interreto) havas sian oficejon, ĉambro de
60m² por laborado de kvin personoj, en la urbo Partizánske.
La ejo estas al E@I disponigita kontraŭ simbola unu eŭro
jare. En aŭgusto okazis oficiala akcepto de E@I-teamo ĉe la
urbestro. Peter BALĂŽ, Jevgenij GAUS kaj Erin
PIATESKI dankis al s-ro Jozef Božik pro la malavara
disponigo de la oficejo, kaj la urbestro persone konfirmis
sian apogon al Esperanto kaj al la agado de E@I. Li esprimis sian deziron en proksima
estonto ankoraŭ pli intense kunlabori kaj videbligi Esperanton en la urbo, kaj la urbon inter la

esperantistoj. La foto montras tiun akcepton: de maldekstre Peter Baláž, Erin Piateski,
Jevgenij Gaus kaj la urbestro Jozef Božik.
El n-ro 10 (204) La Ondo de Esperanto, 2011

Ŝildo donacita de du urbestroj

La 24-an de septembro 2011 tri reprezentantoj de Breŝa
Esperanto-Grupo (Daniella BRANCHI, Olha VDOVIĈENKO
kaj Luigi FRACCAROLI) partoprenis laŭ invito en
regalceremonio, aranĝita de la breŝa urbestro Adriano
PAROLI en la salono Vanvitelliano de la breŝa urbodomo
palaco Loggia, por akcepti la novan urbestron de Darmstadt,
Jochen PARTSCH, okaze de la dudekjariĝo de la ĝemela rilato.
En la ceremonio estis invititaj ankaŭ reprezentantoj de
Troyes (FR) kaj Chesterfield (UK), aliaj Darmstadt-aj
ĝemelurboj, kaj de multaj el la asocioj aktivaj por la ĝemeliĝo.
Luigi Fraccaroli, la prezidanto de la grupo, estis donacita per ŝildo memore al la ĝemeliĝo.
Dum la transdono estis legita la kialo por la donaco. La tema foto montras tiun okazon: de
maldekstre Adriano Paroli, Luigi Fraccaroli kaj Jochen Partsch.
Dum la bufedo la prezidanto havis mallongajn interparolojn kun la urbestro de Darmstadt,
kiu deziris bonan estonton al la rilato inter BEG kaj la E-Grupo de Darmstadt, kaj kun
reprezentanto de Troyes, kiu konas la prezidantinon de la tiea E-Grupo, Michèle
GUINGOUIN. Daniella kaj Olha akiris de la skabeno kaj de unu el la du funkciulinoj
duonpromeson pri lernado de Esperanto.
Luigi Fraccaroli

Monda Pupekspozicio per Esperanto

La 1-an de oktobro 2011 estis inaŭgurita la ‘Monda Pupekspozicio per
Esperanto’ en Izucu Yaŝiki –sidejo de la Nova Turisma Asocio en la japana
urbo Higashikagawa.
La ekspozicio klare montris la gravecon de kulturaj interŝanĝoj, ĝin
prezentis 25 artikoloj en la gazetaro de 11 landoj el 4 kontinentoj. Ekster la
ekspoziciejo la gastoj estis bonvenigataj de 22 aliĝlandaj flagoj kaj interne
apud kartona terglobo troviĝis Esperanto-flago por montri, ke la kolekto estis
farita danke al Esperanto-parolantoj.
Dum 10 tagoj estis ekspoziciitaj 630 pupoj el Japanio, Afriko, Orienta Eŭropo kaj
Sudameriko. Unu el la plej valoraj kontribuoj estis faritaj de Vlad’ka CHVATÁLOVÁ, ĉeĥa
esperantisto laboranta kiel EU-interpretisto kaj gvidanto de la orfejo ‘Nabouba’ en Benino. Ŝi
kolektis 52 interesajn pupojn el Benino, Ganao kaj Togolando kaj grandpakaĵe ilin portis al
Belgio kaj de tie sendis al Japanio.
Kiel s-ino Jadwiga Maria RODOWICZ-CHEWOSKA, la ambasadorino de Pollando en

Japanio, asertis, ke la ekspozicio ‘certe estos sukcesa kaj kontribuos al la
daŭra interpopola interkompreniĝo’. Proksimume 10 000 homoj vizitis
ĝin, i.a. s-ro FUJII Hideki, la urbestro (vidu foton), kaj la ĉefaj
amaskomunikiloj (NHK, Yomiuri, Asahi, Nihon Keizai, ktp.) ĉeestis la
inaŭguron. Krome la Ambasadoro de Argentino en Japanio, s-ro Raúl
DEJEAN, sendis gratulmesaĝon.
El raporto de Etsuo Miyoshi, prezidanto de la Nova Turisma Asocio

Vizito de nova urbestro al nia ekspozicio

La Nacia Kultura Festotago estas kultura evento de la japana urbo Takatsuki kaj okazas
ĉiuaǔtune. Ni, Esperanto-Societo en Takatsuki (EST), per la Esperanta ekspozicio partoprenis
en ĝi jam 46-foje sen interrompo.
Interŝanĝo kaj fruktoj atingitaj inter ĝemelaj urboj estas nemankebla enhavo de la
ekspozicio. Ekde 1986, kiam komenciĝis amika rilato kun Changzhou-a Esperanto-Asocio
troviĝanta en la ĉina ĝemelurbo Changzhou, ni montradas en ĝi interŝanĝon kun la asocio.
Interalie interŝanĝo inter Yosumi Elementa Lernejo de Takatsuki kaj Dongfang Elementa
Lernejo de Changzhou interesas vizitantojn de la ekspozicio. Ambaǔ urbaj esperantistoj
kunlabore helpadas la interŝanĝon. Foje kaj foje urbestro mem vizitas nian ekspozicion kaj tio
utilas, ke la urbodomo agnoskas nian movadon kaj Esperanton. Kiam ni okazigas ekzemple
kongreson de Esperanto, municipo rezervas avantaĝe bezonatajn ĉambrojn por ni. Kaj
urbestro mem ĉeestas en la kongreso kaj salutas al la partoprenantoj.
Ĉi-jare la ekspozicio okazis de la 1-a ĝis la 3-a de novembro. Kiel montrite en n-ro 36 IĜU,
ni rekomunikiĝis kun Toowoomba Esperanto-Societo en ĝemelurbo Toowoomba (Aǔstralio)
kaj montris mesaĝon kaj fotojn el la societo same kiel tion el Changzhou. Nova urbestro s-ro
HAMADA Takeshi kaj parlamentano s-ino TSUJIMOTO Kiyomi (la kvara de maldekstre sur
la
foto)
vizitis
nian
ekspozicion.
Ĝin
montras
la
hejmpaĝo:
http://www.geocities.jp/fdtsh088/ekspo-2011.html
Raportis NAKATU Masanori

Ekspozicio

vizito de nova urbestro

vizito de la parlamentanino

Urba stilo kaj trajto

Urba historio

Bydgoszcz [pron. Bidgoŝĉ] estas urbo en nordcentra
Pollando, situanta proksime de la enfluejo de la rivero Brda.
Ĝi estis fondita en 1038. Germanaj loĝantoj nomis ĝin
Bromberg laŭ rivero Brda, polaj loĝantoj uzis la nomon de la
proksima kastelo Bidgost. Nun ĝi estas unu el du ĉefurboj de
la Kujavia-Pomeria Provinco (la dua estas proksima Toruń)
kaj sidejo de provincestro, ankaǔ unu el la pli grandaj polaj
urboj - la oka laŭ nombro de enloĝantoj (357 650) kaj la deka
2
laŭ areo (175,98 km ). Ĝi estas grava centro ekonomia, kultura, akademia, medicina, armea,
sporta kaj ankaŭ trafika - ŝosea, fervoja, ŝipvetura kaj aviadila; en Bydgoszcz troviĝas rivera
haveno kaj internacia flughaveno.
Peza industrio kaj aparatkonstruo estas ĝiaj apogilaj industrioj, ekz. PESA, kompanio
produktanta tramojn kaj elektrotrajnojn. Turismo, precipe Esperanto-turismo, ankaǔ estas
brila punkto.

Esperanto-movado

La Esperanto-movado en Bydgoszcz komenciĝis en la unuaj jaroj de la 20-a jarcento.
Grupo de samideanoj de Esperanto fondis Esperanto-asocion en 1908. Tie troviĝas kelkaj
Zamenhof/Esperanto-Objektoj, Internacia Studumo pri Turismo kaj Kulturo (klerigejo de la
Akademio Internacia de la Sciencoj), kie oni povas studi turismon kaj kulturon en Esperanto,
kaj sidejo de Kujavia-Pomeria Filio de Pola Esperanto-Asocio. Tie agadas ankaŭ du
Esperanto-kluboj: Internacia Klubo “Esperantotur” kaj Klubo de Nevidantaj Esperantistoj
“Esperanta Amiko”. Dum longa periodo Bydgoszcz estis kaj estas grava centro de la pola
Esperanto-movado, precipe en la kampoj eldona, instruista kaj vojaĝa. En 2010 aperis libreto
“Esperanto en Bydgoszcz - Pli ol 100 jaroj” (ISBN 978-83-62323-05-0), kiu priparolas la
historion de la Esperanto-movado en Bydgoszcz. Ĝi estas aĉetebla en la libroservo de UEA
kaj ankaŭ legebla rete.

Ĝemelaj urboj

Bydgoszcz oficiale ĝemeliĝis kun tiuj urboj: Ningbo en Ĉinio,
Mannheim kaj Wilhelmshaven en Germanio, Patraso en Grekio, Reggio
Emilia en Italio, Pavlodar en Kazaĥio, Pitesti en Rumanio, Kragujevaco en
Serbio, Perth en Skotlando, Ĉerkaso kaj Kremenĉuko en Ukrainio kaj
Hartford en Usono. Krome ĝi tenas amikecajn aǔ kunlaborajn rilatojn kun
tiuj urboj: Tuluzo en Francio, Granado en Hispanio, Eindhoven en
Nederlando kaj Arviko en Svedio. La foto montras simbolon de ĝiaj
ĝemelurboj en la teatra placo.
El vikipedio kaj http://www.esperanto.bydgoszcz.eu

SERVA PLATFORMO
Por efektivigi la kunlaboron

La oficiala celo de ĝemelurba kunlaboro estas antaŭ ĉio plivastigi perspektivojn kaj subteni
internacian amikecon. Pere de proksimaj kontaktoj oni kontribuas al paco kaj amikeco.
Ĝemel-urba kunlaboro inter du komunumoj estas speciala rilato. Estas deziro interŝanĝi
spertojn kaj ideojn, amikiĝi, viziti unu la alian kaj diskuti pri komunaj interesoj. Esperanto
estas bona rimedo atingi tiun celon. Ni esperantistoj povas kontakti la komunumajn
aŭtoritatulojn kaj oferti nian helpon por superponti lingvajn malfacilaĵojn.
Krom ĝemelurba kunlaboro kelkaj urboj havas apartajn projekt-kunlaborojn. Jen estas
listoj de ĝemelurboj de Helsingborg kaj de Ängelholm.
Loko/Klubo en Svedio
Ĝemelurboj en aliaj landoj
Helsingborg
Xiamen en Ĉinio, Helsingör en Danio, Pärnu en Estonio,
Dubrovnik en Kroatio kaj Alexandria en Usono
Ängelholm
Høje-Tåstrup en Danio, Dobele en Latvio kaj Kamen en
Germanio
En majo 2012 Svedio havas sian landan esperantokongreson en majo 2012 en Elsinburgo.
Pro tio ni serĉas esperantistojn en niaj ĝemelurboj, tiel ke ni povus inviti ilin al la kongreso.
Svedio jam delonge nomumis kelkajn lokojn ĝemelurboj. Kontaktoj inter la lokaj kaj
regionaj komunumoj ĉefe estis pere de la angla lingvo. Nun estas tempo por la reprezentantoj
de la landoj aŭ trovi esperantistojn aŭ lerni esperanton por efektivigi la kunlaboron.
Se troviĝas esperantisto en iu el la supren menciitaj urboj, bonvolu kontakti Kaisa
HANSEN (kaisa@esperanto.se), Komisiito pri ĝemelurbaj kontaktoj de Sveda
Esperanto-Federacio, aŭ Ann-Louise ÅKERLUND (al_akerlund@yahoo.se) en Elsinburgo.

Informo el Tanzanio

Mi loĝas kaj estras 4 vilaĝojn, kiuj kune fondas unu vilaĝaron en la nordokcidento de
Tanzanio proksime de la granda lago Viktorio. Urboj ĉie en la mondo kiuj pretas ĝemeliĝi
kun mia vilaĝaro, kontaktu min, Mramba Simba (smbmramba@yahoo.com)

Funkciuloj de la projekto

S-ro Probal DASGUPTA , prezidanto de UEA
S-ino Maritza GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, estraranino de UEA pri landa kaj regiona agado
S-ro Osmo BULLER, ĝenerala direktoro de UEA
S-ro WU Guojiang, komisiito de la projekto

Redakcio de Informilo de Ĝemelaj Urboj

Redaktoro: s-ro Wu Guojiang, Fushun Shiyouyichang Yanjiusuo, CN-113008, Fushun Liaoning Ĉinio; Telefono kaj
Fakso:+86-413-2650322; Retadresoj: ghemelurboj@yahoo.com.cn amikeco999@21cn.com
Provlego: s-ro Robert BOGENSCHNEIDER, retadreso: robog@gmx.de
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Niaj (eksaj) funkciuloj
La ĝemeliĝo de urboj kaj nia partoprenado en la historio

Tre ofte, kaj sendube ne tute malprave, ni ligas la ideon de la historio al nia
pasinteco. Tamen estas fakte historiaj ĉiuj agadoj, per kiuj ni partoprenas en la fluo
de la racia pluiro de la homaro, per kiuj ni kontribuas al la pozitiva kolektiva
memoro. En niaj malfortaj, iom senpensaj momentoj ni akceptas, ke nur la faroj kaj
malfaroj, per kiuj ŝanĝiĝis la landlimoj – la soldataj triumfoj kaj malvenkoj, gloroj
kaj brutalaĵoj – kreas la historion. Fakte en tiuj momentoj ni cedas al la ideo, ke
havus historion nur la militoj. Sed verdire ankaŭ la paco havas historion, kaj ni
esperantistoj ŝlosile kontribuas al ĝi. Unu el niaj gravaj problemoj estas la kutimo
nin kateni al aliulaj pensokadroj, kiuj malfaciligas al ni plenfide fari nian laboron.
Ni tro ofte konceptas la pacon kiel mankon de militado.
Niaj instituciaj praktikoj de amikeco aparte kapabligas nin en fakoj de publika
agado, kiujn la ordinara mondo pli kaj pli agnoskas. La ĝemeliĝado de urboj estas
unu tia fako. Feliĉe, la senlaca diligentado de samideano Wu Guojiang sub la egido de Universala
Esperanto-Asocio plialtigis la profilon de Esperanto en tiu ĉi sektoro de la internacia kultura agado. Al okulo
serĉanta la tradician gloron videblas unuavice la grandaj urboj. Sed la urba ĝemeliĝo multe pli reliefigas
ĝuste la mezgrandajn aŭ sufiĉe etajn urbojn, kie la komunumaneco de la ordinaraj homoj fariĝas multe pli
konkreta sperto. Ĝi stimulas la loĝantojn en du urboj al persone ŝatata kaj esprimebla interamikiĝo. Tiuvoje
la homoj en du ĝemeliĝintaj urboj per la simpla esprimado de sia plezuro voĉdonas por historio paca anstataŭ
milita, kaj forvenas de la modelo tro alte taksanta la metropolojn kaj ilian regemon.
La nunan jubileon ni kaptu kiel okazon aparte kaj plenkonscie saluti la laborantojn, kiuj mobilizas nin al
nova maniero kompreni la historion kaj nian kapablon kontribui al ĝi.
Probal Dasgupta
Prezidanto de UEA

Ĝemelaj urboj kiel ekzemplo de sukceso en Esperantujo

Antaŭ pli ol 10 jaroj UEA serĉis volontulajn kunlaborantojn por pluraj agadoj. La
respondoj ne estis impete multaj kaj kelkaj el la respondintoj respondis nur por diri,
ke ili bedaŭrinde ne povas surpreni pli da laboro. Sed unu respondo estis tute bona.
Ĝi venis de tre okupita homo en Ĉinio, Wu Guojiang, la nuna komisiito de la projekto
Ĝemelaj Urboj.
Vere pravas tiu organiza diraĵo pri tio, ke "se vi bezonas helpanton, serĉu tre
okupitan homon". Tra la lastaj 10 jaroj li starigis tutan sistemon de rilatoj en la reto
kaj pere de revueto, kiun li mem redaktas, Informilo de Ĝemelaj Urboj, kaj kiun li
disvastigas en ĉiuj eblaj manieroj. Ĉi tiu revueto nun havas sian 40-an numeron, kaj
ni ĉiuj volas solene festi ĉi tiun okazaĵon.
La agado pri ĝemelaj urboj havis grandan prestiĝon inter la esperantistoj en jam
malproksimaj jardekoj. Poste venis ondo de stagnado, ĝis kiam Wu Guojiang
revivigis ĝin. Legantoj de ĉi tiu revuo certe memoras pri la sennombraj artikoloj aperintaj pri konkretaj
kontaktoj inter la esperantistaro de kunlaborantaj urboj en la tuta mondo. Pli kaj pli komencas aperi urboj en
Azio.
Kaj kompreneble taŭga spaco estis dediĉita al la mirakla Herzberg en Germanujo, la Esperanto-urbo, kiu
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ankaŭ apartenas al la sistemo de ĝemelaj urboj.
La nova florado de ĉi tiu agado komplete ŝuldiĝas al Wu Guojiang. Pluraj homoj helpis lin pri konkretaj
taskoj (ekzemple pri relegado de la revueto), sed li mem estas la motoro de ĉio.
Kiom el tiu sukceso estas ŝuldata al la proverba ĉina diligentemo, mi ne scias, sed certe Wu estas la
ekzemplo de nova speco de komisiito de UEA, kiu ne nur faras, sed ankaŭ komunikas pri tio, kion li faras,
kaj komunikas kun la "simplaj" agantoj tra la mondo.
Ĉiuj fidas lin kaj tio estas bona grundo por kresko de lia agado. Uzi Esperanton por la kontaktoj inter
esperantistoj de kunlaborantaj urboj ne nur utilas por ekzerci Esperanton, sed ĉefe ĝi estas rimedo por montri
al la urbestroj, urbaj funkciuloj kaj urbanoj, ke Esperanto estas vivanta lingvo, uzebla kaj uzata en ĉiuj partoj
de la mondo.
Ankoraŭ multajn sukcesojn al Wu Guojiang kaj al la projekto Ĝemelaj Urboj!
Renato Corsetti
Eksa prezidanto de UEA

La ĝemelurba agado per Esperanto estas vera popola diplomatio

Kara samideano, Mi kore gratulas vin pro la 10-jariĝo de la projekto
Ĝemelaj Urboj! Jam pli frue ekzistis ĝemelurba agado, sed kiam vi fariĝis
komisiito de UEA, vi donis al ĝi novan elanon per la aperigo de "Informilo de
Ĝemelaj Urboj", kiu nun atingas jam la 40-an numeron.
Mi sekvis la ĝemelurban agadon kun granda intereso ne nur pro mia ofico
sed ankaŭ pro propra sperto en Esperanto-societo de Oulu, Finnlando, antaŭ ĉ.
30 jaroj. Nia klubo aktive rilatis kun esperantistoj en kelkaj ĝemelaj urboj,
precipe kun samideanoj en la ukraina urbo Odeso kaj la germanaj urboj Halle
kaj Leverkusen. La urbaj aŭtoritatoj ofte subtenis tiun agadon per materialoj

kaj monhelpo.
La ĝemelurba agado per Esperanto estas vera popola diplomatio, ĉar ĝi ebligas rilatojn inter ordinaraj
homoj. Mi esperas, ke iam ankaŭ la oficialaj instancoj komprenos tion pli bone kaj sekvos nian ekzemplon.
Osmo Buller
Ĝenerala Direktoro de UEA

Mia junula revo

Kiam mi estis juna kaj eniris Esperantujon io kio estis tre impresiga por mi estis ke la
grupo de Vercelli (norditala urbo proksima al la mia) havis tre viglan esperantistan vivon.
Fakte ĉiujare ili interŝanĝis vizitojn kun franca urbo kiel oficiala delegacio, ĉar tiu franca
urbo estis ĝemelurbo de Vercelli, kaj esperantistoj havis aktivan rolon en tio.
Ha, kia bela ideo, kia bona utiligo de nia lingvo, ni povas helpi la aŭtoritatojn en la
internacia komunikado kaj nia laboro estos rekonata.
Kaj pasis la jaroj, mia urbo ne estis tiom aktiva, poste mi translokiĝis al la plej granda
itala urbo, kaj tie la aferoj estas preskaŭ neeblaj, ĉar pli malfacile oni atingas la “ĝustajn”
homojn en la “ĝustaj” funkcioj, kompare kun eta provinca urbo.
Kaj en 2001, kiam mi ricevis la taskon de estrarano pri landa agado, mi klopodis verki
laborplanon por mia laboro, kaj tiu ĉiama revo kompreneble eniris la laborplanon.
Sed… sed unu afero estas verki laborplanon, alia trovi la taŭgajn laboremajn homojn por ĝin realigi.
Kaj ĝuste en tiu periodo aperis el Ĉinio s-ro Wu Guojiang, kiu havis mian saman intereson.
La kontaktoj estis viglaj kaj mi konvinkis lin labori por UEA, kaj dum printempa estrarkunsido, en 2002,
ni nomumis lin Komisiito pri Ĝemelaj Urboj.
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Kaj neniam – dum mia dekdujara estrara deĵoro – ni nomumis pli taŭgan kaj seriozan Komisiiton.
S-ro Wu Guojiang tuj pretigis laborplanon kaj komencis verki cirkulerojn, kiuj iĝis bultenoj, sendataj tra la
mondo, por instigi, konsili, la esperantistojn trovi vojon por iniciati ĝemelajn kontaktojn.
Li ankaŭ listigas la sukcesojn, la klopodojn, la anoncojn por trovi partnerajn grupojn tra la mondo, kaj
multaj projektoj konkretiĝis dum la dekjara periodo de laboro de nia heroa Komisiito.
Nun en Esperantujo, dank’ al klopodoj, al serioza laboro, al sindediĉo de s-ro Wu Guojiang, estas normale
paroli pri tiu temo, kaj okazigi dum la Universalaj Kongresoj kunvenon pri tiu temo, ĉar, intertempe, li
sukcesis konstrui reton da kunlaborantoj kiuj pretas helpi aŭ gvidi kunvenon kiam li ne povas ĉeesti.
Mi vere kaj elkore dankas s-ron Wu Guojiang pro lia dekjara laboro kaj por la realigo de mia junula revo!
Michela Lipari
Eksa estraranino de UEA

Esperanto rolis en intertraktado pri establo de ĝemelurbaj rilatoj.

Mi tre malmulte spertis pri ĝemelaj urboj, sed mi volonte rakontus tiun
malmulton. En 1988 okazis la Tutpacifika Esperanto-Kongreso en Brisbano,
Aŭstralio, kie mi tiutempe loĝis. Mi estis ankaŭ la prezidanto de Aŭstralia
Esperanto-Asocio, do ĉina delegitaro petis mian helpon dum la kongreso.
Mi bedaŭras, ke mi eĉ ne plu memoras la nomon de la ĉina urbo, el kiu
venis tiu delegitaro. Ĉinio estis tiutempe vekiĝanta giganto, kaj ĉinaj urboj
serĉis ĝemelurbajn rilatojn en aliaj landoj. Brisbano, tiam la tria urbo de
Aŭstralio laŭ loĝantnombro, altiris la delegitaron. La celo: establi
ĝemelurbajn rilatojn inter Brisbano kaj la hejma urbo.
Sed estis lingva problemo. Neniu el la delegitoj parolis angle. Do ili invitis ĉinan esperantiston
(kongresanon) aliĝi al la grupo, kaj petis lin peri la konversacion kun la brisbanaj instancoj. Li faris tion,
invitinte min interpeti esperante el la angla.
Do la iom kompleksa situacio estis tia: la ĉinaj delegitoj petis sian esperantiston diri ion; li transdonis al mi
esperante, kaj mi pludonis angle al la reprezentantoj de Brisbano. La brisbananoj diskutis inter si kaj
interkonsentis pri la respondo kaj diris al mi angle; mi tradukis en Esperanton por la ĉina samideano, kaj li
pludonis ĉine.
Ne la plej rapida maniero interkompreniĝi, sed la afero funkciis. Bedaŭrinde tiu delegitaro ne sukcesis: la
brisbananoj preferis la argumentojn de alia ĉina urbo! Sed almenaŭ estis interese, ke Esperanto rolis en tiu
intertraktado.
Hodiaŭ, mi supozas, la ĉina urbo sendus belajn junulinojn, kiuj bone parolas angle ...
Trevor Steele
Eksa ĝenerala direktoro de UEA

Ni devas fortigi la bazon por la ĝemelurba projekto

Inter la jaroj 2007 kaj 2010 mi estis estrarano de UEA respondeca pri la landa kaj
regiona agado, kaj en tiu kampo troviĝas la ĝemelurba projekto. Bedaŭrinde s-ro Wu
Guojiang, la ĉefrolanto de tiu projekto, ne povis partopreni en la UK-oj dum tiu periodo,
do anstataŭ li mi prizorgis la kunsidon. Dume mi ekhavis pli da intereso pri tiu projekto.
Mi iom skribis rilate al ĝi.
En la kunsidoj oni ofte demandis, kiamaniere oni povu trovi esperantistojn en la
ĝemelaj urboj. Se temas pri la afero inter grandaj urboj, tio ne estas malfacila, ĉar certe
oni povas trovi en Jarlibro de UEA aktivajn esperantistojn en ambaŭ urboj, sed temas
pri malgrandaj urboj, tio estas malfacila. Ankaŭ mi provis trovi esperantistojn en la
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ĝemelurboj de mia urbo, kaj serĉis la urbonomojn en Jarlibro - sed vane, nek troviĝis urboj najbaraj de tiuj.
La unusola sukceso por mi temis pri itala malgranda urbo Orvieto, kiu havas ĝemelan rilaton kun mia urbo.
Ne troviĝis la urbo en Jarlibro, do mi sendis leteron al s-ro Renato Corsetti, la eksa UEA-prezidanto, kaj li
trovis esperantistojn loĝantajn en la sama regiono. Dank’ al lia helpo kaj al tiuj esperantistoj, okaze de la UK
en Firenze mi povis viziti la urbon kaj renkontis la urbestron, transdonante la mesaĝon de mia urbo. Tamen
bedaŭrinde tio estis la fino de mia agado. Poste mi ne povis daŭrigi la rilaton, pro tio, ke mankis al mi pli da
energio aŭ entuziasmo kaj ke tiuj esperantistoj ne estis loĝantoj de tiu urbo. Daŭrigi la rilaton en ambaŭ
flankoj bezonas fortan volon kaj altan kapablon kun perspektivo.
Alia demando dum la UK-oj estis: kial esperantistoj en la ĝemelaj urboj ne respondas al ni, kvankam ni
petis de ili helpon? Mi ne povas respondi al tiu demando ĝuste, sed eble ili estas maljunaj kaj ne volas labori
en tiu kampo.
Respondante al tiuj demandoj dum la kunsidoj venas proponoj, ekzemple, ke UEA havu TTT-ejon pri tiu
projekto kaj oni instalu TTT-ejon por ĉiuj ĝemelaj urboj en la mondo, ktp. Tiuj proponoj ŝajne estas bonaj,
sed antaŭ tio pli grave estas fortigi nian bazon.
Mi jam gvidas en mia urbo Esperanto-klubon kaj instruadas Esperanton multajn jarojn. Mi agadas en
Japanio kaj en la mondo, sed kun bedaŭro mi devas konstati, ke la nombro de esperantistoj estas malgranda
kaj ke multaj “esperantistoj” estas “eternaj komencantoj”, kiuj ne progresas multe, ne havante sufiĉan konon
pri Esperanto, nek legante librojn, nek korespondante kun alilandanoj. Ĉu tiuj “eternaj komencantoj” havas
intereson pri ĝemelaj urboj? Ĉu ili volas kaj povas labori por ĝemelaj urboj? La respondo estas,
memkompreneble, ne. Do plej grave estas nutri esperantistojn kaj naski pli altnivelajn esperantistojn, kiuj
volas kaj povos labori internacie. Ja, ni ĉiuj scias, ke tio estas la plej grava, sed ni ne scias, kiamaniere ni
povu realigi tion.
Por respondi tiun demandon, mi prezentos miajn du projektojn. Mi jam de tri jaroj havas projekton:
Esperanto-sumoo. Sumoo estas japana tradicia luktosporto, kies konkurso okazas ses fojojn jare en neparaj
monatoj dum 15 tagoj. Mi ekpensis havi Esperanto-sumoon, paralele kun tiuj veraj sumoo-konkursoj. La
maniero estas jena: antaŭ la komenciĝo partoprenontoj decidas, kiun libron kaj kiom da paĝoj ili legos por
unu tago, kaj laŭ la irado de la vera sumoo, ili legos tiun kvanton el tiu libro. Se ili plenumos sian promeson
ĝis la noktomezo de tiu tago, ili akiros unu venkon, se ne, unu malvenkon, kaj tiamaniere ili luktados/legados,
ne kontraŭ aliaj luktistoj, sed kontraŭ si mem, nome kontraŭ sia promeso.
La unuajn tri konkursojn mi provis nur en Japanio, kaj poste mi disvastigis la ideon en la tuta mondo. La
plej lasta okazis en tiu januaro, en kiu partoprenis 83 homoj el 16 landoj. Ili entute legis 5500 paĝojn. Ili tre
volonte partoprenis en la sumoo, ĉar ili povis legi librojn dormantajn en sia breto kaj ili havis ĝuon kaj ĝojon
legi Esperanto-librojn. Mi volas pligrandigi la nombron de la partoprenantoj al 250 ĝis la fino de 2012. Mi
estas certa, ke se ni povos varbi 500, aŭ 1000, la movado ŝanĝiĝos. Se 500 homoj fariĝos diligentaj, konsciaj
esperantistoj, ĉu vi ne pensas, ke tiam la movado de ĝemelaj urboj multe progresos?
Mia alia provo estas “Societo por parkere kanti la himnon La Espero”. Ĉu vi povas kanti ĝin parkere? Mi
demandis tion al “esperantistoj” dum la UK-oj, sed multaj forkuris, hontante pro sia senkapablo. Mi nur
havas 38 sukcesintojn en la listo de la Societo. Ĉu tiuj senkapablaj homoj povas kaj rajtas nomi sin
esperantisto? Ĉu ili povos bone kaj memfide gvidi lernantojn? La kapablo kanti la himnon parkere ŝajnas
bagatela, sed ĉu vere bagatela? La himno estas la kerno de nia movado, do certe la kapablo kanti ĝin bone ne
estas bagatela. Se ni havos 100, 500, 1000 parkerajn kantistojn, ĉu vi ne pensas, ke la movado ŝanĝiĝos?
Troviĝas esprimo “Fosi sian sulkon”, sed kial oni ne fosas sulkojn, kampojn, kamparojn, urbojn, landojn
kaj la mondon? Por la sukceso de la ĝemelurba projekto, ni fosu grandskale la mondon per la
Esperanto-sumoo, parkera kantado de la himno kaj aliaj manieroj, kiujn vi mem kreos.
Hori Yasuo
Eksa estrarano de UEA kaj prezidanto de KAEM
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Modeloj priparolas nin
Informilo de Ĝemelaj Urboj estas forumo kaj informkanalo

Ni gratulas al vi okaze de 10-jariĝo de la projekto Ĝemelaj urboj. Via agado kaj la Informilo de Ĝemelaj
Urboj estas gravaj por la Esperanto-movado, por ĉiuj, kiuj aktivas por disvastigi Esperanton, kiuj uzas la
internacian lingvon por
interurba,
interkluba
kunlaboro. La novaĵoj, la
ekzemploj, raportoj el aliaj
mondpartoj fortigas la
klopodojn, la sentojn, ke
indas la komuna agado
por la intereso de la lingvo,
por la intereso de la
lingvouzantoj.
La samon ni spertis
dum nia ĉ. 7-jara kunlaboro
kun Góra en Pollando, la
ĝemelurbo de Herzberg am
Harz - la Esperanto-urbo.
Ni esperas, ke ankaŭ niaj
komunaj atingoj estis kaj restas interesaj por aliaj urboj kaj ni ĝojas, ke la Informilo de Ĝemelaj Urboj estas
forumo, informkanalo ankaŭ por ni, kaj raportoj povis aperi ankaŭ pri niaj projektoj.
Por la sekvaj jaroj, jardekoj elkore ni deziras al vi forton, senlacan pluan kunordigan agadon kaj sukcesojn
por ĉiuj projektoj rilate al ĝemelaj urboj.
Kun koraj salutoj, bondeziroj,
Zsofia Korody kaj Peter Zilvar
Gvidantoj de Interkultura Centro Herzberg/Germana Esperanto-Centro
el Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo

Kiel ni utiligis aferojn de ĝemelaj urboj por Esperanto

Tiu ĉi Informilo de Ĝemelaj Urboj (IĜU) estas jubilea numero pri sia
10-jariĝo. Mi elkore gratulas kun estimo s-ron Wu Guojiang pro lia senlaca
redaktado. Foje kaj foje legante la bultenojn mi sentas lian energion kaj
entuziasmon por antaǔenigo de la projekto komisiita de UEA.
Mi nomiĝas Nakatu Masanori, vicestro de Esperanto-Societo en Takatsuki
(EST), kiu movadas en la urbo Takatsuki situanta meze inter la japanaj urbegoj
Osaka kaj Kyoto kaj havanta pli ol tricent kvindek mil loĝantojn.
EST fondiĝis en 1966 iniciatite de eminentaj esperantistoj Tanaka Sadami
(1907-1992), Nisikawa Toyozo(1910-2004), Takeuti Yosikazu (1931-2005) ktp. En la plej prospera tempo ni
havis 63 membrojn kaj nun 35. La nomo de nia societo EST kelkfoje aperis en IĜU. En la rubriko Inter
Ĝemelaj Urboj de la 1-a numero aperis la nomoj de geedzoj Takeuti. Ĝi montris, kiel ili agis antaǔ kaj post la
ĝemeliĝo de la ĉina urbo Changzhou kun Takatsuki. EST aperis ankaǔ en la sama rubriko de la 11-a numero
“Kunlaboro inter ĝemelaj urboj Changzhou kaj Takatsuki”, 3-paĝa artikolo de s-ro Zhang Changsheng,
prezidanto de Changzhou-a Esperanto-Asocio. Do multaj povus scii nian aktivadon pri ĝemelaj urboj.
EST okazigas ĉiujare elementan kurson kaj ĉiusemajne kunvenon por lernadi Esperanton, kaj
partoprenadas en la Aǔtuna Kultura Evento de Urbo Takatsuki per Esperanto-ekspozicio. Ni alprenadas la tri
aferojn kiel la principon por nia movado kaj okazigas ilin ekde la societa fondiĝo sen interrompo. Interalie ni
traktas la ekspozicion grava por konigi al urbanoj kio estas Esperanto kaj kion ni povas fari per Esperanto.
Krome ĝi havis la kaŝitan celon, ke la municipo eksciu la utilecon de Esperanto, ĉar la urbestro kaj urbaj
gravuloj vizitas ekspoziciejojn aranĝitajn en la kultura evento.
Aktivado rilata al ĝemelaj urboj estas ofte montrita en nia ekspozicio kaj efikas, ke la municipo agnoskas
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Esperanton kaj nian movadon. Kiam ni okazigis provincajn kongresojn de Esperanto en Takatsuki, la
urbestro partoprenis ĝin kaj salutis al la kongresanoj. Unu ekzemplon vi povas legi en la 31-a numero. Kaj la
municipo rezervis ĉambrojn en la Publika Domo bezonatajn por la afero.
Pri EST kaj Ĝemelaj Urboj
Mi resume prezentas, kiel ni aktivas por Esperanto utiligante aferojn de ĝemelaj urboj. Takatsuki oficiale
ĝemeliĝis kun tri urboj en eksterlandoj, t.e. Manila en Filipinoj, Changzhou en Ĉinio kaj Toowoomba en
Aǔstralio. Ĉiufoje, kiam ni komencis rilati kun esperantistoj aǔ Esperanto-organizo en eskterlanda urbo
kontraktota pri ĝemeliĝo, ni havis la kaŝitan celon, ke ni montru la praktikecon kaj utilecon de Esperanto al la
municio. Ni invitis esperantistojn el la tri urboj kaj ĉiufoje ni aranĝis por la invititoj respektan viziton al la
urbestro aǔ aliaj urbaj gravuloj.
Pri Manila
Antaǔ ol la urbo oficiale ĝemeliĝis kun Manila en januaro de 1979, ni anticipe sciis pri tio kaj esploris ĉu
tie ekzistas esperantisto. Ni trovis s-inon Pazz Makasaet. En majo de 1979 Urba Internacia Asocio organizis
la unuan karavanon por viziti Manila. Tiam s-ino Takeuti Tomiko korespondis kun ŝi kaj aliĝis al la karavano.
Ili renkontiĝis en Manila. Ŝi vidis, ke Pazz Makasaet kapablas paroli Esperanton ne flue, sed sufiĉe por
komunikado. Ni invitis ŝin kaj ŝi venis sola al Japanio en aǔgusto de 1979.
Pri Changzhou
Aǔguston de 1986 s-ino Takeuti Tomiko, kiu sciis ke la urbo planas ĝemeliĝi kun Changzhou en Ĉinio,
aǔdis kutime Esperantan elsendon de Ĉina Radio Internacia (ĈRI) kaj hazarde kaptis la novaĵon, ke en
Changzhou fondiĝis Changzhou-a Esperanto-Asocio (CEA). Ŝi petskribis al ĈRI, por ke ĝi informu ŝin pri la
adreso de CEA. ĈRI afable plenumis ŝian peton. Tiama prezidanto de EST, s-ro Nisikawa Toyozo, skribis al
la prezidanto de CEA, s-ro Zhang Zhenzi. Tiel komenciĝis nia amika interŝanĝo, antaǔ ol la du urboj oficiale
ĝemeliĝis en marto de 1987. Niaj membroj plurfoje, interalie s-ro Takeuti Yosikazu pli ol dekfoje, vizitis
Changzhou, kaj dufoje delegacioj de CEA vizitis Takatsuki. Krome ni renkontiĝis kun CEA-anoj en
internaciaj kongresoj en Azio.
EST kaj CEA havis instruistajn membrojn kaj dank’ al ilia klopodo Dongfang-Elementa Lernejo (DEL) kaj
Yosumi-Elementa Lernejo (YEL) de Takatsuki komencis interŝanĝon kaj poste oficiale ĝemeliĝis. La
interŝanĝo ankoraǔ daǔras amike per kunlaboro de ambaǔurbaj esperantistoj. Du lernejestroj s-roj Tsuchiya
kaj Tsuda de YEL vizitis DEL kaj la lernejestro de DEL, s-ino Liu Lixia, vizitis
YEL(http://www.geocities.jp/fdtsh088/china2010-1.html). La vizitojn aranĝis urbaj instancoj kaj helpis tion
esperantistoj kompreneble.
Pri Toowoomba
Takastuki kaj Toowoomba ĝemeliĝis en novembro de 1991. Tamen pli frue, en majo de la jaro la tiama
prezidanto s-ro Nisikawa, kiu sciis baldaǔan ĝemeliĝon de ambaǔ urboj, vojaĝis al Toowoomba kaj
renkontiĝis kun s-ino Jean Lehane, prezidanto de Toowoomba Esperanto-Societo (TES).
En julio de 1992 ges-roj Takeuti aliĝis al la karavano aranĝita de la urba instanco. Ili renkontiĝis kun
membroj de TES. En 1997 EST invitis s-inon Jean Lehane al la 45a Kansaja Kongreso, kiun aranĝis EST. En
la UK en Adelaide 1997 la aliĝintoj de EST kaj TES plurfoje havis renkontiĝon.
Nia interŝanĝo ĉesis pro malsaniĝo kaj forpaso de Jean Lehane. Tamen danke al IĜU kaj helpo de s-ro Wu
Guojiang, mi ricevis retmesaĝon de la sekretario de TES, s-ino Hazel Green kaj la interŝanĝo rekomenciĝis.
Ni jam dufoje ricevis de TES amikan mesaĝon kun fotoj por nia ekspozicio.
Mi resume skribis kiel ni aktivis kun esperantistoj en tri ĝemelaj urboj de Takatsuki. Retrovidante la
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aferojn mi pensas, ke nia movado pri ĝemelaj urboj ne povus esti tiel sukcesa sen kontribuo de s-ro Nisikawa
kaj geedzoj Takeuti.
De tempo al tempo mi aǔdis de s-ro Takeuti, ke ni devas teni la mondon en paco por ke ni povu libere
komuniki kun eksterlandanoj per amata lingvo Esperanto. Li vizitis Changzhou pli ol dekfojojn. Okaze de tio
li interŝanĝis kun tieaj esperantistoj kaj instruis Esperanton en lernejoj. Kial li vizitis tiom da fojoj
Changzhou? Laǔ la babiladoj faritaj kun li mi supozas, ke li amis tieajn junajn esperantistojn kaj deziris fari
ilin veraj esperantistoj. Li deziris doni ŝancon al ili por praktiki Esperanton. Lia kontenta mieno post reveno
el Changzhou supozigis min, ke li mem amuzis sin per la praktikado de amata Esperanto.
Ĉiumarde vespere ni havas lernokunvenon kaj ĉeestas ĝin dek tri. Tamen al ni mankas junuloj, eĉ
mezaĝuloj. Mi timas, ĉu ni povos daǔrigi la movadon hereditan de la antaǔuloj.
Nakatu Masanori
[la redaktoro: s-ro Nakatu helpe prezidis Kunvenon de Ĝemelaj Urboj dum la 93-a UK okazinta en Pollando kaj prezidis
Kunsidon de Ĝemelaj Urboj dum la 6-a Azia Kongreso de Esperanto (AK) okazinta en Ulanbato]

Informilo de Ĝemelaj Urboj varmigas la atmosferon por interhomaj rilatoj
Estimataj legantoj de la Informiloj! Laǔ invito de kolego Wu
Guojiang mi kun danko ĝojas, partumi en la jubilea eldono de la
Informilo, kvankam mi jam delonge (ekde 2003) ne plu kontribuis al ĝi.
En tiu pasinta tempo mi eldonis la interurban informilon “PONTOJ”.
Tiu ĉi informilo interligis la Esperanto-grupojn en urboj, kiuj en
pli-malpli densa formo estis ĝemelitaj partneroj de la germana urbo
Hildesheim. Estis la urboj Weston-super-Mare en Britio, Angoulême en
Francio, Halle en Germanio, Pavia en Italio, Gelendjik kaj Rostov/Don
en Rusio.
La unua eldono de PONTOJ aperis en 1993 kaj la lasta en 2003. Sep kajeroj en dek jaroj. Do ankaǔ
motivo por kvazaŭ jubilea rememoro. Dum tiu dekjara periodo okazis multaj diversformaj kontaktoj,
partopreno en interurbaj vojaĝoj kaj ekspozicioj. La komuna laboro por PONTOJ aldonis al ĉiuj niaj
kontribuantoj multajn instigojn por la interna vivo de la unuopaj grupoj. Fortiĝis la sento kaj la konvinko, ke
Esperanto vere plenumas, kion ĝi promesas. Ĉiu eldono akcentis apartajn temojn kaj rubrikojn: El la vivo de
nia urbo, Legendo rakontas, Invito por via lango (kuirpraktiko), Privojaĝaj raportoj, Prezentado de urbaj
muzeoj, Akvo en niaj urboj: riveroj, lagoj, maroj, Historiaj facetoj, Festoj en nia urbo, Originalaj poemoj ktp.
Multe da kontentigaj kontaktoj kaj spertoj dum tiu ĉi tempo. Sed bedaǔrinde, tamen neeviteble, la kondiĉoj
por tia intensa kunlaboro ne restis la samaj kaj stabilaj. Daŭrigo de la informilo ne plu estis ebla. Bedaŭrinde!
Sed la ‘sparkoj’, kiuj ankaŭ nin instigis, ĉie en la mondo kaj ĉiam denove ekbrulas kaj nutras esperon. Per
la Informilo, kiun kolego Wu Guojiang eldonis dum sia jubilea periodo, tia ekbrulo okazas kaj varmigas la
atmosferon por interhomaj rilatoj laŭ intenco de L. Zamenhof kaj multaj aliaj, kiuj sekvis lin kaj transdonis
kaj disdonis tiajn ‘sparkojn’. Ni agnosku eĉ minimuman kontribuon al tia reciproka interkompreniĝo, al
kreskigo de respekto por la pli kaj pli montriĝantaj kaj ekkoneblaj diferencoj kolektivaj, kulturaj, etnaj,
religiaj, individuaj; Ni agnosku eĉ malgrandan progreson en la ekkono kaj agnosko de tio, kio estas komuna
al ni ĉiuj: transiro el de timo (en ĉiu ajn sekvoriĉa kaj detrua formo) al amo (en plej vasta senso).
Mi admiras kaj alte respektas la energiriĉan laboron de redaktoro Wu Guojiang. Mi dankas al li – al vi por
via afabla subteno dum la tempo, kiam PONTOJ estis vivanta. Kaj mi deziras, ke via vivo estu plena de
kontentigaj spertoj en ĉiuj viaj vivokampoj kaj rilatoj.
Gratulon kaj dankon!
Hans Fechler el Germanio

7

El kontinentaj kaj landaj organzaĵoj
Granda signifo de IĜU

Okaze de la jubilea 10-jariĝo de Informilo de Ĝemelaj Urboj mi gratulas al ĉiuj,
kiuj sindone okupiĝis pri la publikigo de la bulteno. Ajna movado komencas de forta
personeco. Konscia laboro de ĉiu persono estas la plej grava elemento por sukceso.
Kvazaŭ magneto, ĉirkaŭ la vekiĝinta persono formiĝas rondeto de samideanoj kaj la
rondeto kreskas kaj grandiĝos. Kiam en iu urbo naskiĝas la rondeto de Esperantistoj,
la urbo jam fariĝas kandidato al ĝemelaj urboj.
Ĉiu Esperantisto strebu al tiu celo, ke li havu por si la magnetan forton. Donas al
li la forton ĉiu agado por Esperanto. Dum li dediĉas sin por disvastigo de Esperanto
al najbaroj, li fortigas sian karakteron. En la afero de publikado de la bulteno IĜU
oni trovas fortan spiriton de respondeculo, kaj tio kuraĝigas aliajn samideanojn en la
tuta Esperantujo.
Por la Esperanta afero, ni jam historie havas bonajn antaǔantojn. En Eŭropo, en Azio, en Ameriko, ĉie ni
trovas niajn samideanojn kaj modelojn de fortaj personoj, havantaj magnetan forton. Informilo de Ĝemelaj
Urboj donas al ni instigajn informojn por vidi tian magnetan forton.
Estas tre grave, ke tiu IĜU estas publikata nun en Ĉinio, kie la popolnombroj estas plej multaj, kaj tie, kie
plej rapida estas la ekonomia disvolviĝo en la mondo. Se ĉinaj Esperantistoj daŭre agados tiel aktive, kiel ĝis
nun, nia futuro estas plena de lumo. Esperantaj urboj estas ankoraŭ malmultaj, sed ili jam troviĝas en kelkaj
landoj. Ni vidas la ĉinan urbon Zaozhuan kreskanta kiel energia Esperanta urbo. Ĉiu agado, aperinta en Ĉinio,
kuraĝigas Esperantistojn en la tuta mondo. Ni deziras, ke plimultiĝu per Esperanto ĝemelaj urboj kun ĉinaj
urboj, ĉar Ĉinio nun estas la akso de tutmonda Esperanto-movado.
Sasaki Teruhiro
Prezidanto de KAEM

La projekto estas tre signifplena kadre de UEA

Kara s-ro Wu Guojiang, la komisiito de UEA pri la projekto Ĝemelaj Urboj, kiel unu el
la ardaj legantoj de via informilo, mi kore gratulas vian senlacan aktivecon por la projekto.
Vere, via misio estas tre grava kaj serioza pro tio,ke Esperanto estas tute ĝusta lingvo por
ĝemeligi kaj ĝemeliĝi unu la alian sur neŭtrala bazo trans la lingva kaj kultura diferencoj.
En tiu senco, mi opinias, ke via tasko estas tre signifplena kadre de UEA.
Legante vian informilon, mi haŭte sentis, ke aktuale Esperanto estas efike utiligata por
amikigi kaj fratigi la homojn, kiuj loĝas kune sur la terglobo.
Mi ne dubas, ke ĝemeliĝo inter urboj pere de Esperanto estas ĝuste parto de tio, ke d-ro
Zamenhof sopiris realigi sian sonĝon en tiu ĉi mondo. Ĉar li ĉiam alvokis la mondon sen
milito, sen diskriminacio kaj sen malharmonio.
Esperante vian senpaŭzan marŝadon, mi kore gratulas kaj sendas aplaŭdon.
LEE Jungkee
prezidantode Seula Esperanto-Kulturcentro
kaj eksa prezidanto de KAEM
[la redaktoro: ĝuste pro aktiva konsidero de s-ro Lee sukcese okazis Kunsido de Ĝemelaj Urboj dum la
6-AK en 2010]
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Salutvortoj de la prezidanto de Europa Esperanto-Unio

Estimata samideano,
Kiel irlandano loĝanta en Belgio, kaj prezidanto de EEU/Europa Esperanto-Unio, mi esprimas miajn
elkorajn gratulojn okaze de la 10-jariĝo de la tre grava projekto “Ĝemelaj Urboj” en la kadro de UEA.
D-ro Seán Ó Riain

Amikeco estas unu el la plej gravaj celoj de Esperanto

Salutojn al vi kaj ĉiuj membroj de la Ĝemelaj Urboj tra la mondo.En la nomo de la Aŭstralia
Esperanto-Asocio mi gratulas la projekton de Ĝemelaj Urboj pro la kunigo de tiel multaj urboj tra la mondo.
Mi opinias, ke la amikeco, kiu kreskas inter la membroj de la ĝemelaj urboj estas unu el la plej gravaj celoj
de Esperanto.
Dankon pro ĉio, kion vi mem faras por helpi la projekton kaj mi esperas, ke vi ĝuos la 10 jaran jubileon.
Dianne Lukes
Prezidanto de Aŭstralia Esperanto-Asocio

Mi ĝojas vidi la pozitivan rolon de la projekto

Kara kaj estimata s-ano Wu Guojiang, Okaze de la 10-jariĝo de la projekto Ĝemelaj Urboj
kaj aperado de 40 numeroj de Informilo de Ĝemelaj Urboj mi esprimas al vi mian varman kaj
koran gratulon. Mi ĝojas vidi la pozitivan rolon de la projekto en kontaktigo de diverslandaj
popoloj kaj esperantistoj kaj en disvastigo de nia lingvo per ĝemeligo de urboj, kaj mi ankaǔ
kun granda intereso legas la Informilon de Ĝemelaj Urboj, kiu kun bela aspekto donas al ni
multajn sugestigajn informojn pri nia Movado en via kampo. Mi kore dankas vin kaj viajn
kunlaborantojn pro via diligenta laboro kaj deziras al vi pli grandan sukceson en la agado por
via projekto.
Tan Xiuzhu
Eksa vic-prezidanto de Ĉina Esperanto-Ligo

Ankoraŭ pli grandajn sukcesojn!

Mi ekrilatis al la Projekto de Ĝemelaj Urboj en 2010 pere de s-ro Wu Guojiang,
kun kiu mi amikiĝis en la 6-a Esperanto-Kongreso de Nordoriento de Ĉinio,
okazinta tiujare en Dandong-urbo, Liaoning-provinco. Depost la kongreso mi
jam povas regule kaj rete ricevi ĝian organon Informilo de Ĝemelaj Urboj.
Pere de la Informilo mi klare vidas, ke post kiam la “Projekto” ekfunkciis
antaŭ 10 jaroj, la laboro multe progresas. Ĝia organo “Informilo” jam havas 39
numerojn, kiuj estis ekspeditaj al ĉiuj anguloj de la mondo. Laŭ mi, la informila
enhavo estas riĉa, interesa kaj legi-deziriga. Kaj dank’ al la Informilo ni
esperantistoj povas esti ne izolitaj, sed kunligitaj. Ĝi donas al mi pozitivajn impresojn. Por mi persone estas
precipe imprese, kiom entuziasme Wu kaj liaj kunlaborantoj en UEA partoprenas en la laboroj kaj prenas
respondecon pri la “Projekto”. Mi ja ŝuldas dankon al iliaj sinoferaj laboroj.
Ĉe la 10-jara jubileo de la Projekto de Ĝemelaj Urboj, mi sincere diru la jenon:
Pri la estinteco: Bonan kaj indan investon de tempo, mono kaj energio por nia “Projekto”!
Pri la estonteco: Ankoraŭ pli grandajn sukcesojn al nia “Projekto” en la venontaj 10 jaroj!
Zhu Mingyi
Eksa vic-ĝenerala sekretario de Ĉina Esperanto-Ligo
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Gratulo de Assane Faye

Okaze de la 10 jara jubileo de Ĝemelaj urboj, mi glate en nomo de Senegala Esperanta Asocio gratulas
kaj kuraĝigs vin. Plenan sukceson!!!
Assane Faye
Prezidanto de Senegala Esperanto-Asocio

Dum la jaro de la 125-jara jubileo
Karaj legantoj de la Informilo de Ĝemelaj Urboj,
Mi, komisiito de ĝemelaj urboj en Svedio, dum multaj jaroj provis instigi la
esperantistaron en Svedio kunlabori en la kadro de ĝemelaj urboj.
La esperantistaro ankoraŭ ne komprenas la valoron de ĝemelurbaj rilatoj kiuj
jam estas establitaj inter la komunumoj en la ĝemelurboj. Komunumoj starigis
inter si kontrakton pri rilatoj inter du (aŭ pli) da urboj. Tio signifas ke la
komunumoj respondecas pri la kostoj por ekz. vojaĝoj por havi ĝemelurbajn
renkontiĝojn.
En urboj kiuj ne havas fortan esperantogrupon ni ne povas instigi la urbestron
lerni Esperanton kaj post tio, labori en la ĝemelurba kadro.
Ni devas komenci pri tiuj esperantistoj kiuj jam estas en la urboj.
Mi laboras ekzemple tiel ĉi:
2012 La Sveda Esperantokongreso estos en Helsingborg
Helsingborg havas ĝemelurbojn: Alexandria en Usono, Dubrovnik en Kroatio, Helsingör en Danio kaj
Pärnu en Estonio.
Mi serĉas esperantistojn en la urboj pere de la Jarlibro kaj pere de la reto kaj petas ilin kontakiĝi kun la
grupo en Helsingborg.
Tial Helsingborg havas la eblecon pere de sia komunumo inviti esperantistojn de la ĝemelurboj al la
Esperantokongreso ĉi jare.
(Mi scias ke oni trovis esperantistojn en Dubrovnik sed mi ankoraŭ ne scias ĉu iu estas invitita al
Helsingborg.)
Espereble la esperantistaro baldaŭ komprenos la valoron de ĝemelurbaj rilatoj kaj la helpo kion ili povos
ricevi de siaj komunumoj.
Pri tio ni laboros pli dum la jaro de la 125-jara jubileo!
Kaisa Hansen
Komisiito de Sveda Esperanto-Federacio pri ĝemelaj urboj

Konkretigu ĝemeliĝon kadre de la projekto Esperanto-125

Estimata Wu Guojang, Estimataj samideanoj,
Dek jaroj jam pasis ekde la kreado de la Projekto Ĝemelaj Urboj. Tio estas granda
evento. Tra la tuta mondo urboj ĝemeliĝas, sed temas pri oficialaj kontaktoj. Esperantistoj
havas tiun avantaĝon, ke ili havas eblecon persone kontakti kun aliaj esperantistoj
loĝantaj en la ĝemelita urbo. Kadre de la Projekto Esperanto-125, vjetnamaj esperantistoj
planas konkretigi ĝemeliĝon inter esperantistoj el Dong Da distrikto de Vjetnamio kun
esperantistoj el Choisy-le-Roi en Val de Marne, Francio, per interŝanĝo de leteroj kaj
eventuale vizitoj. Ni planas ankaŭ ekstarigi kontakton inter esperantistoj el Ho Chi Minh
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-urbo kun esperantistoj el Fusan, en Koreio.
Okaze de la dekjara jubileo, nome de vjetnamaj esperantistoj, mi sendas al vi nian varman saluton kaj
gratulon pro la granda kontribuo kiun vi alportis al la movado, pere de ĝemeliĝo.
Nguyen Xuan Thu
Komitatano de Vjetnama Esperanto-Asocio
respondeculo pri Ĝemelaj Urboj en Vjetnamio
Kontakpersono pri Projekto Esperanto 125 en Vjetnamio

El la Esperanto-gazetaroj
Gratulon al la dekjariĝo de la projekto Ĝemelaj Urboj

Estas gratulinde, ke jam dekjariĝas la projekto Ĝemelaj Urboj kadre de UEA kaj 40
numeriĝas la revuo (ricevita de mi en la reta versio) , kiu ĉiam ĉarmas kaj allogas pro ĝiaj
iniciateco kaj abundeco.
Sendube tia iniciateco ne nur konformas al la “interna ideo” de Esperanto sed ankaŭ
plilarĝigas la terenon ponti per Esperanto por la komunikado inter diverslandaj popoloj,
tiel ke floros la interlingva, interkultura kaj interkomunika agadoj ampleksaj ankaŭ en
ĝemeliĝontaj urboj, kaj fruktiĝos je paca mondo translingva kaj transkultura sed abunda de
lingvdiverseco kaj kulturplureco. Mi deziras, ke pli kaj pli multaj urboj ĝemeliĝos, tiom pli, ponte de
Esperanto.
Yu Jianchao
Esperanto-Servo de Ĉina Radio Internacia

Bondeziroj de la revuo Esperanto

Sinceran gratulon okaze de la 10-jara jubileo de la projekto Ĝemelaj Urboj de UEA, kaj bondezirojn al la
kolego, redaktoro Wu Guojiang kaj al la legantoj de la same jubileanta 40-a Informilo de Ĝemelaj Urboj!
Stano Marček
redaktoro de la revuo Esperanto

Salutvortoj el fakaj asocioj
Andrzej Grzebowski [prezidanto de Internacia Klubo “Esperantotur” en Bydgoszcz, Pollando]: Estimata
s-ro Wu Guojiang, koran dankon pro la respondo. Okaze de via 10-jara jubileo de la projekto Ĝemelaj Urboj,
ni sendas al Vi fragmenton de nia nova lernolibro de ISTK/AKB “Itineroj je la nomo de Ludoviko Zamenhof
en Pollando kaj Europo” (alkroĉita), kiun ni ĵus eldonis okaze de la 125-a jubileo de Esperanto. Ni esperas,
ke la fragmento de tiu gvidlibro instigos partoprenantojn de la projekto Ĝemelaj Urboj vojaĝi laŭ tiuj itineroj
kaj starigi novajn kontaktojn inter Ĝemelaj Urboj kaj tiuj urboj, kie restadis Ludoviko Zamenhof en Pollando
kaj en Eǔropo. Sukcesan Jubileon al Vi!
Robinson Mattos [Prezidanto de la Eldona Spiritisma Asocio en Brazilo]: Plezure mi salutas la elstarajn
laborantojn de la projekto “Ĝemelaj urboj” precipe pro la lanĉo de la 40-a numero de la informilo de Ĝemelaj
urboj, ankaŭ ni sendas nian bonzirojn por la daŭrigo de tiu fruktedona gravega laboro.

Salutmesaĝoj el ŝiaj rondoj

Profesorino doktorino Alicja Lewanderska Quednau estas vicdekanino de sekcio 6 de AIS SM(Akademio
Internacia la Sciencoj en Sanmarino), vic-rektorino de IUK BG (Internacia Universitato Karlovo en Bugario)
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kaj prezidantino de AIS en Pollando. Sciinte la okazon de la 10-jara jubileo de la projekto ŝi ne nur kelkfoje
esprimis gratulojn, sed inspirite de ŝi samideanoj el diversrondoj rilataj al ŝi, sendis al la projekto bondezirojn.
Jen estas salutmesaĝoj el ŝiaj rondoj.-----la redaktoro
El Alicja mem:
Kara Wu Guojiang, mi dankas al vi pro via grandega kaj grava laboro, ĉar mi kunlaboras kun kelkaj
internaciaj asocioj- do mi scias kiel grava estas amika kunlaboro, kaj kiel ofte estas malfacile interkompreno.
Nome de AIS PL kaj miaj familianoj ni gratulas al vi kaj deziras efikan laboron, feliĉon kaj sukcesojn.
El parencoj de Alicja
Prof. Dr. Barbara Despiney kaj Lukasz Wroblewski: Ili ĉiuj kredas ke dank al vi ekestos plu da ĝemeligo
pere de Esperanto: ni kredas ke jes, kaj ni vidu ekzemplon post 5 jaroj. Ankaǔ al iliaj deziroj aliĝis Božidar
Leonov, prezidanto de IUK kaj AIS en Karlovo.
Piotr Jerzy Hawrylewicz [gimnaziano kaj sportisto el Silezio, vidu foton-1]: karaj, belega ideo, mi deziras
al vi plu da sukcesoj.
Kasia Hawrylewicz [lernato de popollernejo en Silezio, vidu foton-2]: Mi tre ĝojas ke vi bone agadas.
Gratulon kaj sukceson plu.
Remigiusz Tomasz Lewanderski el Warszawa en Pollando/Paris en Francio: Esperanto signifas fratecon.
Pro tio ĝemeliĝo de urboj pere de Esperanto estas belega. Ne lasu tion. Sukceson plu. Vidu foton-3
El kolegoj de Alicja
Prof. Dr. Hans Dietrich Quednau el Germanio [Senatano de AIS SM,vidu foton-4]: Estimata, mi tre fieras
ke vi sukcesis atingi grandan laboron. Ne lasu tion, deziras al vi ĉion bonan.
Stewen Brewer kaj Charles Duncan el Usono[anoj deAIS SM]： Ni elkore salutas kaj gratulas al vi okaze
de via 10-jara agado. Foto-5 montras Alicja kaj ilin.
El studentoj de Alicja
Katrin Halburg el Germanio, Szilvia Laszlo, Zikali Richard, Anna Norti, Istvan Szilagi kaj Anna Sulve
el Rumanio, kaj aliaj el Hungario: Ĉion bonan kaj plu da sukceso por vi, kaj ne forgesu ke ankaǔ ciganoj
lernas Esperanton! Foto-6 montras Alicja kaj parton el ili.

Foto-1

Foto-3

Foto-2

Foto-4

Foto-5

Foto-6
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Esprimoj el iliaj koroj
Ju pli aĝa, des pli bela

Kara estimata Wu Guojiang,
Dek jaroj jam, kia sukceso! Au ĉu prefere mi diru: kia eltenemo, kia diligento? Persiste vi laboras kaj
obstine, eĉ malgraŭ tio, ke multaj apenaŭ subtenas vin aŭ esprimas aprezon.
Inter tiuj estas mi, mem provinte fari ion Esperantistan inter mia urbo kaj ties oficialaj ĝemeloj - malfacile
tio ekis, pene vivetadis, rapide velkis. Ĉu dum mia ĝemelurbe aktiva tempo mi sufiĉe raportadis al vi? Ne, mi
ne faris, konfesinde - kaj certe mi ne solas.
Via afero tamen progresas, ĉar vi prizorgas ĝin fidele, kiel montras la Informilo, kiu ne nur aperis jam
39-foje (mia plej ŝatata cifero), sed krome eĉ fariĝis ju pli aĝa, des pli bela.
Gratulon do al via 10-jara "projekto", kiu jam delonge fariĝis realaĵo kaj valora informfonto!
Sabine Hauge
vicprezidanto de Nurenberga Esperanto-Grupo

La plej bona popolinterliga lingvo estas Esperanto

Estimataj gesinjoroj, karaj samlingvanoj,
Kiel ni povus forgesi la dankon por via iniciato, interplekti la diverslandajn lokojn, ĉu grandajn ĉu
malgrandajn, kie geamikoj de nia lingvo Esperanto provas konekti reton de ĝemeliĝintaj urboj.
Kvankam la vojo al pli ampleksaj, pli kontentigaj translimaj kontaktoj ŝajnas esti ankoraǔ longa – ĝi ja
kondukas ne nur abstrakte trans limoj inter la diversaj nacioj, sed estas ofte konkrete barata per inter ili
regantaj, rigide fikisitaj pensmanieroj, historiaj spertoj, la imagoj (ofte eĉ misimagoj) pri la propra valoro kaj
ideoj pri la propra estonteco – tamen ni subtenantoj de lingva interkomunikilo esperas kontribui iom post iom
al paca interŝanĝo kaj sekve al la alproksimiĝo de homoj diversanaciecaj. Pro tio ni altestimu la laboron de
UEA, danku pro via konkreta laboro gratulante la dekjaran ekziston de via projekto “Ĝemelaj Urboj”!
Ni povas raporti, ke niaj malgrandaj urboj Kronach (Kronaĥ) en Supra Frankonujo en Germanio kaj
Hennebont en Bretonio en Francio jam de multaj jaroj estas oficialaj ĝemelaj urboj kaj ke ambaǔ
Esperanto-Grupoj en tiuj urboj staris ĉe la lulilo de tiuj kontaktoj kaj observas kaj flegas ilin laǔforte, persone,
letere aǔ e-poŝte. En Hennebont staras la tie plantita “Arbo de la amikeco” kaj ekzistas unu el la stratoj
nomita laǔ la iniciatinto de nia lingvo, la ‘Rue Zamenhof’. – Ankaǔ kun la urbo Kiskunhalas (Kiŝkunhalaŝ)
en Hungario Kronach havas oficialajn kontaktojn kaj la Esperantogeamikoj en ambaǔ lokoj flegas tiajn sur
persona bazo.
Dokumenteble la E-grupoj estas por paco, amikeco kaj justeco. Ili opinias ke la plej bona popolinterliga
lingvo estas Esperanto.
La E-Grupo Kronach salutas ĉiujn ĝemelurbojn.
Nome de la Kronaĥanoj salutas vin.
Gosbert Gehlert kaj Armin Grötzner el Germanio

Nia afero pri ĝemelaj urboj estas kerno de la movado

Karaj gesamideanoj rilatantaj al nia afero, Ĝemelaj Urboj, Okaze de la 10-jara jubileo kaj la 40a numero
de Informilo de Ĝemelaj Urboj, mi tre ĝojas gratuli kaj elkore danki la rilatantojn kaj precipe la komisiiton de
UEA pri la projekto, s-ron WU Guojiang, kiu ĉiam senlace laboradas por la afero. Ĝenerale dirite, la afero de
ĝemelaj urboj komence ardas sed iom post iom fariĝas nemoda inter urbanoj, kiuj ne komprenas la gravecon
pri internaciaj kompreniĝo kaj amikeco, kaj ne havas kontaktojn. Tia fenomeno ekzistas ankaŭ en mia
urbo. Sed nun estas la epoko de sia loko rekte al alia mondo, nome la epoko “loko-al-tergloba”, per kiu
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homoj povas prosperi kaj sentas sin reciproke najbaraj en paca kunvivado. En tio Esperanto havas gravan
rolon, por kiu esp-istoj devas havi pli fortan solidarecon inter rilatantaj ĝemelaj urboj. Per tiu solidareco ili
povos poluri sian kapablon de Esperanto kaj kontribui por monda paco, kio prezentos al niaj urbanoj bonan
modelon. Sed pli grava afero de nun estas la agado ne nur por la amikeco de esp-istoj inter ĝemelaj urboj,
sed por servema al kaj pli videbla Esperanto per praktikado por neesp-istaj urbanoj. Pro tio naskiĝos pli
multe la simpatiantoj kaj novaj esp-istoj. Nia afero pri ĝemelaj urboj estas kerno de la movado. Pli da
prospero al estonteco!
Harukuni Egawa
FD de UEA (ĝemeliĝo, turismo, Unesko) en la urbo Wakayama

Kontribuu viajn spertojn kaj ideojn al tiu ĉi projekto

Kara sinjoro Wu Guojiang kaj karaj gesamideanoj, mi kore gratulas la komisiiton je la 10-jariĝo de la
projekto Ĝemelaj Urboj, kiu konstante laboras pri tiu ĉi projekto, i.a. kun la kreado de reta revueto Informilo
de Ĝemelaj Urboj kaj baldaŭ dissendo de ĝia 40-a numero. Mi ankaŭ gratulas la grandnombron da implikitaj
samideanoj, kiuj kontribuis al la diversaj numeroj de la revueto. Persone mi pensas ke la projekto povas esti
pli utila por la uzantoj, kiam ekzistas retpaĝaro. Nun kiam oni bezonas iun informon pri ĝemelaj urboj oni
devas serĉi en la skatolo kun la baldaŭ 40 numeroj. Jam estas diskutoj kun UEA pri la kreado de tiu paĝaro,
kune kun la renoviĝo de la UEA retpaĝaro sed eble estas samideanoj, kiuj havas ideojn aŭ dezirojn pri tiu ĉi
retpaĝaro. Tial mi alvokas vin doni tiu ĉi ideojn al la komisiito. Poste ni informos vin en la retaj informiloj
pri la stato de tiu ĉi retpaĝaro.
Kiel vi scias en ĉiuj UKoj, dum la oficiala komenco en 2004 en la Pekina UK, la komisiito organizis
kunvenon pri ĝemelaj urboj en kiu interesitaj personoj povis kontribui kun spertoj, ideoj k.a. kaj diskuti kun
aliaj implikitaj samideanoj. Dum tiu ĉi kunveno jam venis ideoj pri la organizado de tiu ĉi kunveno, sed eble
vi ne ankoraŭ esprimis viajn dezirojn kaj ideojn pri tiu ĉi, do mi incitas vin fari tion kaj sendi al la komisiito
kiu povas uzi tion pri la kunveno en la Hanoja UK kaj venontaj kunvenoj.
Viajn spertojn kaj ideojn vi povas kontribui al tiu ĉi projekto de ĝemelaj urboj kiun mi persone ege ŝatas
kaj estimas, kaj mi esperas ke ĝi ankoraǔ povas evolui pli i.a. por kontribui al la disvastigo de Esperanto.
Pieter Engwirda el Nederlando

Renkontiĝu junaj esperantistoj por konfirmiĝo de nia movado

Karaj kaj estimataj geamikoj kaj gesamideanoj! Je la nomo de
Vladivostoka Esperanto –klubo “Pacifiko” (RUSIO) mi salutas vin okaze
de la 10-jara jubileo de la projekto Ĝemelaj Urboj
La ligoj inter rusiaj for-orientaj esperantistoj kaj esperantistoj de
Azi-Pacifikaj landoj komenciĝis jam delonge, precipe kun japanoj kaj
ĉinoj.
Vladivostoko estas konata al la E-mondo antaŭ ĉio dank’ al la rememoroj
de Vasilij Eroŝenko kaj Julij Baghi. Dum la lastaj 20 jaroj ĝin vizitis
Esperantistoj el Japanio, Ĉinio kaj Koreio.
Primorjeon oni nomas perlo de For-Oriento de Rusio. Ĉi tie estas unika kolekto de mondkonataj plantoj
kaj bestoj. La tera internaĵo estas riĉa je mineraloj. La naturo kaj ties riĉaĵoj konsistigas la ĉefan bazon de la
regiona ekonomio, servas al evoluo de industrio kaj agrikulturo.
Vladivostoko estas ĉefa urbo de Primorjea regiono kai unu el la plej grandaj urboj de Rusia
For-Oriento, fondita en 1860. En Vladivostoko komenciĝas la Transsiberia fervojo, pertrajna distanco ĝis
Moskvo – 9288 km.
En Primorjeo loĝas reprezentantoj de pli ol 100 etnoj kaj popoloj. Inter ili plejpartas rusoj, ukrainoj, koreoj,
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tataroj, belorusoj, popoloj de eksa Sovetunio kaj aborigenoj. Antaǔ unu jaro oni komencis eldoni la unuan
revuon en Rusio de regionaj popoloj “Utro Vostoka” (Mateno de Oriento). La eldonon efektivigas la Asocio
de la koreaj organizoj de Primorjea regiono. Ĉiujare en Vladivostoko kaj Primorjeo oni organizas la
festivalon de regionaj etnaj kulturoj, dum kiu oni prezentas etnajn muzikon, dancojn, kantojn, kuirartojn,
faritaĵojn kaj aliajn.
Nuntempe Primorjeo kaj Vladivostoko preparas sin al la Pintkunveno de ŝtatestroj de Azi-Pacifikaj landoj,
kiu okazos en septembro 2012 kaj estos dediĉita al ekonomia kunlaboro. Tiu evento devas kontribui ankaŭ
evoluon de E-movado en nia regiono. Ja Vladivostoko kaj aliaj urboj de Primorjeo havas ĝemelajn rilatojn
kun multaj urboj de Koreio (Busan), Japanio (Akita, Hakodate, Niigata, Curuga, Otaru, Majdzuru) kaj Ĉinio
(Daljanj). Krome ekzistas konvencioj pri kultura, ekonomia, scienc-teknika kunlaboro kun aliaj urboj de
Azi-Pacifika regiono.
La estonto de la E- Movado dependas ankaŭ de aktivaj kontaktoj kun eksterlanda Esperantista junularo. Se
temas pri Siberio kaj Fora oriento, certe, la movado firmiĝos, se ofte renkontiĝos junaj esperantistoj de
najbaraj regionoj de Rusio, Koreio, Japanio kaj Ĉinio, precipe el ĝemelaj urboj. La urbo Vladivostok ankaŭ
estas tre oportuna loko por tiuj renkontiĝoj
Ni evoluigu kune la E-movadon inter ĝemelaj urboj de la Azi-Pacifika regiono. Sukcesojn al vi !!!
Aleksandr TITAJEV
prezidanto de E-klubo PACIFIKO kaj
reprezentanto de Rusia Esperantista Unio en Fora Oriento de Rusio

Dolĉa voĉo el la mondo
Afriko

Angolo
Joao Claudio T. Nsoko: Karega Wu Guojiang, mi tre kontentas pro la projekto, kaj mi ĉiam estas interesanto
en mia lando.
Burundio
Eric Nsengiyumva el Bujumburo: Gratulon!

Ameriko

Brazilo
José Passini [delegito de UEA en Juiz de Fora]: Estimataj Samideanoj, kun granda plezuro mi sendas mian
salutmesaĝon al la 10-jara jubileo de la projekto Ĝemelaj Urboj kaj la 40-a numero de Informilo de Ĝemelaj
Urboj. Mia urbo enhavas 500.000 enloĝantojn. Elkorajn salutojn.
Carlos Maria el Braśilia: Gratulojn pro la 10-a jariĝo de la projekto "Ĝemelaj Urboj”!
Georgo Otto Vaske: La plej varman saluton por gratuli pro la 10 jaroj da sukcesa Ĝemelaj Urboj.
Elisia Martins de Oliveira el Bahia Esperanto Asocio (Salvador - Bahia- Brasil): Ni kore gratulas vin pro la
Projekto tiel interesa al la internacia E-movado, nome de la ESTRARO. Koran saluton.
Antonio Felix da Silva el Florianópolis: Kara amiko Wu Guojiang, per "Ĝemelaj Urboj" vi kontaktigis kun
mi, pro tio mi konsideras vin mian karan amikon. Mi gratulas vin kaj al 10-Jara Jubileo de la Projekto
Ĝemelaj Urboj kaj la 40-a numero de Informilo de Ĝemelaj Urboj.
Ĉilio
Alfonso Baraona en Viña del Mar: Karaj samideanoj, mi esprimas mian gratulon kaj saluton al la 10-jara
jubileo de la projekto Ĝemelaj Urboj kaj la 40-a numero de informilo de Ĝemelaj Urboj.
Jorge Tachauer en Santiago: Varmajn kaj elkorajn gratulojn pro la 10 jaroj de fruktodona agado! “Malbonaj
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pensoj fermas la koron”. (Rabeno Najman de Bratzlav).
Kanado
Raymond Brisebois el Ontario: Estimata S-ano Wu, al mi sendas korajn salutojn kaj gratulon pri la
Dekjariĝa Jubileo de la projekto Ĝemelaj Urboj!
Kubo
Amparado Cisnero Rovira [gvidanto de esperanta grupo de Ciego de Avila]: Karaj, estas granda plaĉo por
mi ricevi viajn ĉiujn tipajn mesaĝojn. El Kubo ricevu amikajn gratulojn de grupo de esperantistoj el Ciego de
Avila, okaze de la deka datreveno de la fondiĝo de tiu interesa projekto. Mia grupo deziras ĝemeliĝi kun urbo
proponita de vi, kompreneble, se eblas.
Usono
Anĝelina Taremi el Phoenix: Elkorajn gratulojn!

Azio

Ĉinio
Han Zuwu [prezidanto de Tianjin-a Esperanto-Asocio]: Kara s-ro Wu Guojiang, Nome de
Tianjin-a Esperanto-Asocio, mi sendas al vi la Salutmesaĝon pro la 10-a jubileo de la projekto Ĝemelaj
Urboj kaj la 40-a numero de Informilo de Ĝemelaj Urboj. Mi esperas, ke vi faros pli grandan sukceson en la
pasontaj 10 jaroj. Ni, Tianjin-a Esperanto-Asocio, vizitos nian ĝemelan urbon Lodzon de Pollando en majo
por profundigi nian intiman rilaton. Mi raportos al vi pri la vizito. Koran dankon pro via penega laboro.
Liu Zhengkun kaj Jiaoxiyang [prezidanto kaj ĝenerala sekretariino de Liaoning-provinca
Esperanto-Asocio]: Kun granda fiero ni esprimas korajn gratulojn al la 10-a datreveno de la projekto Ĝemelaj
Urboj. Tiu agado ĉiam estas unu el la ĉefaj laboroj de nia asocio. De multaj jaroj ni estas klopodantaj por
Esperanto-apliko en tiu tereno. Tamen ni persistas kvankam estas malfacile konkretigi la agadon, tamen ni
neniam forlasis kvankam ni spertis malsukcesojn. Ni kredas ke nin atendas vojo al sukceso, kaj ĉiun, kiu
havas fortan volon kontribui sin al tiu signifa praktiko.
Israelo
Cvi Löwenkopf [Esperantisto depost 1937]: Akceptu miajn korajn gratulojn!
Japanio

Etsuo Miyoshi [prezidanto de Higashikagaŭa Esperanto-Asocio]: Kara Guojiang, dankon pro via respondo. Mi

estas eksterordinare okupita ĉimomente kun pluraj komercaj vojaĝoj farendaj (ekde morgaŭ). tial estas nun
malfacile al mi helpi vin por verki ion por la 10-a jubileo de la projekto Ĝemelaj Urboj, bedaŭrinde. estonte
volonte mi kontribuos. Pardonon! Bondezirojn de sukceso al via granda laboro.
Hirosima Esperanto-Centro: Gratulojn al la 40-a numero de Ĝemelaj Urboj, kaj multan dankon al vi pro
viaj 10-jaraj laboroj esprimas kun estimo.
Kazakio
Majra Baradossova el Uralsk: Bonan plulaboron kaj prosperon okaze de 10-jariĝo al la Projekto de
Ĝemelaj urboj!
Koreio
HOPE Kim [Homo Ornamita Per Esperanto]: Saluton! Karaj samideanoj, Gratulon por 10 jariĝo de la
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projekto “Ĝemelaj Urboj” en la kadro de UEA. Mi preĝas al Dio prosperan frukton por tiu projekto.
Pakistano
Jawaid Eahsan el Multan: Kara amiko Wu Guojiang ! Bv. akcepti gratulojn el Pakistano pro la 10-jara
jubileo de la projekto Ĝemelaj Urboj. En via granda kaj grava projekto, mi povis partopreni nur per
tradukado de “Letero al Urbestroj” en nacia kaj gepatra lingvo"Urdu-o".
Taĝikio
Saidnabi Saidiĥomzoda: Saluton! Karaj samideanoj, Ĝemelaj Urboj vere estas aplaŭdenda rimedo, kiu vere
meritas estimon, ĉar pere de ĝi ĝemeliĝas ne nur proksimaj najbaraj landoj, sed eĉ tre malproksimaj, do mi
deziras al nia 10 jariĝa infano bonegan fruktedonan kreskiĝon.

Eǔropo

Albanio
Bardhyl Selimi: mi ricevadis regule informaĵojn pri via agado. Antaŭ la novjaro 2012 mi alskribis al la
urbestro de Tirana, s-ro Lulzim Basha proponante utiligi ankaŭ Esperanton por ĝemeligi nian urbo kun aliaj
mondaj urboj, precipe en foraj regionoj de ni, kiel Japanio, Ĉinio, Vjetnamio, Indonezio, SudAmeriko, Afriko.
Mi esperu ke li reagu pozitive. Tiucele mi pretis starigi e-kurson en la urbodomo kiun partoprenus grupo de
tieaj oficistoj deĵorantaj por la eksteraj rilatoj. Ankoraŭfoje akceptu karaj ankaŭ miajn plej bonajn gratulojn al
vi okaze de 10 jariĝo.
Aŭstrio
Leopold Patek [ĉefdelegito de UEA por Aŭstrio]: Okaze de la 10-jara jubileo de la projekto Ĝemelaj Urboj
mi esprimas miajn sincerajn bondezirojn! Nur ĉi-jare mi eksciis ke mia federacia lando Malsupra Aŭstrio
http://eo.wikipedia.org/wiki/Malsupra_A%C5%ADstrio estas ĝemela provinco de Ĝeĝjango (Zhejiang)
http://eo.wikipedia.org/wiki/%C4%9Ce%C4%9Django . Kun samideanaj salutoj.
Belgio
Germain Pirlot: Vian peton mi transsendis al kelkaj korespondantoj.Al via admirinda agado mi bondeziras
sukcesegon okaze de la 10-jara jubileo!
Ĉeĥa Respubliko
Prof. D-ro Vlastimil Novobilsky: Estimata samideano Wu Guojiang, en la nomo de la Esperantista Klubo en
Usti nad Labem kaj en la nomo de mi mem akceptu koran gratulon kaj bondeziron okaze de la 10-jara jubileo
de la projekto Ĝemelaj Urboj kaj de la 40a numero de la Informilo de Ĝemelaj Urboj. Kore salutas.
Francio
Bernardo P. Sarlandie: Estimataj, kiel urba konsiliano pri ĝemeliĝoj en Le Haillan, mi gratulas vin okaze de
la 10-jara jubileo de la projekto Ĝemelaj Urboj kaj la 40-a numero de Informilo de Ĝemelaj Urboj. Malfeliĉe
ne ekzistas esperantistoj en niaj tri ĝemelaj urboj (aŭ se ili ekzistas, ili ne partoprenas en niaj renkontoj),
Enderby(Britio), Colindres (Hispanio) kaj Kalambaka (Grekio).Korajn salutojn.
Mikaela el Reunio (ultramara departemento franca apud Madagaskaro): Saluton al la ĝemelaj urboj!
Italio

Luigi Fraccaroli [prezidanto de Breŝa Esperanto-Grupo (BEG)]: BEG esprimas sian gratulon kaj saluton al la

10-jara jubileo de la projekto Ĝemelaj Urboj kaj la 40-a numero de Informilo de Ĝemelaj Urboj.
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Ermigi Rodari [sekretario de Milana E – Klubo]: Ni ĝojas ĉar la projekto pri ĝemelaj urboj jam atingis la
dekjaran datrevenon, kaj ni bondeziras por fruktodona estonto. Milana Esperanto-Klubo nuntempe havas
rektajn rilatojn, kaj interŝanĝon de bultenoj, kun naŭ ĝemelaj E-Kluboj.
Nederlando
G. Dercks: Estimataj, Jen mi deziras gratuli vin pro la 10 jara JUBILEO. Multajn salutojn el mia urbo
Almelo (Nederlando). Havu agrablan tagon kaj daŭrigi vian projekton de "Ĝemelaj Urboj". Samideanajn
salutojn.
Norvegio
Kjell Peder Hoff : Mi gratulas vin okaze de la 10 jariĝo de via laboro por ĝemelaj urboj.
Pollando

Stanisław Rybicki en Lubin: Mi gratulas la 10 jaran agadon. Lublin havas 20 ĝemelajn urbojn. Dum
novembro de 2011 jaro vizitis Lublinon UEA-Delegito el Nancy (Nancy kaj Lublin estas ĝemelaj urboj de 20
jaroj). Amike mi salutas vin.
Portugalio
Luís Ladeira: Mi profitas la okazon por gratuli vin ĉiujn kiuj eltenas la movadon, precipe al ĝia ĉefa
respondeculo s-ro Wu Guojiang.
Rusio
Larisa el la urbo N. Tagil: Tutkore gratulas vin okaze de la jubileo de la projekto "Ĝemelaj urboj". La
esperantistoj de nia urbo deziras trovi geamikojn-esperantistojn el la ĉeĥa urbo Cheb kaj la
ĉinojn-esperantistojn, kiuj laboras en nia regiono.

Oceanio

Aǔstralio
Hazel Green [sekretariino de Toowoomba Esperanto-Societo]: Estimata Wu Guojiang, Gratulon nome de
membroj de TES pro dek bonaj jaroj en la projekto “Ĝemelaj Urboj”. Ni tre dankas pro helpo renovigi
kontakton kun ĝemela urbo, kaj ni ĝuas la interŝanĝon de novaĵoj kaj bildoj. Kun koraj dankoj al vi.

La komisiito parolas

Estimataj esperantistoj,
Dek jarojn da malebena vojo ni kune iris manon en mano. Dek jarojn da strebado ni kune faris ŝultron ĉe
ŝultro. Ĉi-momente mi kune kun vi festas la 10-an jubileon de la projekto Ĝemelaj Urboj de UEA kun
nekomparebla ĝojo. Ĉi tie mi esprimas la plej sinceran dankon al tiuj esperantistoj, kiuj subtenas/subtenis la
projekton. Samtempe Ni ankaǔ ne povas/devas forgesi tiujn forpasintajn samideanojn, kiuj kontribuis al
Esperanto-aplikado en ĝemelaj urboj. Estas ili kiuj ekspluatis kaj persistas ĉi tiun vojon por montri valoron
kaj rolon de Esperanto. Inter ili estas s-ro Hugo Röllinger (Germanio), s-ino Catina Giulia Dazzini (Italio),
s-ro Adolf Halbedl (Aǔstrio), s-ro Itô Eizô (Japanio), s-ro Hirano Masahiro (Japanio), s-ro Raoul Cahouet
(Francio), geedzoj Takeuti (Japanio) ktp. Mi kore esprimas la noblan omaĝon al ili.
Mi nenion faras sen aktiva partopreno de esperantistoj. De dek jaroj ili donas fortan subtenon al la projekto
per diversaj formoj. Multiĝo de artikoloj pri Esperanto kaj ĝemelaj urboj en la retejo Vikipedio estas la plej
bona ekzemplo. Antaŭ 10 jaroj oni tie legis kelkdek priajn artikolojn en dekkelkaj retejoj, nun estas troveblaj
pli ol 20000 artikoloj en ĉirkaŭ 120 retejoj aŭ hejmpaĝoj, i.a. ĉirkaǔ 80% el ili koncernas la projekton aǔ
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venas el IĜU se oni tajpas tiujn ŝlosilajn vortojn “ghemelaj urboj”, “gxemelaj urboj”, “ghemelurboj”,
“gxemelurboj”, “ĝemelaj urboj” kaj “ĝemelurboj”. Tio tute dankas al kontribuoj de niaj esperantistoj. Alia
ekzemplo estas, ke multiĝas urbestroj kiuj priatentas kaj taksas pont-rolon de Esperanto en ĝemelaj urboj, ili
ne nur ĉeestis al la Esperanto-aktivecoj kiel ekspozicio de Esperanto kaj kongreso de Esperanto, gratulis la
urbestron de la kongresurbo de la UK, sed konsideras partoprenon de lokaj esperantistoj en interurba
ĝemeliĝo, festo de ĝemeliĝo-datreveno, vizito al ĝemelaj urboj, eĉ parolas Esperante dum akcepto de
esperantistoj. El tio niaj esperantistoj estas veraj herooj, veraj enŝovantoj kaj praktikantoj de la projekto.
Indas mencii ke famaj esperantistoj ankaǔ prizorgas la projekton, Louis-Christophe Zaleski-Zamenhof,
Germain Pirlot, Humprey Tonkin, István Ertl, Li Shijun, Tan Xiuzhu ktp. S-ro Robert Bogenschneider
partoprenas en la projekto kiel provleganto de IĜU.
Kion mi profunde sentas estas ke alia subteno de esperantistoj estas kompreno. Retrorigardinte mi trovis
ke la fruaj IĜU havis tiom da mankoj. Niaj esperantistoj toleras tion kun granda pacienco, kaj kuraĝigas min.
Pro malatento neunuafoje okazis ripeta sendo al kelkaj esperantistoj kiuj ne volas plu ricevi la bultenon. Ili ne
riproĉas min, male amike atentigas min pri tio, eĉ donis proponon registri tiujn samideanojn.
En la pasintaj 10 jaroj oni donis al mi diversajn inspirojn. Mi
ricevis nemalmultajn eldonaĵojn, i.a. Asocio de Esperanto CLUJ en
Rumanio sendis al mi la gazeton “BAZARO” ĝis ĝia adiaǔa
numero. Mi ĝuis la Invit-projekton de Japana Esperanto-Instituto
por la 92-a UK. Antaǔ kaj post la kongreso Esperanto-Societo en
Takatsuki donis al mi detalan prizorgon ankaǔ pro mia komisiiteco
de ĝemelaj urboj, kaj koncernaj oficisitoj de la urbodomo varme
akceptis min (la unua de maldekstre en la foto). Ĉio ĉi esprimas subtenon de esperantistoj al la projekto.
UEA ludas gravan rolon por flegi la projekton. En IĜU mi ne ofte menciias niajn (eksajn) funkciulojn el la
Asocio, tamen ili forte subtenas tiun ĉi laboron per efikaj agadoj. Ili surprenas multajn devojn kiel peri
informojn, ekspluati lego-kanalon, prezidi kunvenon de Ĝemelaj Urboj kaj prezenti ideojn. Post dissendiĝo
de ĉiu numero de IĜU mi ricevas el ili reagojn kiuj enhavas korektojn, proponojn, inspirojn ktp. Mi sentas
plezuron labori kune kun ili. S-ino Maritza Gutiérrez González ne aperas en listo de salutmesaĝoj, tamen ŝi
ĉiam konsideras verki ion por la jubileo de la projekto, sed kelkaj malfacilaĵoj (forpaso de ŝia patro,
malsaniĝo de ŝi kaj ŝia patrino) implikas ŝin kaj ne povas fari tion. Aliaj samideanoj laborantaj/intaj en la
Asocio entuziasme helpas/is la projekton. S-ino Claude Nourmont respondis demandojn de esperantistoj kaj
aperigis priajn informojn en la reto; En Biblioteko Hector Hodler s-ro Ziko Van Dijk (la antaǔa Ziko Marcus
Sikosek) trovis valoran informon pri Esperanto kaj ĝemelaj urboj, s-ro Ralph Schmeits registris IĜU por la
elektronika kolekto; S-ro Roy McCoy partoprenis en la reta diskuto inciatita de la komisiito pri la unua paro
da ĝemelaj urboj. Nelonge s-ino Barbara Pietrzak en interreto instigis polajn esperantistojn uzi la okazon de
la 10-jariĝo de la projekto kontakti min.
Leginte tiujn ĉi salutmesaĝojn mi vere estas kortuŝita, mi sentas forton. Inter ili estas mesaĝo el s-ro Cvi
Löwenkopf en Israelo. Kvankam ĝi nur havas kelkajn vortojn, tamen mi scias ke ĝi estas elkora voĉo el
maljunulo kun 75-jara Esperanto-sperto. La projekto alfrontas multajn malfacilaĵojn, havas nekontentigajn
flankojn je laboro, ne povas krei rimarkindajn atingojn kiujn oni esperas kaj atendas, sed mi opinias ke la
projekto estos plena de espero, eniros en la internacian socion kaj ludos efikan rolon en la estonteco, ĉar ĝi
havas potencan apogilon - vastaj esperantistoj, ĉar Ĝemeligante per Esperanto urbojn malproksimajn ĝi
kontribuas al proksimigo de iliaj loĝantoj, elemento de la “rondo familia” kantata en la himno kiel antaǔe
diris d-ro Louis-Christophe Zaleski-Zamenhof en siaj salutvotoj al IĜU. Estimataj esperantistoj, tial mi
sincere esperas ke vi povas daǔrigi proponadon, partoprenadon kaj praktikadon por realigi la revon kaj
idealon de la projekto, kaj bonvole akceptu miajn bondezirojn al vi: sanon kaj feliĉon.
Wu Guojiang
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NOVAĴO
La legantoj de IĜU jam en 125 landoj

Post findissendo de la 40-a numero de Informilo de Ĝemelaj Urboj (IĜU) mi renove faris statistikon al
landoj de legantoj kaj pluan konfirmon al kelkaj landoj. La rezulto estas neatendita ! Ĉar la respondoj el tiuj
landoj Burkina Faso, Maroko, Samoo ktp, landoj de legantoj atingas 125! Tre hazarda numero! Ĝi havas la
saman nombron al la 125-a datreveno de Esperanto okazonta en julio. Tamen mi bone scias ke tio vere
rezultas el subteno de esperantistoj. Ĉi tie mi esprimas korajn dankojn al esperantistoj, ankaŭ al tiuj
samideanoj kiuj kaptis tempon respondi la konfirmon.
La redaktoro

Trista kondolenco de la komisiito al s-ro Eŭgeno Serg. Perevertajlo

Elstara uzbekia esperantisto, brila E-pedagogo, dojeno de la mezazia E-movado,
multjara delegito de UEA en Taŝkento, subtenanto de la projekto “Ĝemelaj Urboj”,
s-ro Eŭgeno Serg Perevertajlo, forpasis en la 27-a de februaro 2012.
S-ro Eŭgeno Serg. Perevertajlo naskiĝis en 1938. La du originalaj lernolibroj
“Invito al Esperanto” kaj “Lernolibro kun ekzercoj” estas la plej bonaj pruvoj al lia
kontribuo de pli ol duonjarcento al la granda Esperanto-afero.
S-ro Eŭgeno Serg. Perevertajlo forte subtenis Esperanto-aplikon en agado de
ĝemelaj urboj. Frue en junio de 2001, t.e. antaǔ starigo de la projekto Ĝemelaj Urboj
en 2002, li skribis al mi: “Estimata s-ano Wu Guojiang, mi kun plezuro kaj atento
legis vian mesaĝon pri ĝemelaj urboj. Mi povas diri, ke viaj pensoj pri agado de esperantistoj estas miaj
pensoj. Tio estas praktika realigo de eblecoj de Esperanto en la servo de vera interkompreno kaj paco.
Esperantistoj de ĝemelaj urboj estas pli feliĉaj, ĉar ili povas rilati inter si senpere, sen tradukistoj, per la
komuna lingvo.”
En 2002 en respondo al la mesaĝo de s-ro Roland (t.e. s-ro Roland Schnell el la Esperanto-Ligo Berlin en
Germanio) li skribis: “Mi ricevis peton de komisiito de UEA kaj pensas, ke vi prezentu al li viajn ideojn kaj
dezirojn pri ĝemeliĝo, precipe kun Berlin... Mi ĉiam feliĉas, kiam Esperanto servas ankaǔ por la
neesperantamovadaj aferoj.”
En oktobro de 2006 leginte novaĵon ke naskiĝis la nova estraro de LEA (Liaoning-provinca
Esperanto-Asocio, Ĉinio), li skribis: “tiu ĉi estraro plenumos la taskojn, kiuj evoluigos la aplikadon de
Esperanto ankaŭ ekstermovade. Se Esperanto donas iun utilon, ĝin nepre atentos la publiko. La ĝemelurba
movado estas tre utila por la pliproksimiĝo kaj amikeco inter malproksimaj urboj, personoj,asocioj.”
En septembro de 2011 reage al nova retejo por Berlin kaj Brandenburgio (Germanio) aperinta en la listo<
lokaj-esperanto-grupoj> ĉe Yahoogroups.com li skribis: “Se vi, kara Roland volas vere kunlabori kun la
homoj, loĝantoj de ĝemelurboj de Berlino, skribu al ties urbodomoj, urbestraro, sendu viajn proponojn tien.
Se la administristoj respondos al vi pozitive kaj konsentos kunlabori kun vi (via teamo), komencu kunlabori.
Iom poste proponu al la administristoj lerni Esperanton por uzi ĝin en via kunlaboro. Klarigu al ili, ke
Esperanto estas komforta lingvo. Klarigu, ke angla kaj aliaj lingvoj estas tre malfacilaj por lerni kaj uzi ĝin,
fakte tiuj lingvoj estas praktike neellerneblaj. Eble (certe) ili lernos Esperanton, ĉar ili estas praktikemaj
homoj. Se vi, kara Roland, volas, ke Esperanto estu uzata, turnu vin al la praktikemaj, aktivaj homoj. La
nunaj esperantistoj preferas komforte sidi en sia varma, senventa marĉo.”
Legante tiujn vortojn mi sentas ke s-ro Eŭgeno Serg. Perevertajlo ne foriris, li vivas ankoraǔ, kaj vivos en
la koroj de la tutmondaj esperantistoj eterne.
La forpaso de s-ro Eŭgeno Serg Perevertajlo estas granda perdo ne nur por lia familio, sed ankaǔ por la
uzbekistana kaj monda Esperanto-movado, precipe por la projekto “Ĝemelaj Urboj”.
Pacon, s-ro Eugeno Serg. Perevertajlo.

Post la jubileo

UEA reliefigis la jubileon en siaj gazetaroj

En la aprila numero de Esperanto aperis artikolon de la komisiito “La projekto Ĝemelaj Urboj 10- jariĝis”,
en la junia numero agado de ĝemelurboj estis unuafoje resumita kiel aparta sekcio de la estrara raporto por
2011. N-ro 451 Gazetaraj Komunikoj kun la ĉefa enhavo “Ĝemelurba agado de UEA 10-jariĝis” dissendiĝis
al la membroj. La teksto pri la projekto Ĝemelaj Urboj estis legata sur la paĝo 24 de Jarlibro 2012. Krome la
eksa vicprezidanto Baldur Ragnarsson aparte sendis salutan mesaĝon.

Salutvortoj de Baldur Ragnarsson

Estimata samideano Wu Guojiang, mi kore dankas al vi pro via letero kaj la
bela nova numero de la informilo pri Ĝemelaj urboj. Same mi dankas antaŭajn
viajn leterojn kaj informojn, kiujn vi sendis al mi. Bedaŭrinde mi ne plu havas
la energion por tiel multe okupi min pri movadaj aferoj kiel antaŭe, kiam mi
funkciis kiel estrarano pri kulturo ĉe UEA. Sed mi nepre volas esprimi mian
admiron pri via sindona agado por la valora projekto de Ĝemelaj urboj, pri kiu
mi konstatas, ke ĝi jam bone prosperas.
Mi, jam 82-jara, daŭrigas mian verkadon en Esperanto, ĉefe poezion. Se vi
scivolas pri mia verkado vi povas trovi informojn ĉe Originala Literaturo
Esperanta kaj Akademio Literatura de Esperanto.
Mi sendas al vi miajn varmajn salutojn el malvarma Islando kaj sincerajn bondezirojn en via grava laboro.

Takso de Dennis Keefe al la projekto Ĝemelaj Urboj

S-ro Dennis Keefe el Usono, la inventinto de la Lingvaj Festivaloj. Kreinto de
BEK-kurso, iniciatinto de la Esperanto-Insulo, la Esperantisto de la Jaro 2011, taksis la
laboron de la projekto.
Espriminte varman gratulon al sinjoro Wu Guojiang kaj ĉiuj kiuj dum jaroj partoprenis
en la esperantaj interŝanĝoj inter urboj pro DEK jaroj kaj KVARDEK numeroj de IĜU en
la 31-a de marto en la ĉina reta Verda Forumo li havis taksojn al la projekto en sia
mesaĝo aperinta en la listo <uea-membroj> ĉe yahoogroups.com, kun temo “Bona
Kutimo por Interna Informado, Voje al la Biblioteko de Esperanto”. Je organizo de la
retmaterialoj li substrekis ke oni sekvu la bonan kutimon de la projekto Ĝemelaj Urboj,
ke oni povas trovi la tutan kolekton de ĝia IĜU en la lasta jardeko en retejoj kiel Robert
Bogenschneider plenumas kaj indikas la ĝustan, rapide alireblan fonton. Ankaŭ li alvokis ke ekde nun oni
komencu starigon de Biblioteko de Esperanto por komune ĝui la internan informadon.

Detala elsendo pri n-ro 40 IĜU en Neubrandenburg-radio

Ekde 2003 ekzistas la germanlingva elsendo pri Esperanto en la Neubrandenburg-radio de Germanio. La
tripersona Esperanto-redakcio “Ondo Esperanto; Esperanto-Welle” konsista el s-ro Werner Lewien, s-ro
Werner Pfennig kaj s-ro René Philipp servas al tiu temo. La originaj elsendoj okazas ĉiun unuan ĵaudon de
monato.La elsendoj estas elŝuteblaj en la retejo www.esperanto-nb.de. La redakcio havas sian ĉefan paĝon
www.nb-radiotreff.de kaj apartan paĝon www.ondo-esperanto.de.
En la 18-a de aprilo, je 16.00 -17.00 horoj , la radio elsendis n-ron 40 Informilo de Ĝemelaj Urboj, kaj
ripetis je la 21a de aprilo, 11.00-12.00 horoj.
Laŭ raporto de Werner Pfennig

Voĉoj el ili
Ĉinio

Ĉina Interreta Informa Centro (http://esperanto.china.org.cn) reaperigis la tutan tekston de la revuo
Esperanto pri la artikolo “La projekto Ĝemelaj Urboj 10- jariĝis”
S-ino Meng Lijun: s-ro Wu, sinceran dankon pro via donaco al mi! Estas tre mirinde por mi ricevi tiun
donacon. Vi multe kontribuis, kontribuas, ankoraŭ kontribuos por nia kara lingvo. Saluton al vi! Ĉi tiu gazeto
estas tre utila por esperantistoj. Viaj agoj estas tre valoraj. Koran dankon pro viaj bonagadoj!

Germanio

S-ro Werner Pfennig: Tre estimata Wu, kun ĝojo, intereso kaj granda estimo mi legis vian jubilean eldonon
de tiu informilo. Per via senlaca, lerta agado vi grave kontribuas al la informado pri praktika uzo de nia
internacia lingvo. En nia loka radio Neubrandenburg-radio ni detale informos pri via 40-a Informilo, kaj
provas saluti vin tiam Esperantlingve. Tre kore salutas.
S-ino Irina: Koran dankon pro la ĵurnalo ,ni en Berlino legas, printas kaj ŝatas vian ĵurnalon. Ekde kelkaj
jaroj ni proponas ĝemeliĝon inter la bezirko Lichtenberg de Berlino, kun Zamenhofparko kaj
Esperanto-domo (Einbeckerstr 36), kaj Bijalistoko. Vice-urbestro de Bjalistoko persone dankis la estrinon de
la bezirko pro apero de Zamenhofparko. Mi elkore GRATULAS VIN PRI VIA UTILA LABORO kaj la
jubileo, tio estas ja celo de Esperanto amikigi homojn , urbojn kaj la mondon! Koran dankon ankoraŭ foje!
Ĝis kaj plu sukcesan agadon!

Kongo (DEM. RESP.)

Konga Esperanta Virina Asocio (KEVA): Estimata s-ino Wu, ni gratulas vin pro la bela projekto de Ĝemelaj
urboj. Tio estas tre bone, ĉar sur la informilo oni trovas preskaŭ la gravulojn el UEA; kaj ĉiuj, kiuj lernas
Esperanton, povu ilin malkovri sur tia paĝo, do sukceson al vi.

Rumanio

S-ino Jolanda Jozsi, prezidanto de Internacia E.Kultur-Turismo,Infoespertur, Internacia E.Klubo “Amikeco”,
el urbo granda Brasov: Estimata samideano! Koran dankon pro via anonco, ricevo de 40-a Informilo pri
Ĝemelaj Urboj. Gratulon pro tio por vi, por ĉiuj! Antaŭen! Kun intereso mi tralegos ĝin, kompreneble,
akceptante novaĵojn ĉiam. Sukceson dezirante al vi!!

Aliaj reagoj

La bondezirojn al la projekto esprimas ankaŭ tiuj samideanoj: Susanna Baghdasaryan el Armenio, Sona
Mary Ribeiro el Brazilo, Huang Yinbao, Mao Hanchun, Xia Rongqiang el Ĉinio, Joël Lajus el Francio, Seyed
Fazel Teymuri el Irano, Zlatko Hinšt el Kroatio, Eduardo Robert el Kubo, Bharat Kumar Ghimire el Nepalo,
Illias Boukar Ali el Niĝero, Gerrit Berveling, Romana Ruig de Vries el Nederlando, Bogusław Sobol el
Pollando.

URBESTRO KAJ ESPERANTO
La urbestro ĉeestis la festkunvenon de la Esperanto-Lingvoklubo

La 21-an de aprilo 2012 okazis la festkunveno por la 40-a datreveno de la Esperanto-Lingvoklubo de
Pfaffenhofen en Germanio. Ĝin ĉeestis pli ol 30 personoj, inkluzive la junan urbestron Thomas Herker,
urbkonsiliston Helmut Stadler, prezidanton de Bavara Esperanto-Ligo (BELO) Bernd Krause, kaj plurajn

aliajn reprezentantojn de bavaraj Esperanto- kluboj.
La kunveno festis aliajn du jubileojn. Esperanto mem en ĉi tiu
jaro precize 125 jarojn aĝas, s-ro Franz Knöferl estras la klubon
preskaŭ precize 30 jarojn.
S-ro Franz Knöferl, salutis la ĉeestantojn, faris prelegeton pri la
emocia rolo, kiun komuna neŭtrala lingvo kiel Esperanto povus ludi
en Eŭropo, per gazetartikoloj kaj filmkontribuoj prezentis la 40 jaran
historion de la klubo.
S-ro Thomas Herker prezentis sin al la partoprenantoj per korekta
Esperanto. En la pasinta decembro li prezentis sian urbeton en la
internacia lingvo Esperanto okaze de premiigo al la plej vivinda
urbeto de la mondo. S-ro Helmut Stadler rememorigis pri eksterlandaj gastoj de la Esperanto- klubo, kun kiuj
li dum la pasintaj 40 jaroj mem konatiĝis kaj prizorgis kaj al kiuj li ankoraŭ daŭrigadas kontaktojn.
S-ro Franz Knöferl en sia prelego emfazis ke Komuna lingvo estas apud komuna historio, valorsistemo,
mondpercepto, flago kaj himno decida kaj nemalhavebla kriterio por la komunsento de la eŭropanoj,tiel
Knöferl. Per enkonduko de neŭtrala lingvo Eŭropo povus la propran pretendon, esti komunumo de
demokrataj ŝtatoj pluevoluigi al la pretendo, esti ankaŭ komunumo de samrajtaj ŝtatoj . La rolon, kiun naciaj
kaj regionaj lingvoj por la identeco de la respektivaj civitanoj ludas, tia rolo kiel identecigilo de ĉiuj
eŭropanoj sendube estonte en Eŭropo akiros pli kaj pli gravan signifon. Esperanto kiel sennacieca lingvo
estas preskaŭ devige predestinata tiucele,kiam ni en la Eŭropo de la estonteco ne nur volas esti laŭsente de
supre manaĝata komunumo, sed esti ankaŭ de malsupre, do de la civitanoj emocie kaj komunecsente
agnoskata komunumo. Tio certe havus enorman efikon al la cetera mondo. La foto montras ke s-ro Franz
Knöferl (meze) enmanuigis leksikonon Esperanto - Germana al la urbestroThomas Herker (dekstre).
Laŭ raporto de s-ro Franz Knöferl

La urbestro senvualigis la stratŝildon de la Esperanto-strato

La 3-an de junio 2012 s-ro Gérard Commailleau, urbestro de
Moutiers-les-Mauxfaits en Francio, ĉeestis la inaŭguron de la
Esperanto-strato, kaj senvualigis la stratŝildon kun Henri Masson,
prezidanto de la departementa asocio Espéranto-Vendée. La inaŭguro
arigis kelkdekon da loĝantoj de la vilaĝoparto "Hameau du Bois" kun
membroj kaj simpatiantoj de la asocio.
Unue parolis s-ro Henri Masson. Li atentigis i.a. pri baldaŭa evento
okazonta en la ĉefurbo de Vendeo, La Roche-sur-Yon, la 9-an de junio, t.e.
la internacia KER-ekzamensesio pri Esperanto，kaj anoncis donacon,
flanke de la asocio kaj de si mem, de du libroj por la municipa biblioteko :
"La rue Zamenhof" (La Zamenhofa strato), de Roman Dobrzynski, kaj de
"L'homme qui a défié Babel" (La homo, kiu defiis Babelon) kies
kunaŭtoro li mem estas.
S-ro Commailleau siaflanke substrekis la fortan engaĝiĝon de la
prezidanto de Espéranto-Vendée por la Esperanto-afero, la kongruecon de
la ideo de Esperanto kun civitanaj valoroj: “Tiu nova
Esperanto-kvartalo volas esti loko de sincera rilatfaciligo, de bona konkordo kaj de fratecaj rilatoj.”
Ĉeestis ankaŭ pluraj membroj de la municipa Konsilantaro, i.a la respondeculo pri kulturo, kaj la
respondeculino pri la municipa biblioteko. (fotis: Anaïs Violleau kaj Henri Masson)
Henri Masson

URBAJ STILO KAJ TRAJTO
Hanojo, la urbo de duobla kongreso
Urba historio

Vjetnamio situas en la orienta parto de la hindoĉina duoninsulo. Hanojo
troviĝanta laŭ Ruĝa rivero estas ĝia ĉefurbo kaj havas 6500000 homojn (2009). En
866 oni konstruis citadelon. En 1010 ĝi estis ĉefurbo, kiel Thăng Long
(suprenfluganta drako). En 1802 Hanojo perdis la ĉefurban statuson, sed aperis la
nuna nomo "Hà Nội" (signifas “ĉe riverkurbiĝo”). Ĝi estas centro de politiko,
ekonomio kaj kulturo de la lando kaj havas subtropikan klimaton.
Industrio kaj komerco estas pilieraj industrioj de Hanojo, i.a. industrio
koncernas al mekaniko, kemio, tekso, sukero, cigaredo ktp. La karakterizaj stratoj montras kunekziston de
moderna kaj tradicia komercoj, aliflanke ankaŭ spegulas heredon kaj evoluon de Hanojo, ekz. oni trovas ke
en malnova kvartalo de 36 stratoj aĵoj vendataj estas samaj en unu strato sed malsamaj en ĉiu strato kiel la
strato Hang Nuoi (salo), la strato Hang Manh (kurteno), la strato Hang Bac (arĝento) ktp. En novaj stratoj
modernaj aĵoj estas vendataj, ekz. la strato HaiBa Trung por la elektronikaĵoj.
Turismo, financo kaj bankoj paŝon post paŝo okupas la gravajn lokojn en la ekonomio. Agrikulturo, kiu
estis piliera industrio, estas reformata. Certas ke la vidindejoj ne mankas al miljara urbo, La lago Hoan Kiem
(Lago de la Redonita Glavo), la ponto The Huc, la templo Ngoc Son, la Pagodo kun Unika Kolono, Templo
de la Literaturo ktp. Esperantistoj vizitu la maŭzoleon de de Ho Chi Minh, li estis unu el nemultaj ŝtatestroj
kiuj kaj lernis kaj subtenis Esperanton.

Esperanto-movado

En 1929 kelkaj francaj esperantistoj enkondukis Esperanton en Vjetnamion,
verdaj semoj ekĝermis ankaŭ en Hanojo. En 1937 tie aperis la plej frua
Esperanto-organizaĵo, nome la Hindoĉina Esperanto-Asocio en l937, poste en 1956
fondiĝis la Vjetnama Pacdefenda Esperantista Asocio (VPEA), la nuna Vjetnama
Esperanto-Asocio(VEA). Krome la urba Esperanto-klubo kaj la landa junulara
organizaĵo (VEJO) ĉiam viglas tie.
Aperis nemalmultaj elstaraj esperantistoj,i.a. al ili apartenas s-ro Nguyen Van
Kinh (forpasis en 1981), membro de la Centra Komitato de la Vjetnama Laborula
Partio (nuna Komunista Partio), Vicestro de Partia komisiono pri Propagando kaj
Edukado, eksambasadoro de Vjetnamio en Sovet-Unio. Li ne nur estas pioniero de
la hanoja Esperanto-movado, sed la animo de la tutlanda movado. s-ro Nguyen
Minh Kinh (1914-2002), honora membro de UEA kaj unu el la plej agemaj
membroj de la Movado, eldonis la 1400-paĝan Grandan Vjetnam-Esperantan
Vortaron. Ili ambaŭ estis fondintoj de VPEA.
Aparte menciindas ke tiea radio estis la unua radio en Azio kiu en Esperanto
dissendis novaĵojn pri Vjetnamio. La urbo okazigis la 63-an IJK en 2007, gastigos duoblan kongreson, nome
la 97-a UK kaj la 68-an IJK en ĉi-jaro.

Ĝemelaj urboj

Ĝi tenas bonan rilaton kaj interŝanĝon kun multaj landoj, i.a. ĝi havas ĝemelan rilaton kun Pekino kaj
Hongkong en Ĉinio, Manila en Filipinoj, Toulouse en Francio, Jakarta en Indonezio, Isfahan en Irano,
Fukuoka-gubernio en Japanio, Phnom Penh en Kamboĝo, Seoul en Korea Respubliko, Varsovio en Pollando,
Moskvo en Rusio, Bankoko en Tajlando kaj Ankaro en Turkio. VEA prenas agadon de ĝemelaj urboj kiel unu

el la laboroj, tiucele starigas respondeculon, nome s-ro Nguyen Xuan Thu, kaj akcelas efikan kaj aktivan
kontakton inter esperantistoj en Hanojo kaj Toulouse, klopodas por konkretigi la ĝemeliĝon inter Hanojo kaj
Val-de-Marne en Francio.

INTER ĜEMELAJ URBOJ
Vizito al la ĝemelurbo

En 1988 ĝemeliĝis la du urboj Lublin en Pollando kaj Nancy en Francio. En oktobro
2011 s-ro Jean Luck Thibias, delegito de UEA en Nancy, vizitis sian filinon, kiu estas
studanta lingvojn en Lublin. Dum la restado li renkontiĝis kun tieaj esperantistoj. Ili
ambaŭ tre ĝojis pri la renkontiĝo kaj pensis pri daŭraj kontaktoj inter esperantistoj de la
du urboj. Tio estas legebla ankaŭ en la de Lublina esperantista retejo
http://www.lublino.net76.net/ (Foto: de maldekstre Stanisław Rybicki, Jean-Luc Thibias
kaj Melanie)
Stanisław Rybicki

SERVA PLATFORMO
Sendu gratulajn poŝtkartojn al la urbestr(aro)

Vespere la 1-an de marto 2012 la urbestraro de la sudfranca Verniolle
(inter Tuluzo kaj Andoro) diskutis pri papera propono de s-ino Simonne
Pons-Moulis kaj s-ino Herminia Puigsech-Muñoz, du honoraj
prezidantinoj de la Esperanto-organizaĵo Arjeĝuja Rondo de Esperantista
Studado (ARES), je la nomumo de iu placeto （vidu foton）kiel la
Ĝardeno de Esperanto, kaj unuanime akceptis ĝin, decidis ke okazu la
inaŭguro en la 16-a de septembro 2012. Tio ankaŭ rezultis el la
persistema prezento de la neesperantista subtenantino s-ino Henriette
Mandement. Por festi la inaŭguron gratulaj poŝtkartoj el la tuta mondo al
la urbestr(ar)o estas bonvenegaj ĉe la adreso: M. le MAIRE de VERNIOLLE, MAIRIE - URBO-DOMO,
FR-09 340 VERNIOLLE, FRANCE kaj ĉe la retadreso: verniolle.mairie@wanadoo.fr La urbestro estas
s-ro Robert Pedoussat.
Por montri diversecon kaj anonci al la gazetaro ARES faros statistikon kaj tradukon de la poŝtkartoj,
espereble la sendantoj samtempe informas ilin pri la dulingva (nacia kaj Esperanta) teksto kun la
loĝurbo-nomo kaj profesio ĉe la retadreso: esperanto.ariege@free.fr
Verniolle ne havas ĝemelurbojn, sed tio povos instigi pliajn loĝantojn al lernado de Esperanto se iuj
nefrancaj esperantistoj ŝatos proponi en la gratul-mesaĝoj al la urbestro ĝemeliĝon de siaj propraj urbetoj kun
Verniolle.

Funkciuloj de la projekto

S-ro Probal DASGUPTA , prezidanto de UEA
S-ino Maritza GUTIÉRREZ GONZÁLES, estraranino de UEA pri landa kaj regiona agado
S-ro Osmo BULLER, ĝenerala direktoro de UEA
S-ro WU Guojiang, komisiito de la projekto
Redakcio de Informilo de Ĝemelaj Urboj
Redaktoro: s-ro Wu Guojiang, Fushun Shiyouyichang Yanjiusuo, CN-113008, Fushun Liaoning Ĉinio;
Telefono kaj Fakso:+86-413-2650322; Retadresoj: ghemelurboj@yahoo.com.cn amikeco999@21cn.com
Provlego: s-ro Robert BOGENSCHNEIDER, retadreso: robog@gmx.de
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Aperis la albumo “Antaǔen kun Espero - pri la Ĉina Esperanto-Movado”
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Kovrilfoto: Vjetnama vidindaĵo(Foto: Amri Wandel)

NOVAĴO
La projekto unuafoje aperis en la Movada Foiro

Ekde la 91-a UK okazinta en 2006 en Florenco en Italio, la tradicia programero Interkona
Vespero havas novan stilon, nome la Movada Foiro. Ĝi celas prezenti panoramon de la
Esperantaj movado kaj kulturo, en distra maniero. Ĉiuj asocioj kaj aliaj gravaj instancoj
ricevos spacon ĉe tablo, kie ili rajtos prezenti siajn afiŝojn, informfoliojn, eldonaĵojn, fotojn
de sia agado kaj simile.
Kun temo “Esperanto – ponto al paco, amikeco kaj disvolviĝo” la 97-a UK okazinta inter
la 28-a de julio kaj la 4-a de aŭgusto 2012 en Hanojo en Vjetnamio, gastigis pli ol 800
partoprenintojn el 62 landoj. En la 28-a de julio, sabato, 19:00-21:00, la 7-a Movada Foiro
okazis en la salono “Nguyen Van Kinh”. Oni unuafoje vidis afiŝon pri ĝemelaj urboj sur tablo
30, kie samtempe montris kopiojn de n-ro 40 Informilo de Ĝemelaj Urboj, speciala numero
por la 10-a jubileo de la projekto. S-ino Anna Löwenstein el Italio kaj s-ino Maritza Gutiérrez,
estraranino de UEA kaj funkciulino de la projekto, kune deĵoris por ĝi servante al asocioj en
kiuj ili laboras respektive. Ne mankas interesuloj, i.a. Informilo de Ĝemelaj Urboj fikse
allogis atenton de iu kongresano, li esprimis ke li volis kunporti kopiojn. Pro urĝeco s-ino
Anna kopiis nur du ekzemplerojn antaŭ ol iri al Vjetnamio. Tiu kongresano akiris unu
ekzempleron, ĉar la alia bezonatis en la kunveno de Ĝemelaj Urboj. Kia ajn estas la rezulto,
la projekto finfine havas sian unuafojon en la Movada Foiro, tio estas gratulinda.
Laŭ raportoj de Anna Löwenstein

Anna Löwenstein deĵoranta en la foiro

Maritza Gutiérrez deĵoranta en la foiro

La 9-a Kunveno de Ĝemelaj Urboj

En la 31-a de julio, mardo, 12:00-12:45, ĉirkaǔ 30 kongresanoj partoprenis en la 9-a

Kunveno de Ĝemelaj Urboj okazinta en la salono “Matland”.
Maritza Gutiérrez, estraranino de UEA pri landa kaj regiona
agado, prezidis la kunvenon. Oni parolis pri dekjariĝo de la projekto
kaj agnoskis la bezonon subteni tiun iniciaton kiu jam ekas kun la
subteno de UEA kaj la CO. Diversaj reprezentantoj raportis
proprajn spertojn kaj oni resumis kelkajn ideojn pri la manieroj
realigi la celon havi en retpaĝo kaj en Vikipedio aktualigitajn
informojn pri la sukcesoj atingita, pri plano, kunlaboremo de landaj
asocioj kaj inviduoj ktp. Estis peto transdiri al la subkomitato pri
landa kaj regiona agado kelkajn rekomendojn kiuj estis notitaj kaj oni alvokis kontribuon de
esperantistoj kiuj pretas labori en difinitaj taskoj en estonte kreota laborgrupo kunlabore al la
komisiito kies laboro dekjara estis elstarigita.
S-ro Pieter Engwirda el Nederlando ofertis afablan helpon por okazo de la kunveno, kaj
parolis pri sia malnova deziro enretigi la koncernan agadon. S-ro Renato Corsetti, eksaj
prezidanto de UEA kaj funkciulo de la projekto, persone ĉeestis al la kunveno.
Laŭ raportoj de Maritza Gutiérrez

Salutvortoj al Anna Löwenstein

Anna Löwenstein (Britio/Italio) famiĝas kiel redaktorino kaj verkistino. La romano “La
ŝtona urbo” estas ŝia reprezentanta verko. La libreto “Konciza klarigo pri la landonomoj”
estas ŝia plej nova verko. Ŝi redaktis kaj fondis la revuon “Sekso kaj egaleco”, kaj partoprenis
en redaktado de la revuo “ Kontakto”, la libreto “Rusoj loĝas en Rusujo” ktp. kaj en traduko
de la libro “Ksenofobia gvidlibro al la italoj”. Ŝi estas membro de la Akademio de Esperanto
ekde 2001 kaj kiel ĉefmotoro organizas la Movadan Foiron de UK ekde 2006. Ŝi servas al
Ateista Tutmonda Esperanto-Organizo(ATEO).
En mia memoro la unua kontakto inter ni estis en 2006. Tiam ŝi rete sendis al mi
dokumenton. Ĝi ja estas sciigo pri la Movada Foiro (MF), kiu unuafoje okazos en la 91-a
UK en Italio. Sed pro diversaj kialoj, precipe manko de papera eldonaĵo kaj mia neofta
partopreno en UK la projekto Ĝemelaj Urboj neniam aperis en MF. Ĉi-jare s-ino Anna finfine
realigis tion.
La projekto ne havas paperajn eldonaĵojn, ŝi mem elpresis la retan bultenon Informilo de
Ĝemelaj Urboj kaj persone alportis ilin al la kongreso kaj al la foiro. Indas mencii ke ŝi
speciale enmetis ilin en plastumitajn kovrilojn por ke ili aspektu kiel “vera” papera eldonaĵo;
la projekto ne havas sufiĉe da tempo fari kaj sendi afiŝon, ŝi frue pripensis kaj preparis ĝin; la
projekto ne havas deĵoranton, ŝi kaj s-ino Maritza Gutiérrez volonte deĵoris por ĝi. Ĝuste pro
ege efika laborado de s-ino Anna, samideanino, kiun mi neniam vidis, la projekto unuafoje
aperis en la Movada Foiro. El tio la historio de la projekto havas novan enhavon.
Kio estas subteno? Kio estas kompreno? Kio estas kuraĝigo? Agadoj de s-ino Anna
Löwenstein donis la plej bonajn respondojn, mi pensas. Ĉi tie mi kiel komisiito de la projekto
esprimas korajn dankojn kaj salutojn al ŝi. Mi kredas, ke la projekto disfloros en la estonteco,

ĉar ĝi havos pli kaj pli multajn samideanojn kiel s-ino Anna.

Wu Guojiang

Aperis la albumo “Antaǔen kun Espero - pri la Ĉina Esperanto-Movado”

Post pli ol duonjara penado de s-ro Hou Zhiping, specialisto pri la historio de la ĉina
Esperanto-movado, finfine aperis la albumo “Antaǔen kun Espero -- pri la Ĉina
Esperanto-Movado” (vidu la suban foton) okaze de la 125 jariĝo de Esperanto. Tra la albumo
oni
trovos
ke
la
ĉinaj
esperantistoj aktuale faris tri
laŭdindajn aferojn en la pasintaj
pli ol 100 jaroj. La unua estas ke
sub gvido de Ĉina Komunista
Partio ili per Esperanto faris
klopodadon por liberigo de Ĉinio,
granda reprosperigo de la Ĉina
nacio, prosperiĝo kaj fortiĝo de
Ĉinio, la dua estas ke ili per
Esperanto kiel ponto prezentis la
longan historion kaj brilan
kulturon de Ĉinio al la mondo,
kaj eksterlandajn eminentajn
kulturojn
kaj
advantaĝajn
sciencteknikojn al Ĉinio, kaj
akcelis komunikadon inter koroj de popoloj kaj komprenon kaj amikecon inter ili; la tria estas
ke ili persiste propagandis kaj disvastigis Esperanton, sciigis kaj lernigis Esperanton al la
plimultaj homoj. Pro la projekto Ĝemelaj Urboj la komisiito honore estis enlistigita en ĝi
(vidu la paĝon 153).
La prezidanto de Ĉina Esperanto-Ligo (ĈEL) s-ro Chen Haosu kaj la eksa prezidanto de
UEA Renato Corsetti verkis recenzojn por la albumo. ĈEL speciale aranĝis lanĉan
ceremonion por ĝi dum Ĉina Tago okazinta en la 30-a de julio. S-ro Guo Xiaoyong, la unua
vicprezidanto de ĈEL, prezentis ĝin al pli ol 50 kongresanoj. S-ro Yu Tao, vic-prezidanto kaj
ĝenerala sekretario de ĈEL, prezidis la ceremonion. Ili donacis la ekzemplerojn al la
UEA-prezidanto Probal Dasgupta kaj la ĝenerala direktoro de la Asocio Osmo Buller. (De
maldekstre en la ĉi-subaj fotoj: Hou Zhiping; Probal Dasgupta kaj Guo Xiaoyong; Osmo
Buller, s-ro Yu Tao kaj Guo Xiaoyong; la komisiito)
fotoj el Hou Zhiping kaj la retejo http://esperanto.china.org.cn

Niaj (eksaj) funkciuloj gajnis honorojn

Dum la kongreso tri (eksaj) funkciuloj de la projekto gajnis honorojn. S-ro Hori Yasuo el
Japanio fariĝas eminenta propagandisto kaj praktikanto de Esperanto, gvidanto de la

Esperanto-movado pro diligenteco, persistado kaj iniciatemo dum pli ol 50 jaroj
de sia esperantisteco. Li aktivis kiel estrarano de UEA (2007-2010) kaj
prezidanto de la Komisiono pri la Azia Esperanto-Movado (KAEM, 2001-2008).
Ekde 2012 li refoje vicprezidas Japanan Esperanto-Intituton. Liaj agadoj estas
multflankaj, i.a. abundas agadoj ligitaj al ĝemelurboj, ekz. li enkondukis la
projekton en la laboron de KAEM, kvarfoje prezidis la kunvenon de Ĝemelaj
Urboj, insistis pri uzo de Esperanto dum akcepto de la urbestro de Orvieto, la
itala ĝemelurbo de lia loĝurbo Maebaŝi kaj tiel plu, kaj tiel plu. En la inaŭguro de
la kongreso estis anoncita la decido de la Komitato de UEA, ke li estas elektita
kiel unu el du novaj Honoraj Membroj de la Asocio.
Post la inaŭguro okazis la Tago de Vjetnamio. Tie prof. Probal Dasgupta,
prezidanto de la Asocio, s-ro Hori Yasuo kaj aliaj ses esperantistoj ricevis la
memormedalojn “Por paco kaj amikeco inter popoloj” de la Vjetnama Unio de Amikecaj
Organizaĵoj. En septembro de 2010 s-ro Osmo Buller ankaŭ ĝuis la saman honoron.
S-ro Renato Corsetti, eksaj prezidanto de la Asocio kaj funkciulo de la projekto, en Ĉina
Tago de la kongreso ricevis la ĉi-jaran Amikec-premion por Esperanto pro sia elstara
kontribuo al disvolviĝo de la Ĉina Esperanto-movado. Ĉi tie la projekto kore gratulas ilin.

URBESTRO KAJ ESPERANTO
Salutmesaĝo de la Esperanto-urbestro

Karaj partoprenantoj de la 97-a UK!
La Esperanto-urbo Herzberg am Harz sendas salutojn al vi. Mi esperas, ke vi
havos bonan veteron kaj bonajn tagojn dum la kongreso.
Kun ĝojo mi memoras la kongreson en Roterdamo kaj mi ankaŭ havas belajn
memorojn pri la internacia Fervojista Kongreso en majo de la nuna jaro en mia
urbo.
La sekva grava evento estos la 46-a Konferenco de la Internacia Ligo de Esperantistaj
Instruistoj post unu jaro, en 2013, en Herzberg – mi esperas, ke ni renkontos vin tie!
Mi dankas al ĉiuj personoj, kiuj per organizado de kaj partoprenado en tiaj aranĝoj
subtenas nian Esperanto-agadon.
Sukcesan kongreson en Hanojo deziras
Walter GERHARD
Urbestro de Herzberg am Harz -- la Esperanto-urbo (Germanio)
El n-ro 5 Loa de la kongresa kuriero

URBA STILO KAJ TRAJTO

Jara raporto de la projekto Ĝemelaj Urboj en 2011

1. Funkciuloj de la projekto
S-ro Probal Dasgupta ĉiam opinias la laboron de la projekto grava kaj atentas pri ĝia
disvolviĝo. Ricevinte la novan laborplanon de la projekto li ĝustatempe proponis, ke la

energia plenumo de tiu laborplano devu ligiĝi kun la 125-jariĝo de Esperanto en praktiko. Tio
aldonis novan enhavon al la laboro de la projekto.
S-ino Maritza Gutiérrez speciale menciis la 8-a Kunvenon de Ĝemelaj Urboj en sia raporto
pri la 96-a UK, resumis la laboron de la projekto en la Jara Estrara Raporto de UEA en 2010.
Ŝi tenas komunikadon kaj interkonsiliĝon kun la komisiito je proponoj aŭ problemoj levitaj
de esperantistoj, kaj faris aktivajn respondojn kaj gvidojn, ekz. pri establo de laborgrupo ŝi
proponis ke ĝi havu skizan proponon pri ĉefaj taskoj kaj raportu al la estraro.
La ĉiutagaj aferoj traktataj estas multaj por s-ro Osmo Buller, ĝenerala direktoro de la CO,
sed li elpremas tempon prizorgi la laboron de la projekto kun granda pacienco kaj seriozeco,
i.a. je la problemo pri enretigo de la projekto li kelkfoje faris respondojn en nesamaj lokoj,
kaj konstrue proponis starigi prian paĝon en la retejo Fejsbuko kaj ligon kun ĝi konsiderinte
ke tio havas nefacilecon en la retejo de UEA en mallonga tempo.
S-ro Hori Yasuo, eksa funkciulo, prezidis la la 8-a Kunvenon de Ĝemelaj Urboj kaj sendis
prian raporton. En tiu kunveno estis signifa propono, ke ni havu pli multajn respondeculojn
pri tiu fako, almenaǔ unu por unu kontinento, kaj komuna konscio, ke la movado de Ĝemelaj
Urbo estas grava por Esperanto kaj por la monda amikiĝo, do ni klopodu plu por la
prosperigo de tiu projekto.
La komisiito plenumis redaktadon kaj dissendadon de kvar numeroj de IĜU kaj faris
respondojn al diversaj priaj mesaĝoj.
S-ro Robert Bogenschneider plenumis provlegadon de IĜU, kaj partoprenis en la 8-a
Kunveno de Ĝemelaj Urboj kaj sendis koncernajn raporton kaj fotojn. Oni daǔre vidas lian
alian kontribuon: IĜU estas elŝultebla ĉe la retejoj: http://www.gazetejo.org kaj
http://gxemelurboj.wikispaces.com
2. Reagoj al la projekto
En 2011 la komisiiton atingis 138 reagoj el 37 landoj, kiu ĉefe koncernas interŝanĝon de
esperantistoj inter ĝemelaj urboj, establon de respondeculoj en landaj asocoj, ĝemelurban
kunlaboron, ekspozicion de ĝemelaj urboj, starigon de la projekto-retejo ktp. Krome s-ro
HAZAMA Hirotomi el Esperanto-Populariga Asocio de Japanio sendis la priajn fotojn kiujn la
komisiito bezonas, s-ro Roy McCoy el la CO de UEA aldonis la enhavon pri la projekto en
Jarlibro 2012 laŭ la volo de la komisiito.
Estis ricevitaj la paperaj eldonaĵoj, Ĉinio: Bulteno de Tianjin Esperanto-Asocio, Mikrofone
(Esperanto-redakcio de ĈRI) kaj Formoza Folio en Tajvano; Japanio: Nova Vojo; KAEM:
Esperanto en Azio; Pollando: Bydgoszcz Esperanto-kontaktoj en la mondo, kaj la retaj,
Brazilo: Spiritisma Esperanto-Informilo Boletim, BEL informas, Informilo de Kultura
Kooperativo, Komunikoj, SEK-Bulteno, Soteropolitano; Ĉinio: Penseo, Verda Pekino;
Francio: Informletero de Vinilkosmo; Germanio: Verda Informilo; Hungario: Nordhungaria
Informo; Kongo: Konsciu, KomACE; Koreio: La Solidareco; Kubo: HAVANO; UEA:
Gazetaraj Komunikoj.
3. Atingoj
Pliiĝis la movadaj gravuloj kiuj subtenas la projekton. S-ro Hou Zhiping, konata en

Ĉinio kiel specialisto pri la ĉina Esperanto-movado, ne nur sendis salutvortojn al la projekto
okaze de la Nova jaro por 2012 kaj prezentis la projekton en la kunveno de la konstantaj
komitatanoj de Ĉina Esperanto-Ligo (ĈEL) antaǔ la 9-a Ĉina Kongreso de Esperanto, sed
konsideris agadon de ĝemalaj urboj en du grandaj Esperanto-literaturaĵoj, kiujn li
ĉefkompilas, t.e. la biografio-libro “Esperantistoj en Ĉinio” kaj la albumo “Antaŭen kun
espero – pri la Ĉina Esperanto-Movado”, i.a. la komisiito estis elektita en la albumo pro la
projekto. S-ro Humphrey Tokin kelkfoje helpe serĉis eblajn fadenojn kontakti s-ron George
Soros, kiu subtenas kaj financas agadon de ĝemelaj urboj. S-ino Tan Xiuzhu, eksa prezidanto
de ĈEL, donis altan takson pri la projekto.
La lokaj Esperanto-organizaĵoj havis konkretajn agadojn praktiki la projekton.
Inspirite de la projekto Liaoning-provinca Esperanto-Asocio de Ĉinio sukcese konstruis
ponton por kontaktiĝo inter la du urboj Pocheon (Koreio) kaj Chaoyang (Ĉinio), kaj realigis
la viziton de vic-urbestro de Pocheon al Chaoyang por eventuala ĝemeliĝo. Sveda
Esperanto-Federacio konsideris kunlaboron de ĝemelaj urboj, aktive serĉis esperantistojn kaj
decidis inviti ilin al la Sveda Kongreso de Esperanto okazonta en 2012. Speciale indas mencii,
ke en la federacio ekzistas komisiito pri aferoj de ĝemelaj urboj. Esperanto-Societo en
Takatsuki (Japanio) partoprenis en la Jara Nacia Kultura Festotago de la urbo per
Esperanto-ekspozicio kies ĉeftemo estas interŝanĝo inter esperantistoj de la urbo kaj siaj
ĝemelaj urboj. Tiu temo estas tiel alloga, ke la nova urbestro kaj la parlamentanino staris
nemallonge kaj spektis ĝin. Ekde 2011 Mongola Esperanto-Societo prenas la projekton kiel
unu el la laboroj.
Interŝanĝoj inter esperantistoj de ĝemelaj urboj estis alte taksataj. Okaze de la
dudekjariĝo de la ĝemela rilato inter Breŝo (Italio) kaj Darmstadt, esperantistoj ne nur estis
invititaj al la regalceremonio, sed la urbestroj de ambaǔ urboj kune donacis al la prezidanto
de Breŝa Esperanto-Grupo ŝildon memore al la ĝemeliĝo. Prezidanto de Tianjin-a
Esperanto-Asocio de Ĉinio substrekis la rolon de Esperanto en ĝemelaj urboj kiam li akceptis
intervjuon de El Popola Ĉinio. Certe ne mankas renkontiĝo inter esperantistoj de ĝemelaj
urboj kiel la tradicia renkontiĝo de la Ĉielira Semajnfino inter ĝemelurbaj esperanto-grupoj
de Darmstadt(Germanio) kaj Frankfurto(Germanio), Breŝo(Italio), Troyes (Francio), Alkmaar
(Nederlando) kaj Tata (Hungario), renkontiĝo inter esperantistoj de Nancy (Francio) kaj
Lublin (Pollando).

Konsideroj al laborplano por 2013

(a) iniciateme kaj aktive kontakti neesperantistajn organizaĵoj kun la samaj celoj por
eventuala interŝanĝo kaj kunlaboro.
(b) prepari paperan eldonaĵon de la projekto.
(c) pene okazigi ekspozicion de ĝemelaj urboj
(ĉ) daǔre serĉi kaj kolekti historiajn materialojn pri Esperanto kaj agado de ĝemelaj urboj.

La Letero de la komisiito al la urbestro de Hanojo

Estimata sinjoro urbestro de Hanoi,

2012-6-11

Unue mi kore salutas vin en nomo de la komisiito de UEA pri la projekto Ĝemelaj Urboj
pro la 97-a UK okazonta en la venonta monato.
Hanojo estas ne nur antikva urbo kun historio de pli ol 1000 jaroj, sed ankaŭ unu el la plej
viglaj urboj en la Esperanto-movado. Tie estas landa Esperanto-Asocio kaj la urba
Esperanto-klubo kaj estis funkciigitaj multaj Esperanto-kursoj. Ĝi estas alte taksita kaj
subtenita de ĉiuj socitavoloj depost eniro de Esperanto en Vjetnamio en 1929, ekz. Prezidanto
Ho Chi Minh, s-ro Nguyen Van Kinh, membro de la Centra Komitato de la Vjetnama
Laborula Partio (nuna Komunista Partio), profesoro Hoang Minh Giam, ministro de Kulturo,
Ho Truc, vicministro de Edukado ktp. Okazo de la 97-a UK ankaŭ rezultas el forta subteno de
vi kaj la urba registaro gvidata de vi. Vi faras gravan kontribuon al la Esperanto-movado. Mi
esprimas omaĝon al vi.
Hanojo estas ne nur politika, ekonomia kaj kultura urbo, sed internacia urbo. Ĝi tenas
bonan rilaton kaj interŝanĝon kun multaj landoj, i.a. ĝi havas ĝemelan rilaton kun Pekino kaj
Hongkong en Ĉinio, Manila en Filipinoj, Toulouse en Francio, Jakarta en Indonezio, Isfahan
en Irano, Fukuoka-gubernio en Japanio, Phnom Penh en Kamboĝo, Seoul en Korea
Respubliko, Varsovio en Pollando, Moskvo en Rusio, Bankoko en Tajlando kaj Ankaro en
Turkio. Esperanto jam ludas aktivan kaj efikan rolon en agado de ĝemelaj urboj. UEA alte
taksas tiun ĉi laboron. Ekde 2004 okazas Kunveno de Ĝemelaj Urboj kiel unu el la
programeroj de la kongreso. Aparte indas mencii, ke Vjetnama Esperanto-Asocio havas
respondeculon pri ĝemelurboj. Certas ke esperantistoj el tiuj ĝemelurboj de Hanojo
partoprenos en la kongreso kaj ĉeestos al la kunveno. Tio aldonos novan signifon al la
kongreso, se vi povas informi la urbestrojn de tiuj urboj pri okazo de la kongreso kaj aparte
inviti ilin al la kongreso, kaj aktive konsideri esperantistojn el tiuj urboj en “Akcepto de
Urbestro” dum la kongreso. La kongresanoj estas grandege kuraĝigotaj de via decido.
Samtempe mi tre esperas, ke vi povas persone ĉeesti aŭ sendi vian reprezentanton al Kunveno
de Ĝemelaj Urboj se eble
Mi kore deziras al la kongreso sukceson, kaj al vi sanon kaj feliĉon, al Hanojo prosperon
kaj progreson.
(Atentu: la letero estis rete sendita al s-ro Nguyen Xuan Thu, komitatano de Vjetnama
Esperanto-Asocio kaj respondeculo pri Ĝemelaj Urboj, sed pro okupiteco aŭ aliaj kialoj respondo el li
ne estas ricevita. Krome ankaŭ ne okazis “Akcepto de Urbestro”)

Funkciuloj de la projekto

S-ro Probal DASGUPTA , prezidanto de UEA
S-ino Maritza GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, estraranino de UEA pri landa kaj regiona agado
S-ro Osmo BULLER, ĝenerala direktoro de UEA
S-ro WU Guojiang, komisiito de la projekto
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NOVAĴO
Decido de UEA farita por la projekto
Baze de la subkomitataj rekomendoj kaj diskuto la Komitato de UEA en Hanojo 2012
faris serion da decidoj, interalie instigi la LA-ojn trovi respondeculojn pri kunlaboro kun
respondeculo pri la projekto Ĝemelaj Urboj. Tio estas frukto de la kunagado de la
esperantistoj, kiuj longe subtenas kaj partoprenas agadon de ĝemelaj urboj. Tio estas grava
decido kaj granda subteno de UEA al la projekto. Ĉi tie mi, kiel la komisiito, esprimas koran
dankon al la komitatanoj.
Tiu decido venis el pridiskuto kaj rekomendo de la kunsido de la subkomitato pri landa kaj
regiona agado okazis marde, la 31-an de julio 2012, kun 21 ĉeestintoj, kiun prezidis s-ro
Jérémie Sabiyumva el Burundo, kiel respondeculo de la subkomitato.
Wu Guojiang
Divja serie raportis pri kunlaboro de esperantistoj inter ĝemelaj urboj
Divja estas la plej populara gazeto de Tiĥvina region de Rusio, ĝia eldonkvanto atingas
4400 ekzemplerojn. En 2012 ĝi serie raportis pri Esperanto-apliko en kunlaboroj inter
ĝemelaj urboj. En la 23-a
de aŭgusto ĝi aperigis
intervjuon
kun
s-ro
Mikaelo Bronŝtejn okaze de
la 40-jariĝo de Esperanto
en Tiĥvino kaj menciis:
Tiĥvin ĝemeliĝis kun
Imatra en Finnlando kaj
poste kun Herouville Saint
Claire en Francio. La urba
Esperanto-klubo estis la
unua socia organizaĵo, kiu
establis firmajn ligojn kun
la ĝemelurbanoj parolantaj
Esperanton.
Pere
de
esperantistoj okazas ankaŭ
la agoj, praktike valoraj
por la urbo. Estas multaj
ekzemploj, ekzemple en
1992, kiam la urbo kaj la
tuta lando havis ege malfacilan vivon, grupo da esperantistoj el Herouville Saint Claire venis
al la urbo ne nur por amikiĝo kaj distro, sed ankaŭ kun kelkaj taskoj de la urbodomo. La lokaj
esperantistoj venigis la francojn en la vartejon por handikapitaj infanoj, kaj rezulte de tiea
traktado la vartejo poste ricevis donace kelkajn specialajn veturilojn por infanoj-handikapitoj.
La francoj vizitis la legomproduktejon kaj mezurigis ĉiujn dimensiojn de tieaj forcejoj. La
urbodomo de Herouville Saint Clair poste, uzante la rezultojn de tiu mezurigo, ofertis al la
produktejo fortigitan plaston por kovri la forcejojn. La oferto estis tute senpaga, kondiĉe ke la
loĝantoj de Tihvin ricevu kukumojn kaj tomatojn de la produktejo kontraŭ malpli alta prezo.
Ĝia rusa versio estas legeble ĉe la paĝo: http://tikhvin.spb.ru/14387/14419
La 1-an de novembro la gazeto plue publikigis raporton pri alia kunlaboro: en septembro
Gigi kaj Gerard Senecal, Yves Nicolas, membroj el la Esperanto-Asocio de Herouville Saint
Clair, kaj Emmanuel Villalta el Parizo, plenumis la francan tradukon de la Esperantolingva
novelaro “Leciono por knabo” verkita de s-ro Mikaelo Bronŝtejn, kaj laŭ interkonsento en

januaro 2013 okazos prezentado de la libro kun partopreno de la aŭtoro en Herouville kaj en
kelkaj aliaj urboj de Francio.
Laŭ raporto de Mikaelo Bronŝtejn
Subteno de UEA estas forta kaj kontinua
En la pasintaj 10 jaroj UEA ĉiam subtenas la projekton “Ĝemelaj Urboj”, el la suba listo
oni nemalfacile trovas, ke tiu subteno estas forta kaj kontinua. El tio nia UEA estas elstara je
kunordigo kaj organizado. Tio grandege kuraĝigas la projekton kaj ĝiajn partoprenantojn kaj
praktikantojn. Mi ankaŭ profunde spertas kaj sentas plezuron labori por Esperanto.
La komisiito
Registro pri subteno de UEA al la projekto
Jaro
2002
2003

2004

2005
2006
2007
2008
2009
2010

2011
2012

Enhavo
①UEA serĉis kaj decidis la komisiiton pri la projekto;
②Pro laboro de s-ino Michela Lipari, tiama estraranino de UEA, raporto pri ĝemelaj urboj aperis en kongresaj
dokumentoj de la 87-a UK en Fortaleza, Brazilo.
①La projekto estis unue menciita en la estrara raporto de UEA por 2002;
②La projekto fariĝis unu el diskutotemoj dum la 88-a UK en Göteborg, Svedio.
③Pro konsidero de s-ro Trevor Steele, tiama ĝenerala direktoro, la Centra Oficejo sendis leterpaperojn kaj
kovertojn titolitajn “UEA” por faciligi laboron de la komisiito.
①La projekto estis enskribita en la laborplanon de UEA por 2003-2005, t.e. UEA subtenu la utiligon de
Esperanto fare de lokaj Esperanto-kluboj en pluraj manieroj kaj tute aparte serve al la sistemo de rilatoj inter
ĝemelaj urboj;
②UEA akceptis proponon: aranĝi Kunvenon de Ĝemelaj Urboj kiel unu el la programeroj de UK, ĝia 1-a
kunveno sukcese okazis dum la 89-a UK en Beijing, Ĉinio. Poste ĝin prezidis s-ino Michela Lipari, s-ino
Maritza Gutiérrez kaj s-ro Hori Yasuo krom la komisiito.
En la komenco de la jaro 2005 s-ro Renato Corsetti, tiama prezidanto, sendis nur al la grupanoj de la listo
lokaj-esperanto-grupoj@yahoogroups.com novjaran gratulmesaĝon, kiu speciale menciis kaj akcentis la agadon
de ĝemelaj urboj.
La junia numero de Esperanto publikigis Publikan Leteron al Urbestroj
La projekto “Ĝemelaj Urboj” estis unuafoje resumita per klara temo en Estrara Raporto de UEA por 2006, kiu
aperis en n-ro 6 Esperanto en 2007
Pro aktiva konsidero de s-ro Osmo Buller la Centra Oficejo decidis sendi paperajn ekzemplerojn al tiuj, kiuj ne
povas legi Informilon de Ĝemelaj Urboj en reto.
S-ro Probal Dasgupta konsideris ĝin kiel enhavon en la nova laborplano de UEA 2011-2020.
La Strategia Laborplano de UEA 2011-2020 havas specialan mencion: La centra UEA, por subteni la utiligadon
de Esperanto fare de lokaj Esperanto-kluboj por interlokaj kontaktoj, kuraĝigu preleg-vojaĝojn kaj pli seriozan
uzadon de ekzistantaj institucioj kiel la rilatoj inter ĝemelaj urboj kaj aliaj oficialaj aranĝoj de translima
kunlaborado.
S-ino Maritza Gutiérrez speciale menciis la 8-a Kunvenon de Ĝemelaj Urboj en sia raporto pri la 96-a UK
①Jarlibro 2012 havas tekston pri la projekto;
②En la aprila numero de Esperanto aperis artikolo de la komisiito “La projekto Ĝemelaj Urboj 10- jariĝis”;
③En la junia numero de Esperanto agado de ĝemelurboj estis unuafoje resumita kiel aparta sekcio de la estrara
raporto por 2011;
④N-ro 451 Gazetaraj Komunikoj kun la ĉefa enhavo “Ĝemelurba agado de UEA 10-jariĝis” dissendiĝis al la
membroj;
⑤la Komitato de UEA dum la 97-a UK en Hanojo faris decidon: instigi la LA-ojn trovi respondeculojn pri
kunlaboro kun respondeculo pri la projekto Ĝemelaj Urboj.

Kondolenco al Aleksandr Titaev
S-ro Aleksandr Titaev, membro kaj delegito de UEA, la plej fervora
aktivulo de la E-movado en la Fora Oriento de Rusio, prezidanto de la
Vladivostoka E-klubo “Pacifiko” kaj forta subtenanto de la projekto
Ĝemelaj Urboj, forpasis pro longa malsano en la 14-a de oktobro 2012 en
aĝo 61.
La Esperanto-movado en la regiono Fora Oriento komenciĝis en 1891,
kaj ekzistas pli ol 110 jarojn en Vladivostoko. Interalie Aleksandr Titaev
gvidis la klubon dum 30 jaroj. Oni povas diri ke li ludis gravan rolon por
reaktivigi kaj stabiligi la movadon en tiu regiono, precipe dum la plej
malfacila periodo. Ĝis nun la artikolo “Historiaj paĝoj de
Esperanto-movado en la Fora Oriento” verkita de li (Vidu n-ron 4 Rusia Esperantista Gazeto,
2001) estas tre grava dokumento por studi la movadon en tiu regiono kaj en Azio.
Mi ne memoras la konkretan daton konatiĝi kun li, sed bone scias ke ni interŝanĝis pli ol
10 jarojn. Antaŭ fondo de la projekto s-ro Aleksandr Titaev ĉiam taksis aplikon de Esperanto
en agado de ĝemelaj urboj kaj tre aktive praktikis tion. En la 17-a de oktobro 1998 li
subskribis interkonsenton “Ĝemeliĝo” kun Hakodate Esperanto-Rondo en Japanio. La
interkonsento estis tiel skribita: “Ni estas ĝemelurbanoj de urbo Hakodate en Japanio kaj urbo
Vladivostoko en Rusio. Ni agados per Esperanto por pli da amikiĝo kaj kompreno inter la du
urbanaroj. Ni konsentas, ke Hakodate Esperanto-Rondo kaj Vladivostoka Esperanto –Klubo
“Pacifiko” ĝemeliĝas kaj kunlaboros realigi nian komunan celon.” Li estas unu el la plej fruaj
personoj, kiuj reagis al la projekto, kaj esprimis deziron fondi ĝemelan rilaton kun Dalian
Esperanto-Asocio en Ĉinio, kaj speciale gratulis la projekton pro sia 10-jariĝo.
S-ro Aleksandr Titaev havas fortan organizan kapablon en la movado. En 1992 li organizis
la Internacian Vladivostok- Simpozion “Pacifiko. Lingvo. Kulturo. Kunlaboro” kun
partopreno de Esperantistoj el Japanio, Ĉinio kaj Koreio. Tiujare grupo de la Vladivostokaj
esperantistoj partoprenis la 5-an Pacifikan Esperanto-Kongreson en Qingdao en Ĉinio. Kelkaj
membroj de la Esperanto-klubo “Pacifiko” partoprenis la 85-an Japanan kaj 62-an, 64-an
Hokajdajn Esperanto-kongresojn en 1998 kaj 2000. Li plurfoje vizitis Koreion, kaj gvidis
delegacion ĉeesti al la E-aranĝoj de la Nordorienta Ĉinio. Dank’al lia penado la movado en
Fora Oriento revigliĝas post longa interrompo. Diro de s-ro Lee Jung-kee, eksa prezidanto de
KAEM, devas esti la plej bona takso al li. Li diris, ke kiel Esperanto-gvidanto li estis tre
sincera kaj simpatia kiel tipa esperantista figuro.
La forpaso de Aleksandr Titaev estas perdo por la movado en la Fora Oriento kaj la tuta
Rusio, ankaŭ perdo por la monda Esperanto-movado kaj la projekto Ĝemelaj Urboj. Kiel diris
Probal Dasgupta, prezidanto de UEA, la laborado por ĝemelaj urboj suferis do gravan baton.
Aleksandr Titaev apartenas al la mondo. Lia forpaso vekis atenton de la Esperantujo. Jairo
Augusto dos Santos el Brazilo, Drissa Flayoro Diakite el Malio, Monshetnhy Wadana el
Kongo, Gilbert Ndihokubwayo el Burundo, Nikolao Gudskov kaj Mikaelo Chertilov el Rusio
kaj kelkaj samideanoj el Ĉinio esprimas kondolencojn al li kaj liaj familianoj, samtempe

komunan deziron: la klubo “Pacifiko” sekvu vojon, kiun direktis Aleksandr kaj troviĝos en
Vladivostoko plua stafeto de lia kaj nia komuna afero.
S-ro Aleksandr Titaev vivos en koroj de esperantistoj kaj eterne
La komisiito
Forpasis Li Shijun
En la 10-a de novembro 2012, sabato, je la 7:00 s-ro Li Shijun,
ĉina fama Esperanta tradukisto kaj verkisto, forpasis pro malsano en
Pekino.
Li Shijun (la Esperanta nomo: Laŭlum）, naskiĝis en la 29-a de
marto 1923. Li eklernis Esperanton en 1939. Li estis eksa
vicĉefredaktoro de El Popola Ĉinio kaj membro de la Akademio de
Esperanto, membro de la Akademio de Esperanto (1983-2010),
honora membro de UEA (2004) kaj ILEI(2012). Li esperantigis
multajn ĉinajn famajn klasikajn romanojn kaj novelojn, ekz. Ĉe
akvorando, Pilgrimo al la okcidento, Romanoj pri la tri regnoj,
Mirrakontoj de Liaozhai kaj tiel plu. Liaj kelkaj tradukaĵoj enlistiĝis
en la Serio Oriento-Okcidento de UEA. Danke al tio li ricevis la premion Grabowski de UEA
en 2003 kaj la premion de la Dumviva Honora Premio pri Tradukado de la Ĉina Tradukista
Asocio en 2010, la plej alta premio de la ĉina traduka rondo, kaj la premion de ĈEL pro la
dumviva kontribuo de la Ĉina Esperanto-movado en 2011.
Li subtenis la projekton Ĝemelaj Urboj, kaj speciale verkis artikolon por Informilo de
Ĝemelaj Urboj, vidu n-ron 36 en 2011.
Lia forpaso ne nur estas granda perdo de la Ĉina Esperanto-movado, sed granda perdo de
la Monda Esperanto-movado. Tamen mi pensas, ankaŭ kiel diris s-ino Li Meixi, filino de Li
Shijun, en sia mesaĝo al mi, ke tio estas la plej bona memoro al s-ro Li Shijun se ni kune
kontribuas al disvolviĝo de la Esperanto-afero kiel eble plej kapable.
Eternan pacon, s-ro Li Shijun.
La komisiito

URBESTRO KAJ ESPERANTO
Urbestro de la Esperanto-urbo parolis en la 64-a IFEK
Antaŭtagmeze de la 20-a de majo 2012, la 64-a Internacia
Fervojista Esperanto-Kongreso inaŭguriĝis en Herzberg am Harz, la
Esperanto-urbo. Pli ol 150 esperantistoj el 21 landoj tie renkontiĝis
kun ĝojo por kune diskuti pri la internacia fervojista E-movado.
S-ro urbestro Walter Gerhard faris paroladon en la lingvoj germana
kaj Esperanta. Li diris, ke danke al s-ro Joachim Giessner, antaŭa
prezidanto de la Internacia Federacio de Esperantistaj Fervojistoj, la
urbo Herzberg am Harz povis esti nomita Esperanto-urbo. Al

Esperanto ŝuldas la urbo Herzberg am Harz sian hodiaŭan prosperon. Li kore dankis al la
federacio pro ĝia decido okazigi la 64-an Internacian Fervojistan Esperanto-Kongreson en la
urbo Herzberg am Harz. La tuta kongreso varme aplaŭdis por la urbestro pro lia bela parolado
en Esperanto.
S-ino Rodica Todor, prezidanto de la Internacia Federacio de Esperantistaj Fervojistoj, diris
en sia salutparolo al la kongreso, ke la ĉi-foja Internacia Fervojista Esperanto-Kongreso
okazis en la urbo Herzberg am Harz -- la unua Esperanto-urbo en la mondo, tio portis gravan
signifon. S-ro urbestro Walter Gerhard de Herzberg am Harz mem scipovas paroli en
Esperanto, kaj ludas pozitivan rolon en la organiza laboro por la ĉi-foja kongreso.
La ĉi-foja kongreso estis enhavoriĉa, interalie indas mencii,
ke post la inaŭguro de la kongreso, la partoprenantoj kune
fotiĝis, kaj faris rondiradon por paradi fervojistajn uniformojn
de diversaj landoj. La Esperanta flago iris en la fronto, sekvis la
militista orkestro kaj diverslandaj kongresanoj kun sia nacia
flago en la vico laŭ la alfabeta ordo de Esperanto. Tion aplaŭdis
kaj hurais loĝantoj ambaŭflanke de la strato.
En la kongreso estis anoncitaj la gastigantoj de la venontaj
kongresoj: la 65-a IFEK en Francio en 2013, la 66-a IFEK en
2014 en Hispanio kaj la 67-a IFEK en 2015 en Ĉinio.
El raporto de Han Zhuwu
La vic-urbestro de Bjalistoko gastigis min
Okaze de la 125-jariĝo de Esperanto kaj por omaĝi la Esperanto-patrujon mi prelegvojaĝis
en majo de 2012 tra la pollandaj urboj: Gdańsk, Sopot, Gdynia, Varsovio, Vroclavo,
Bjalistoko, Lodzo kaj Lublino, interalie la vic-urbestro de Bjalistoko, Alexander Sosna, forta
apoganto de la Esperanto-movado invitis min al la tagmanĝo en Kafejo Esperanto, kaj
partoprenis mian prelegon en la sidejo de Bjalistoka Esperanto-Centro.
Etsuo Miyoshi el Japanio
Urbestrojn forte allogas la kongreso de kroataj esperantistoj
Inter la 22-a kaj 24-a de junio okazis en Koprivnica la 10-a
(jubilea) kongreso de kroataj esperantistoj (KKE). Aliĝis ĉirkaŭ
180 personoj, sed efektive partoprenis 140 kongresanoj el 14
landoj (Aŭstralio, Bosnio kaj Hercegovino, Brazilo, Bulgario,
Ĉehio, Hungario, Italio, Kanado, Kubo, Nov-Zelando, Pollando,
Rumanio, Serbio kaj Slovenio). Per tio la aranĝo ricevis
rimarkinde internacian noton. Aŭspiciis ĝin la Urbo Koprivnica
kaj Departemento Koprivnica-Križevci, kaj persone ĉeestis ĝin
Ivan Pal, anstataŭanto de la departementestro kaj Helena
Hećimović, la konsilistino de la urbestrino s-ino Vesna

Želježnjak.
Koprivnica kaj Kaposvár (Hungario) estas ĝemelaj urboj. S-ro Károly Szita, urbestro de
Kaposvár, esprimis specialan gratulon al s-ino Vesna Želježnjak per la Esperantolingva letero
(vidu sube). S-ro Béla Apáti Kovács, kiel sendito de s-ro Károly Szita, alportis la leteron por
la urbestrino kaj voĉlegis ĝin ĉe la inaŭgura ceremonio de
la kongreso( vidu maldekstran foton). Krome ankaŭ indas
mencii ke en la urbodomo de Kaposvár laboras kelkaj
esperantistoj.
Oni ne forgesis la urbon Bjelovar, kongresejo de la 9-a
KKE. Ĝia urbestro s-ro Antun Korušec, kiel kongresano
n-ro 1, subskribis aliĝilon. Post ĉi-jara kongreso li akceptis
en oficiala vizito la geesperantistojn Aparecida kaj
Gilberto Menegasso el São Carlos en Brazilo(vidu
dekstran foton) okaze de ilia prelego “Brazilo - koninda
lando” okazinta en la 26-a de junio en Bjelovar.
Josip Pleadin
Letero de urbestro de Kaposvár al urbestrino de Koprivnica
Estimata Sinjorino Urbestrino,
Kiel la urbestro de Kaposvár, hungara ĝemelurbo de Koprivnica,
respekte mi salutas Vin, la reprezentantojn de la kroataj
esperantistoj, partoprenantoj, invititaj gastoj kunvenintajn al la
10-a Kongreso de Kroataj Esperantistoj.
Ĝoje mi informiĝis, ke en nia kroata ĝemelurbo de Koprivnica
estos aranĝata la jubilea kongreso inter la 22-24a de junio en 2012,
kien estas invititaj ankaŭ esperantistoj el Kaposvár, gvidate de
Béla Kovács.
Nova elemento de la ĝemelurbaj kontaktoj inter Koprivnica kaj
Kaposvár inter esperantistoj de la ĝemelurboj, kiuj plu riĉigas la
amikecon inter niaj urboj helpe de Esperanto, kiu estas sendependa
de nacioj, por ĉiuj certigas egalrajtan lingvouzon kaj ĝi estas
altetaksita en la tuta mondo.
Ĝia populareco ĝis nun estas kontinua, de jaro al jaro multaj
homoj komencas lerni ĝin kaj faras lingvoekzamenon pri
Esperanto, laŭmerite oni povas diri, ke ĝi funkcias kiel ponto kaj
ligilo inter landoj kaj popoloj.
Al la laboro de la jubilea kongreso, ĉi-okaze mi deziras multe da
sukcesoj kaj rezultan konferencon.
Kaposvár, la 11-an de junio 2012
Károly Szita, urbestro de Kaposvár

La urbestro de Wagrowiec ĉeestis al la jubileo de la 125 jaroj de Esperanto
Dum la 3-a Grandpolia Esperanto-Somero (GES) en Wągrowiec (PL), plej gravaj eventoj
ligitaj kun oficiala celebrado de la Jubileo okazis 2-an de julio 2012.Urbestro de Wągrowiec
mag. inĝ. Stanisław Wilczyński kun akompano de Franciszek Witucki, EDE-PL-prezidanto
kaj kun Stanisław Rynduch – sekretario de Eŭropa EDE-Federacio, kune malkovris memoran
ŝtonegon kun alkroĉita informa tabulo, financita de Stanisław Rynduch okaze de la Jubileo de
125 jaroj de Esperanto (la unua ZEO en Wągrowiec),interalie, la urbestro esprimis kontenton
pro la ekorganizo de la sekva GES-o, samtempe bonveninte kaj salutinte la partoprenantojn.
El Eŭropa Bulteno, 2012, N-ro 118
La urbestrino malfermis la 9-an Kongreson de EEU
La 9a kongreso de la Eŭropa Esperanto-Unio
(EEU) kun la temo: “Lingvolernado en Eŭropo:
lerni pli, kosti malpli”okazis inter la 16-a kaj 20-a
de julio 2012 en la irlanda urbo Galivo (angle:
Galway; irlande: Gaillimh) kun 157 partoprenantoj
el 28 landoj, de Ruslando ĝis Kubo. Malfermis la
kongreson la urbestrino de Galivo, Terry O’Flaherty.
kaj iama urba konsilistino kiu aranĝis la inviton al
Galivo por EEU, Mary Leahy.
La prezidanto de Irlando, Michael D. Higgins,
kiel la patrono de la kongreso sendis tre pozitivan kaj kuraĝigan mesaĝon pri Esperanto. Li
menciis, ke Esperanton studis la fondinto de la irlanda laborista partio, James Connolly, poste
mortpafita kiel unu el la ĉefoj de la ribelo de 1916. Ankaŭ la irlanda ministrino pri Eŭropaj
aferoj, Lucinda Creighton, sendis gravan mesaĝon, en kiu ĉiu vorto gravas. Ambaŭ substrekis
ke “Esperanto apartenas al la komuna Eŭropa kultura heredaĵo”.
Prelegis gravaj fakuloj-esperantistoj kiel Wim Jansen, Renato Corsetti, Angela Tellier,
Michele Gazzola, Nikola Rašić, Zlatko Tišljar, Jozef Reinvart, Tim Morley, Paul Gubbins k. a.
(sur la foto: de dekstre la urbestrino Terry O’Flaherty, la prezidanto de EEU Seán Ó Riain,
iama konsilistino Mary Leahy)
El la Ondo de Esperanto, 2012, N-ro 8–9
La urbestro de Mazaradelvalo havas deziron
La 79-a Itala Kongreso de Esperanto okazis en Mazaradelvalo (Mazara
del Vallo) inter la 17-a kaj la 25-a de aŭgusto 2012, kun la temo “Sed homoj
kun homoj: la pluretna intuicio de Zamenhof” kaj 340 aliĝintoj el 34 landoj.
La urbestro s-ro Nicoló Cristaldi partoprenis en ĝi kune kun 328 homoj el 34
landoj.
Ekde la unuaj kontaktoj la Kongresa komitato trovis ĉe tiu ĉi urbestro ne

nur grandan kunlaboremon, sed ankaŭ entuziasman aliĝon al esperantismaj idealoj, kiuj bone
kongruas kun la karaterizaĵoj de urbo de pluretna kaj plurkultura, gastigema kaj malferma. Li
havas deziron: Mazaradelvalo iĝu simbol-urbo de Esperanto.
El Eŭropa Bulteno, 2012, N-ro 119
Urbestrino ĉeestis al la 20-a E-Semajno
Inter la 1-a kaj 7-a de oktobro la 20-a Internacia Esperanto-Semajno de la
Kulturo kaj Turismo okazis en la ĉemara urbo Cambrils en Hispanio, kun 144
partoprenintoj el 13 landoj. S-ino Merçe Dalmau, urbestrino de la urbo, kaj aliaj
du membroj de la urbestraroj ĉeestis al la dimanĉa inaŭguro kaj bonvenigis la
partoprenantojn. S-ino Barbara Pietrzak el Pollando, ĝenerala sekretario de
UEA, en nomo de la Asocio salutis la sejmanon.
El Eŭropa Bulteno, 2012, N-ro 121
Urbestroj de Bjalistoko kaj Mazaradelvalo subskribis deklaracion
En Bjalistoko, en sabato en la 8-a de decembro 2012, laŭ propono de Fondumo Zamenhof,
renkontiĝis la urbestroj de Urbo Bjalistoko, Tadeusz Truskolaski, kaj de Urbo Mazaradelvalo,
Nicolò Cristaldi, kiuj subskibis Deklaracion pri kunlaboro, kiel urboj kiuj interesiĝas pri la
ideo de la lingvo Esperanto, malfermante la kunlaboron ankaŭ al aliaj urboj kiuj volos en
posta momento aldoniĝi al tiu protokolo.
Jen la teksto de la Deklaro:

Deklaracio
Rigardante la riĉan pasintecon kaj tradiciojn de la Urboj – Flankoj de jena
deklaracio, ligitaj kun la lingvo kaj la ideo de Esperanto, aprezante ĝisnunajn klopodojn
por disvastigi la lingvon Esperanto kaj scion pri la figuro de ĝia kreinto, Ludoviko
Zamenhof, La flankoj esprimas volon ekagi por kunlabori pri interesigado pri la ideo de
la lingvo Esperanto kaj pri formado de historia imagpovo kaj popularigado de la urbanoj
aktive konstruantaj sian kulturan identon.
Intenco de la flankoj estas kunlaboro pri popularigado de edukaj, artaj kaj kulturaj
eventoj, servantaj al realigado de la supre menciitaj celoj.
La flankoj interkonsentas, ke jena deklaracio havas karakteron iniciatantan kunlaboron
kaj ne kaŭzas iujn ajn jurajn aŭ financajn devontigojn.
Urboprezidanto de la Urbo Bjalistoko

Urbestro de la Urbo Mazara del Vallo

Dum la renkontiĝo, la du urbestroj jam interkonsentis pri plua paŝo, nome pri reciproko de
la vizito la 10an de septembro 2012, kiam Truskolaski vizitos Mazaradelvalon, kaj tie
malfermos straton de la historia urbocentro dediĉita al Bjalistoko.
Per postaj konsentoj inter la delegacioj ankaŭ estis planitaj vizito de lerneja ĥoro de
Bjalistoko al Mazaradelvalo plej verŝajne en aprilo 2013, kaj interŝanĝa vizito de lerneja ĥoro
de Mazaradelvalo al Bjalistoko, kaj plue ekspozicio de produktoj de Mazaradelvalo en
Bjalistoko kaj reciproke, kaj ke la fajencojn kiuj ornamos la vojon Bjalistoko en
Mazaradelvalo desegnu aŭ produktu la arta liceo de Supraśl, urbo apud Bjalistoko, liceo en
kiu oni jam instruis kaj instruas Esperanton.
Ĉiuj tiuj agadoj estos farataj ankaŭ kun la kunlaboro de la Bjalistoka Esperanto-Societo kaj
de la Centro de Esperanto kaj Interkulturo, kaj sekve plejparte pere de Esperanto.
Bruĉjo Kasini
prezidanto de Fondumo Zamenhof, Bjalistoko
direktoro de Centro de Esperanto kaj Interkulturo, Mazaradelvalo
Gratulo el Gerhard Walter al la deklaracio

Okaze de la interkonsento pri kunlaboro kun urbestro de Mazaradelvalo. La leteron Gerhard Walter,
urbestro de Herzberg am Harz，sendis al la urbestro de Bjalistoko por saluti lin.

Kiel urbestro de Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo mi kore salutas ĉiujn, kiuj esprimas
sian subtenon al la internacia lingvo Esperanto kaj interesiĝas pri kunlaboro per tiu lingvo.
Jam la plurjara sukcesa ĝemelurba kunlaboro inter Herzberg am Harz en Germanio kaj
Góra en Pollando montris, ke eblas havi bonajn rezultojn el tiaj kunagadoj per Esperanto.
Dezirante pluajn sukcesojn, salutante vin ankaŭ okaze de la Zamenhof-tago, la 15a de
decembro, alvokante al bela festado speciale pro la 125-jara jubileo de Esperanto,
kun multaj salutoj,
Gerhard Walter
Bürgermeister / urbestro
Stadt Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo

URBA STILO KAJ TRAJTO
Al ĉiuj esperantistoj en la ĝemelaj urboj de Kassel
Arnstadt (Germanio), Berlin-Mitte (Germanio), Florenco (Italio), Izmit (Turkio), Jaroslawl
(Rusio), Mulhouse (Francio), Ramat-Gan (Israelo), Rovaniemi (Finnlando) kaj Västeras
(Svedio).

Karaj samideanoj,
Ni informas vin pri la projekto “1100-jariĝo de Kasssel” kaj “PONTO KASSEL”
Interbulteno de la Esperantistoj de Kassel kaj de ties Ĝemelaj Urboj.
Antaŭ kelkaj monatoj ni jam kontaktis vin koncerne projekton okaze de la 1100-jariĝo de
nia hejmurbo Kasssel, oficiale “urbo de artoj kaj kongresoj”, en la jaro 2013. Ĉi projekto
kombinu la lokan kaj globalan aspektojn de nia vivejo Harleshausen, kiu estas kvartalo de
Kassel. Ĝi estas organizata kadre de la Kulturiniciativo Harleshausen (kih), kulturorganizaĵo
kun propra sidejo, kie kunvenas ankaŭ esperantistoj de nia urbo. Ni ĉiuj tre ĝojus, se el ĉiu
ĝemela urbo de Kassel venos esperantistaj reprezentantoj, kaj jam nun ni elkore bonvenigas
niajn samideanojn.
La centra ideo de la projekto estas “Kvartalumado”, en kiu la partoprenantaj esperantistoj
prezentu la situacion kaj vivon en la kvartalo de la urbo, en kiu ili mem loĝas. Ĉi-cele mi
aneksas demandilon, laŭ kiu ni povas debati pri la diversaj aspektoj en niaj respektivaj
senperaj ĉirkaŭoj. Ĉi demandilo estu tieldire gvidilo.
Ĉi centra evento okazos Sabaton, la 02-an de marto 2013, en la sidejo de la
Kulturiniciativo Harleshausen (kih) en 34128 Kassel, Wolfhager Strasse 409.
Krom tio ni ja pretas organizi restadon por interesatoj el la ĝemelaj urboj dum la tempo
inter la 18-a de Februaro kaj la 03-a de Marto, kiu estas la semajno, dum kiu la kvartalo
Harleshausen sin prezentas al la resto de la urbo Kassel kaj la cetera mondo. En la semajno
25.02. - 03.03.2013 ni pretas organizi rondveturadon-viziton al la urbo Kassel kaj ties
vidindaĵoj. Estas ankaŭ planata vizito al la urbo Herzberg, la “Esperanta Urbo”, pr. cent
kilometrojn norde de Kassel en la Harz-montaro. Ĉi urbo estas urbo, en kiu ekz. strato- kaj
konstruaĵo-nomoj estas skribataj en la Germana kaj Esperanto, en kiu troviĝas granda
Esperanto-Centro kaj eta centro de la Internacia Naturkuraca Asocio.
La urbo Kassel ne donas subvenciojn por partoprenontoj de tiaj aranĝoj, do ĉiu interesata
esperantisto devas mem pagi la kostojn de sia vojaĝo kaj restado.
Do, se vi deziras partopreni ĉi projekton, bv. kontakti nin, donante informojn ĉefe pri
- la tempodauro de via restado, de kiam ĝis kiam, kiom da noktoj

-

via preferata loĝeblo, en hotelo-pensiono aŭ ĉe privata persono en nia kvartalo
via maniero atingi Kassel kaj eblaj informdeziroj pri tio
eventualaj apartaĵoj ĉe vi, kiujn ni priatentu

Evidente nia projekto okaze de la 1100-jariĝo de Kassel koncerne prezentadon de la
ĝemelaj urboj de Kassel pere de iliaj esperantistoj ne trovas sukcesopromesan eĥon, almenaŭ
ne ĝis nun. Eble pro la vintra sezono, eble pro la financoj, eble pro...
Por tamen sendepende partopreni en la grava festo mi ĉi-mesaĝe volas proponi alternativon
al niaj esperanto-geamikoj. Temas pri jena informprojekto, kiu ankaŭ bone konformas al la
projekto “Ĝemelaj Urboj” de UEA:
PONTO KASSEL, Interbulteno de la Esperantistoj de Kassel kaj de ties Ĝemelaj Urboj,
aperu du fojojn jare (en aprilo kaj oktobro) kaj enhavu informojn pri Kassel kaj ĉiuj ĝemelaj
urboj kaj pri ajnaj aktivecoj en ili aŭ ties ĉirkaŭo, aparte pri ti-kiuj koncernas aŭ povus
koncerni esperantistojn.
La unuan numeron ni volas prezenti je la esperanta vespero (2013.03.02, ekde 19:00horo)
dum la sinprezentado de nia kvartalo Harleshausen, en kiu troviĝas ankaŭ la “Kulturinitiative
Harleshausen”, al kiu apartenas ankaŭ la Esperanto-Rondo de Kassel (“eroka”).
Ĉi-cele mi kore petas vin kontribui al la interbulteno per eta teksto en Esperanto pri la
esencaĵoj de via urbo, ties rilatoj al Kassel kaj pri la signifo de Esperanto kadre de la
ĝemeliĝo al Kassel kaj aliaj urboj, koncerne de la aktualaj statoj kaj alfuturaj perspektivoj. Bv.
ne nur donu salutvortojn, sed mencii ankaŭ aktualajn problemojn kaj projektojn, kaj, se tiuj
ne ekzistas, do pro kio ne...
Bonsalute al ĉiuj
Nome de la Kulturiniciativo Harleshausen (kih) kaj la Esperanto-Centro Harleshausen
(ech).
Wolfgang Guenther
Wilhelmshöher Weg 11 34128 Kassel Germanio
T. (0)561 - 921 982 02
Retpoŝto: w.guenther.esperanto@web.de
(La aldona foto estas elŝutita de la redaktoro el Vikipedio)

INTER ĜEMELAJ URBOJ
Ĝemeliĝis esperantistoj inter Dong Da kaj Choisy-le-Roi
Dong Da distrikto de la vjetnama ĉefurbo Hanojo havas oficialan ĝemelan rilaton kun la
franca
urbo
Choisy-le-Roi
(Val-de-Marne).
Vendrede, 18-an de majo
2012,
Vjetnama Esperanto-Asocio (VEA) aranĝis la ĝemeligan ceremonion inter esperantistoj de la
distrikto kaj la urbo. Ĝia sukceso devas danki al la komuna klopodado de ambaŭflankaj
esperantistoj, precipe s-ro Sebastian Carrez (jam forpasinta), tiam prezidanto de

Esperanto-Asocio, “La Verda Stelo 94” de Val-de-Marne. Li metis la unuan brikon por tia
aktiveco frue en 2008. Ĝia sukceso ankaŭ devas danki al S-ro Nguyen Xuan Thu, komitatano
de VEA kaj respondeculo pri Ĝemelaj Urboj en Vjetnamio, ekde 2008 ĝis nun, li regule
konservis kaj evoluigis duflankajn rilatojn.
Ĉe la ceremonio s-ro Nguyen Van Loi, prezidanto de VEA, diris, ke la ĝemeligo
de ambaŭ lokaj Esperantistoj estas signifoplena en diplomatio kaj en la aktivecoj de la
Asocio; li plue substrekis, ke ĉi afero estas ne nur aktiveco de du lokaj individuaj
esperantistoj, sed ankaŭ de hanojaj esperantistoj ĝenerale; Oni devas daŭrigi, plifortigi tiun ĉi
rilaton. Esperantistoj devus esti en regula kontakto, la interreto tre oportunas por ĉi tiu tipo de
aktiveco.
La ceremonio pliigis la ligilon de solidareco ne nur inter ambaŭ lokaj esperantistoj, sed
ankaŭ aldonas novan dimension al Esperanto kiel pontolingvo.
El n-ro76 Esperanto en Azio
Vizito en la Esperanto-urbo kaj la ĝemelurbo Lodz

En majo de 2012, laŭ la invito de la urbestro de Herzberg am Harz – la Esperanto-urbo, Germanio, la
Germana Esperanta Fervojista Asocio kaj la Pola Esperanto-Asocio, s-ro Han Zhuwu, prezidanto de Tianjin
Esperanto-Asocio, reprezentis la Ĉinan Fervojistan Esperanto-Asocion partopreni en la 64-a Internacia
Fervojista Esperanto-Kongreso, kaj per Esperanto plenumis vojaĝon en Eŭropo tra vizito al Herzberg,
Hanovro, Gottingen, Munkeno kaj Berlino en Germanio, La Chaux-de-Fonds, Lucerno kaj Berno en
Svislando kaj Lodz, Varsovio kaj Krakovo en Pollando. Reveninte al Ĉinio li verkis longan artikolon “Mia
vojaĝo en Eŭropo per Esperanto”. La redaktoro elektis kaj publikigas parton el ĝi.

Intervidiĝo kun la urbestro de Herzberg am Harz
La urbo Herzberg am Harz kun la areo de 71,88 kvadrataj kilometroj sidas ĉe la suda piedo
de la Harco, montaro en la Malsupra Saksio de Germanio. En la urbo vivas 140,16 mil
loĝantoj laŭ la statistiko farita en la 31-a de decembro 2009. Je 32 kilometroj sudokcidente de
la urbo Herzberg am Harz troviĝas la urbo Göttingen kaj je 90 kilometroj nordokcidente de ĝi
-- la urbo Hanovro. Sur la monto en la centro de la urbo alte staras la antikva kastelo
konstruita en la komenco de la 12-a jarcento kaj nun servanta kiel muzeo.
En la 11-a de julio 2006 la kvar partioj en la parlamento de la urbo Herzberg am Harz
unuanime decidis per voĉdonado: nomi la urbon Herzberg am Harz “Esperanto-Urbo”. Ekde
tiam la urbo Herzberg am Harz fariĝis la unua Esperanto-Urbo en la mondo. Post tio, s-ro
urbestro Walter Gerhard ricevis kelkajn centojn da gratulaj leteroj el diversaj lokoj de la
mondo.
La E-movado en la urbo Herzberg am Harz komenciĝis en la 60-aj jaroj de la 20-a jarcento
per la ekinstruado de la neŭtrala pontlingvo far de s-ro Joachim Giessner, kiu servis dum 46
jaroj kiel prezidanto de la Germana Esperanta Fervojista Asocio kaj dum 22 jaroj kiel
prezidanto de la Internacia Federacio de Esperantistaj Fervojistoj. Li Esperantigis ĉ. 400
kantojn.
Internacie, la Interkultura Centro Herzberg funkcias kiel eduka kaj kultura filio de la

Germana Esperanta Fervojista Asocio kaj kiel eduka centro de la Internacia Ligo de
Esperantistaj Instruistoj. Tie ofte okazas tutjare Esperantaj kursoj, seminarioj, fakaj kursoj kaj
aliaj Esperantaj agadoj. Pro tio, Herzberg estas la trejna centro de la Internacia Ligo de
Esperantistaj Instruistoj. La centro sukcesis ankaŭ en la praktiko de Esperanto. Kaj estas
ĝemelaj urboj Herzberg am Harz kaj Góra de Pollando. En aprilo de 2005 la du urbestroj
atingis la komunan konon pri “kiel uzi Esperanton kiel neŭtralan pontlingvon”. La Esperanta
kurso estas deviga en la lernejoj de la du urboj. En aŭgusto de 2006 okazis en Herzberg am
Harz la unua renkontiĝo de lernantoj de la du urboj. Post tio ĉiusomere okazis simila
renkontiĝo internacia laŭplane.
La urbo Herzberg am Harz estas bona ekzemplo en Esperantujo. Tie staras vojindikiloj en
la lingvoj germana kaj Esperanta, esperantistoj uzas Esperantan manĝkarton kaj ĝuas favoran
traktadon en multaj flankoj.
Posttagmeze de la 21-a de majo, S-ro urbestro
Walter Gerhard kaj alia vicurbestro nin akceptis. S-ro
Walter Gerhard bonvenigis nin, la ĉinan delegacion el
la fora Oriento al Herzberg am Harz -- la
Esperanto-urbo por partopreni en la 64-a Internacia
Fervojista Esperanto-Kongreso. Li diris al ni: “Mi
esperas, ke vi pasigos agrablan semajnon, kaj ke vi
montros al ni opiniojn kaj kritikojn pri organizo de la
kongreso kaj tiujn pri konstruo de la urbo. Kaj mi
esperas plej, ke vi prezentos al ni pli da ĉinoj, kiuj
volus veni al nia urbo por entrepreno kaj vivo.” Li
informis al ni, ke la marmoro de la busto de Zamenhof kaj la brikoj pavimitaj sur la strato en
la urbocentro estis importitaj el Ĉinio. Mi diris al la urbestro: "Mi ege dankas vin pro via
persona subskribo sur la invitilo, dank' al tio ni povas veni al Germanio kaj partopreni en la
kongreso, kaj ni dankas vin kaj ankaŭ aliajn gvidantojn pro viaj subteno kaj zorgo pri
E-movado en la urbo Herzberg am Harz. La nomo de la urbo estas bona atesto. La Esperanta
placo, monumento kaj strato de s-ro Joachim Giessner, busto de Zamenhof, vojmontrilo en la
lingvoj germana kaj Esperanta k. a. montras ke la urbestro estas antaŭvida kaj sagaca, kaj ke
la urba registaro -- klerigita kaj malferma. Mi raportos nian viziton al la koncernaj
departementoj de la Tianjin-a Registaro. Mi deziras kontribui por kunlaboro kaj disvolvo de
la du landoj.” Ni donacis al la urbestro foto-albumon pri Tianjin, Esperantajn gvidlibron por
Tianjin, poŝtkartojn pri pejzaĝoj de Tianjin kaj pri L. L. Zamenhof, kreinto de la lingvo
Esperanto. S-ro urbestro Walter Gerhard reciprokis al ni foto-albumon pri Herzberg am Harz,
memorigan insignon pri urba emblemo k. a. Ni invitis s-ron urbestron Walter Gerhard al
Tianjin en la nomo de la Tianjin-a E-Asocio. (Sur la tema foto: de maldekstre respondeculo el
la Tianjin-a Federacio de Socisciencaj Rondoj, s-ro urbestro Walter Gerhard, la vicurbestro
kaj la aŭtoro en la oficejo de la urbestro）

Vizito al la urbo Lodz de Pollando
Lodz, la dua granda urbo de Pollando, ĝemeliĝis
kun la urbo Tianjin en la 11-a de oktobro de la jaro
1994. En la jaro 1998 la Tianjin-a E-Asocio sendis
sian delegacion al la urbo Lodz kaj laŭinvite
partoprenis en la 29-a Tutpollanda Kongreso de
Esperanto kaj en la celebrado por la 90-jariĝo de la
Lodz-a E-movado. En la jaro 2002 d-ro Tadeusz
Ejsmond, samideano el la urbo Lodz, vizitis
Tianjin. En la jaro 2008 mi, reprezentante la
Tianjin-an E-Asocion, refoje vizitis la urbon Lodz,
post partopreno en la 60-a Internacia Fervojista
Esperanto-Kongreso, kaj pluapaŝe intimigis la
amikecan rilaton inter la dulandaj E-organizoj.
Dekkelkaj membroj el la Lodz-a E-Asocio kaj ni intervidiĝis kaj varme brakumis kiel
familianoj. Al ili mi rakontis miajn travivaĵojn dum la vojaĝo en Eŭropo kaj poste al ili mi
prezentis la situacion de la Tianjin-a E-Asocio kaj konigis informojn pri la 45-a Konferenco
de la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj okazonta en Kunming de Ĉinio julie de la
kuranta jaro kaj tiel plu. Fine, mi sincere invitis lodz-ajn esperantistojn viziti Tianjin kaj
Ĉinion. Raportistoj el la Lodz-a Televida Stacio faris intervjuon kun s-ro Robert Kaminski kaj
mi pri la rilatoj inter la E-organizoj de la du ĝemelaj urboj, iliaj amikecaj interkomunikadoj
kaj disvolviĝo kaj ankaŭ pri aliaj aferoj. Esperantistoj de la du ĝemelaj urboj atingis la
komunan konon, t.e. pluapaŝe intimigi la rilatojn inter la du urbaj E-organizoj, pluapaŝe oftigi
plurkampajn interŝanĝojn kaj reciprokajn agadojn de la du urbaj E-asocioj, kaj pluapaŝe
esplori pri la vojo servi per Esperanto al la ekonomiaj konstruo kaj evoluo de la du urboj.
Du universitatoj ĝemeliĝis per Esperanto
En la 7-a de junio la Zaozhuang-a
Universitato de Ĉinio ricevis la
komfirmilon de la Korea Universitato
de Fremdaj Studoj por subskribi la
interkonsenton por ĝemeliĝo pere de
esperantistoj, kiuj laboras en la du
universitatoj.
En la jaro 2005 s-ro Lee Young-koo,
tiama prezidanto de la Korea
Esperanto-Asocio kaj profesoro de la
Korea Universitato de Fremdaj Studoj,
faris viziton al la Zaozhuang-a Universitato laŭ la invito de s-ro Sun Mingxiao, vicprezidanto
de la Zaozhuang-a Esperanto-Asocio. Dum la vizito ili diskutis pri kunlaboro de la du

universitatoj. Post tio s-ro Sun Mingxiao dufoje vizitis la Korean Universitaton de Fremdaj
Studoj. La du flankoj estas kontentaj por la reciprokaj vizitoj, ĉi-jare ili donis oficialajn
proponojn por ĝemeliĝo de la du universitatoj. En marto de la kuranta jaro, fraŭlino Woo estis
sendita de la Korea Universitato de Fremdaj Studoj al la Zaozhuang-a Universitato por lerni
la ĉinan lingvon kaj Esperanton, kaj samtempe instrui la korean lingvon en la universitato. Al
sia universitato fraŭlino Woo multfoje faris raporton pri situacio de la Zaozhuang-a
Universitato, kaj pri siaj kontento kaj plezuro en la universitato.
En la estonteco, la du universitatoj kunlaboros per interŝanĝo de instruistoj kaj studentoj,
kaj per reciprokado de edukaj informoj kun la komuna celo: disvastigi Esperanton inter siaj
instruistoj kaj studentoj. Sur la foto: de maldesktre s-ro Sun Mingxiao kaj s-ro Lee
Young-koo.
Sun Mingxiao
Amikiĝo de ĝemelurbanoj el Kievo kaj Kioto
De la 11a ĝis la 25a de aŭgusto 2012 junaj geedzoj Ĵenja
Amis kaj Joel Amis loĝantaj en Kanado gastis ĉe mi en
Kioto en Japanio. Ĵenja estas el Kievo, Ukrainio, kaj Joel el
Atlanto, Usono. Kievo kaj Kioto estas ĝemelaj urboj. En la
24a de aŭgusto mi kaj mia edzo Tahira Minoru invitis la
paron al restoracio “Kievo" en Kioto. Ĵenja ne nur tre ĝojis
gustumi ukrainan kaj rusan kuiraĵojn, sed ankaŭ interparoli
kun la mastro (Katou Mikio) kaj kelnero de la restoracio en
ukraina lingvo. Ŝi unuafoje parolis ukraine en la vojaĝo tra
Japanio, ĉar ĉiam esperantistoj “krokodilas Esperante”. La
patro de la mastro, Katou Kouŝirou, fondis la restoracion
antaŭ 40 jaroj, kiam Kioto kaj Kievo ĝemeliĝis. La nomon
de la restoracio “Kievo” rekomendis al li la urbo Kioto, ĉar li kunlaboris por la ĝemeliĝo. En
la restoracio abundas kievaĵoj kaj ukrainaĵoj: multaj pupoj, pentraĵoj, 40-jara memortapiŝo
kun la emblemoj de Kievo kaj Kioto. Foje okazas koncerto de ukrainaj kaj rusaj muzikoj kaj
dancoj.
Por la kelnero paroli ukraine rekte kun Kievano estis la unuafoja sperto post ellernado de la
ukraina lingvo. Li emocie ĝojis. La mastro sciis, ke mi estas esperantisto, ĉar kelkfoje mi
vizitis la restoracion kun esperantistoj. Li demandis, kie naskiĝis Zamenhof. Mi klarigis ĉion
kaj aldonis, ke Esperanto havas 125-jaran jubileon. Aliaj gastoj en la restoracio envie rigardis
nin du parojn libere parolantajn Esperante kaj Ĵenjan gaje parolantan kun la mastro kaj
kelnero ukraine.
La lasta vespero en Kioto por Ĵenja kaj Joel estis neforgeseble feliĉa. En Kievo troviĝas
Kioto-strato kaj Kioto-parko, antaŭ kiu Jenja naskiĝis. Ŝi diris, ke ŝi venis kvazaŭ al sia
naskiĝloko! Sed en Kioto mankas Kievo-strato kaj Kievo-parko. Antaŭ la urbdomo staras nur
monumento donacita de Kievo. Ni bedaŭras la mankon de tempo viziti la urbdomon kvarope

por apelacii almenaŭ nomi iun straton “Kievo-strato”, eĉ se ne iun parkon “Kievo-parko”.
Tahira Masako (Kioto, Japanio)

SERVA PLATFORMO
Kubo petas ĝemeliĝon kaj kunlaboron
Kara amiko,
Filio Havano de Kuba Esperanto-Asocio interesiĝas pri pli fortaj kaj rektaj rilatoj kun via
grupo. Ni pretas analizi proponon pri ĝemeliĝo inter niaj urboj, kaj se tio ne eblas, tamen
almenaŭ subskribi kulturan oficialan protokolon por la interrilatiĝo.
Vi scias, ke nia asocio ne estas tro pagipova, kaj ke ni havas malfacilaĵojn por vojaĝi kaj
partopreni internaciajn eventojn. Pro tio ni serĉas aliajn manierojn por utiligi Esperanton
internacie.
Ni trovis la jenajn eblajn interŝanĝojn, kiun ni povas oferti. Tamen, vi povas pliriĉigi tiun
liston per novaj proponoj laŭ viaj ekspertoj kaj interesoj. Jen niaj proponoj:
1. Senpaga loĝado de viaj membroj en Esperanta domo en Kubo.
2. Traduko kaj reviziado de materialoj.
3. Interŝanĝo de revuoj, bultenoj, muziko kaj libroj.
4. Foto-ekspozicioj.
5. Kunaj komparaj eksploroj pri diversaj temoj: geografiaj, naturaj, kutimoj, modoj,
manĝaĵoj kaj trinkaĵoj, vivmaniero.
6. Interŝanĝo de ekspertoj pri lernado de la lingvo.
7. Ekspertoj pri asocia vivo.
8. Korespondado inter lernantoj aŭ lernantaj grupoj, organizitaj laŭ lingva nivelo.
9. Ĝenerala persona korespondado laŭ interesoj.
10. Interŝanĝo de artaĵoj, manfaritaĵoj aŭ aliaj varoj taŭgaj por la disvastigo de E-o en ambaŭ
urboj.
Fráncel Briel (fbriel@infomed.sld.cu)
respondeculo de KEA pri eksteraj rilatoj
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NOVAĴO
Du landaj asocioj havas respondeculojn pri ĝemelaj urboj
Reage al la decido de UEA pri respondeculoj de LA-oj kunlaboraj kun la projekto Ĝemelaj
Urboj, Esperanto Nederland kaj Pakistana Esperanto-Asocio respektive trovis respondeculojn,
ili estas s-ro Pieter Engwirda kaj s-ro Jawaid Eahsan, i.a. Esperanto Nederland decidas ke la
respondeculo povas ĉeesti kunsidon de la estraro.
Antaŭ tiu decido en Sveda Esperanto Federacio kaj Vjetnama Esperanto-Asocio ekzistas
homoj kiuj respondecas pri tiu kampo. Ili estas s-ino Kaisa Hansen kaj s-ro Nguyen Xuan
Thu. La projekto alte taksas kaj dankas la kvar landajn asociojn pro ilia klarvida konsidero.
Letero de la komisiito al respondeculoj de landaj asocioj
Estimataj respondeculoj de landaj asocioj,
Ni jam eniras en decembron, la lasta monato de la kuranta jaro. Estas tempo por resumi la
laborojn en la pasonta jaro kaj ellabori planon por la venonta jaro.
En la hanoja kongreso la komitato de UEA faris decidon: instigi la LA-ojn trovi
respondeculojn pri kunlaboro kun la projekto Ĝemelaj Urboj. Tio ne nur estas granda
kuraĝigo por mi, sed alta takso por la laboro de la projekto. Ĉi tie mi kore dankas la
komitaton. Mi devas plie danki niajn esperantistojn, estas iliaj aktivaj kaj efikaj agadoj kiuj
gajnas grandan atenton kaj fortan subtenon de la komitato al la projekto.
Aliaflanke la decido ankaŭ sufiĉe montras ke la komitato tre emfazas la gravan rolon de
LA-oj en tiu ĉi laboro kaj havas grandan esperon al ili, mi pensas. Kiel komisiito de la
projekto mi bezonas helpon el vi, la projekto bezonas subtenon el vi.
Mi devas diri al vi, ke LA-oj en Svedio kaj Vjetnamio jam havas respondeculojn, antaŭ
nelonge LA-o en Pakistano ankaŭ trovis respondeculon tiucele.
Tial ĉi-momente mi sincere invitas vin konsideri la decidon en la venonta laborplano de via
asocio, kaj kredas, ke pro kunlaboro kun vi la projekto firme marŝos, ke pro kunlaboro kun vi
la projekto havos pligrandan progreson. Alvenos nova jaro, mi anticipe bondeziras al vi kaj
viaj familianoj:
Gajan Kristnaskon!
Feliĉan novan jaron por 2013.
La respondecoj de la laborgrupo de la projekto Ĝemelaj Urboj

Neceseco
Frue en “Jara Raporto de la projekto en 2008” la komisiito havis tian konsideron je ĝia
organiza strukturo. Tiam estis tiel skribite: La nuna strukturo ne kongruas kun la evoluo de la
projekto, kaj necesas, ke stariĝu enkadre de UEA speciala komisiono kiu povas tutflanke
gvidi kaj plifaciligi ĝian laboron, precipe en kunlaboro kaj interkomunikado kun
neesperantistaj landaj kaj internaciaj organizaĵoj, kiuj enhavas la samajn celojn. Nun tiu
1

neceso estas pli evidenta kaj pli grava. En la nova laborplano de la projekto li ankoraŭfoje
menciis tion. Alia faktoro ankaŭ estas konsiderenda: la komisiito de la projekto ne povas ofte
partopreni ĉiun UK pro ekonomia kondiĉo kaj prezidi ĉiun kunvenon de Ĝemelaj Urboj. El
ĝenerala situacio la projekto bezonas laborgrupon antaŭ fondiĝo de la komisiono. La
komisiito speciale verkis la respondecojn de la onta laborgrupo.
La grupo kaj la funkciuloj
La grupo akceptas gvidon de la funkciuloj de la projekto kaj laboras kune kun ili.
Celoj
La bazaj celoj de la grupo estas disvastigi Esperanton en ĝemelaj urboj, per Esperanto
akceli interurban ĝemeliĝon, konkretigi la projekton en la Esperanto-agadoj kaj vere konstrui
videblan ponton por plifaciligi interfluon inter urboj, precipe inter ĝemelaj urboj.
Rajtoj
Komisiite de la funkciuloj membroj de la grupo havas rajtojn reprezenti la projekton
·ĉeesti al internaciaj aranĝoj en kaj ekster la Esperanto-komunumo
·prezidi la kunvenon dum UK
·subskribi dokumentojn kun kunlaboraj grupoj
Devoj kaj taskoj
La membroj de la la grupo devas plenumi jenajn devojn kaj taskojn:
·disvastigi kaj helpe funkciigi Esperanto-kursojn en ĝemelaj urboj
·utiligi Esperanton en la konkretaj aferoj pri ĝemelaj urboj, ekz. intervizito de diversaj
rondoj
·partopreni en ellaborado kaj praktikado de la laborplano de la projekto
·serĉi kunlaborantojn aŭ partnerojn por la projekto
·laŭeble partopreni en Esperanto-aranĝoj de la regiono, ekz. kongresoj de kontinento aŭ
translandoj, kaj aktive proponi kaj organizi la kunsidon de Ĝemelaj urboj en ili.
·informi kaj raporti pri agadoj koncernaj al Esperanto kaj ĝemelaj urboj en la Esperantaj
kaj neesperantaj gazetaroj, ekz. proponi aldonon, suplementon aŭ kompletigon de priaj
enhavoj en la interreto, starigi priajn paĝojn en retejoj kaj rubrikojn en gazetoj, kaj verki
artikolojn por radio kaj televido ktp.
· instigi lokajn esperantistojn partopreni en la agado de la projekto kaj lokajn
Esperanto-organizaĵojn preni la projekton kiel unu el la laboroj.
·establi efikan laborreton, serĉi kaj krei eblecon por ĝemeliĝo de diversaj instancoj, ekz.
inter lernejoj kiuj enkondukas Esperanton.
·teni stabilan kontakton kun la lokaj Esperanto-organizaĵoj kaj akceli kaj profundigi ilian
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rilaton kaj kunlaboron kun la urbaj aŭtoritatoj.
Konsisto de la laborgrupo
La laborgrupo devas esti reprezenteca en regiono, almenaŭ po unu membro ekzistas en
Afriko, Ameriko, Azio, Eŭropo, Oceanio kaj la araba mondo. Principe la grupo ne superas 7
homojn.
Se la membroj ne aktivas en lokaj Esperanto-organizaĵoj, ili ne povas kontakti praktikajn
situaciojn kaj havi spertojn trakti aferojn, do, la membroj nepre almenaŭ aliĝas al unu el la
lokaj Esperanto-organizaĵoj kaj ludas certan rolon en ĝi.
Aliaj
La membroj de la laborgrupo kaj iliaj biografietoj estas oficiale publikigitaj en la bulteno
Informilo de Ĝemelaj Urboj.
Post diskuto la teksto estas kopiota al la eksaj funkciuloj por eventualaj helpo kaj proponoj,
ekz. pri rekomendo de la membroj de la grupo.
Notoj
Tiu ĉi dokumento estis sendita al aliaj funkciuloj s-ro Probal Dasgupta, s-ino Maritza
Gutiérrez González kaj s-ro Osmo Buller en la 3-a de oktobro 2012, kaj diskutita inter la
komisiito kaj la kunlaboremuloj s-ro Hori Yasuo, s-ro Luigi Fraccaroli, s-ro Hasano
Ntahonsigaye en marto de 2013. La 1-a de aprilo 2013 s-ro Probal Dasgupta reviziis tiun ĉi
diskutitan dokumenton.
Laborplano de la projekto en 2013
Krom redaktado kaj dissendo de kvar numeroj de la reta bulteno Informilo de Ĝemelaj
Urboj, jen konsideroj al la ĉi-jara laboro.
·daŭre okazigi la kunvenon de Ĝemelaj Urboj dum la 98-a UK kaj partopreni en la Movada
Foiro
·daŭre instigi LA serĉi respondeculojn pri ĝemelurboj
·inviti kelkajn urbestrojn kiel konsilantojn de la projekto konsiderinte ke pli kaj pli multaj
urbestroj atentas pri Esperanto kaj ĝia rolo en ĝemelaj urboj
·enketi kaj kontakti internaciajn organizaĵojn, kiuj havas la samajn celojn, por eventuala
kunlaboro
·serĉi kaj elekti membrojn de la laborgupo el Ameriko, Oceanio kaj la araba mondo
·daŭre serĉi partneron konstrui la plej ekonomian retejon pri la projekto Ĝemelaj Urboj
·laŭeble partopreni en kelkaj influaj E-aranĝoj kies programo havas aktivecojn de ĝemelaj
urboj

3

Sinprezento de respondeculoj de LA en Pakistano kaj Nederlando
Jawaid Eahsan naskiĝis en 1963 en Pakistano. Li estis subsekretario de
Pakistana Esperanto-Asocio (PakEsA) en 2001-2002, ĝenerala sekretario de
PakEsA en 2003-2004 kaj 2005-2006, kaj nun estas ĝenerala sekretario de
Multana Esperanto-Rondo (MER) kaj delegito de UEA. En 2006 li tradukis en
la lingvon Urdu “Leteron al Urbestroj” de la funkciuloj, ĝi denove baldaŭ
aperos en iu taga ĵurnalo. Krome antaŭ praktika komenco de la
projekto, oni tradukos la artikolon “La projekto Ĝemelaj Urboj 10-jariĝis”
aperinta en la aprila numero Esperanto de UEA en 2012. Oni kontaktas lin per
poŝt-adreso: P.O.Kesto/Box 26, PK-60000, Multan, Pakistano kaj per ret-adreso:
saluton123@yahoo.com
Pieter Engwirda, inĝeniero, naskiĝis en 1941 en Nederlando, li
esperantistiĝis en 2003. Li kolektis liston de ĝemelaj urboj de Nederlandaj
komunumoj kaj klopodas labori kun esperantistoj por plenigi la paĝojn de
Vikipedio pri ĝemelaj urboj, i.a. li kontaktis la usonan organizaĵon Sister Cities
International (Fratinaj Urboj Internaciaj) tiucele. Li multfoje partoprenis en la
kunveno de Ĝemelaj Urboj okazintaj en la UK-oj. Li estas kontaktebla ĉe
pieter.engwirda@gmail.com
Faroj de s-ro Henri Masson al ĝemeliĝo
De multaj jaroj s-ro Henri Masson el Francio persistas en dulingva dissendo de diversaj
informoj pri Esperanto, t.e. li unue kolektas kaj prilaboras informojn, poste tradukas ilin en la
francan lingvon, laste dissendas ilin al tiuj esperantistoj aŭ Esperanto-organizaĵoj. En la 6-a
de januaro kaj la 8-a de februaro 2013 li aranĝis specialajn dissendojn pri ĝemelĝo. El tiuj
dissendoj oni estis informita pri n-ro 43 Informilo de Ĝemelaj Urboj, graveco de Esperanto en
lerno de aliaj lingvoj kaj kompreniĝo inter civitanoj en ĝemelaj urboj tra spertoj de
erudiciuloj kaj fakuloj (Georges Kersaudy, Maxime Rodinson, Paul Ariste, Douglas Bartlett
Gregor kaj Géza Bárczi) kaj ekzemploj, prezento de Claude Gacond pri ĝemeliĝo de urboj kaj
vilaĝoj, ĝemeliĝo inter la franca pluezeka Esperanto-Asocio kaj Nepala Esperanta-Asocio,
inter la Zaozhuang-a Universitato (Ĉinio) kaj la Korea Universitato de Fremdaj Studoj (Suda
Koreio) tra Esperanto kaj inter la supermezlernejo Wonkyung de Hapchon en provinco de
Kyungnam en suda Koreio kaj la supermezlernejo Tianjiabing de Baotou en Interna
Mongolio en Ĉinio, kaj skizo de Mireille Grosjean (Svislando) pri ĝemeliĝo inter urboj rilate
al Hans-Christian Andersen kiel la dana Odense (kie li naskiĝis), la svislanda Le Locle (kie li
vivis kaj verkis) kaj la japana Funabashi (kie estas Andersen-parko).
Bulteno de Albana Esperanto-Instituto prezentas nian bultenon
N-ro 105 Bulteno de Albana Esperanto-Instituto aperinta en februaro 2013, kiun redaktas
s-ro Bardhyl Selimi, detale prezentis n-ron 43 Informilo de Ĝemelaj Urboj.
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Kondolencojn al Boriša Milićević
La 2-an de februaro 2013 forpasis s-ro Boriša Milićević, multjara direktoro de
Esperanto-Instituto de Serbia Esperanto-Ligo kaj kunfondinto de la Studenta
Esperanto-Klubo en Beograd.
S-ro Boriša Milićević naskiĝis la 14-an de oktobro 1931 kaj esperantistiĝis en la jaro 1953
kiel studento en Beogrado. Li estis ĝenerala sekretario de Tejo (1955-56), A-komitatano de
UEA el JEL (1977-1979, 1983-1986, 1992) kaj UEA-delegito en Novi Sad.
S-ro Boriša Milićević tre atentis pri la projekto Ĝemelaj Urboj, kaj aktive konsideris ĝin en
la lokaj Esperanto-laboroj. Frue en 2006 li skribis al mi tiel: “Estimata s-ano Wu Guojiang,
Kiel organiza parto de Serbia Esperanto-Ligo, ekzistas Esperanto-Instituto kun siaj kvar
Sekcioj: pri Interlingvistiko, Instruado, Esperanta literaturo kaj Esperanto-movado.
Mi klopodos informiĝi en Protokol-Servo de la urbo Novi Sad (ĉefurbo de Aŭtonoma
Provinco Vojvodino kadre de la ŝtato - Respubliko Serbio) kun kiuj urboj en la mondo estas
ĝi ĝemeliĝinta por provi establi ankaŭ E-kunlaboron.”
La projekto perdis entuziasmajn subtenanton kaj praktikanton. Mi esprimas kondolencojn
al Boriša Milićević kaj lia familio.
La komisiito

URBESTRO KAJ ESPERANTO
La urbestro ĉeestis al la inaŭgura ceremonio de la nova Esperanto-placo
La 15-an de decembro 2012 matene okazis la inaŭgura
ceremonio de la Esperanto-placo fronte al la stacidomo de la
franca urbo Choisy-le-Roi kun 50 personoj. Ĝin ĉeestis la
urbestro Daniel Davisse, la unua vic-urbestro Jean-Joël
Lemarchand, kaj la prezidantino de Franca Fervojista Asocio
Sylviane Lafargue. S-ro Louis Zaleski-Zamenhof, la nepo de la
kreinto de Esperanto, faris malferman paroladon antaŭ la inaŭguro. Sur tiu sama placo, jam
estis inaŭgurita busto de Zamenhof en 1987. Posttagemeze okazis la tradicia
Zamenhof-festo.(teksto kaj foto: Raymonde Conquisart)
El Esperanto, 2013, n-ro 3
Speciala subteno el vic-urbestro
Sinjoro Meissa Beye, emerita eduka inspektoro kaj vicurbestro de Rufisko, Senegalio,
laboris ĉe UNESCO de 1981 ĝis 1986 kiel fakulo kaj konsilanto. Sabate la 29an de decembro
2012 li prokrastis gravan rendevuon ĉe televido en Dakaro por partopreni la solenan
inaŭguron de la sesio en Rufisko, Senegalio, organizita de Senegala Esperanto Asocio, de
“Scio Sen Bariloj” kaj gvidata de Mireille Grosjean.
Sinjoro Beye klarigis, ke li partoprenis la momenton de la dua rezolucio de UNESCO
favore al Esperanto en Bulgario en la jaro 1985. Li diris, ke li ne rekte verkis ĝin aŭ
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kontribuis al tiu subtena oficiala paŝo, tamen li sekvis la tutan aferon kaj kompreneble rilatis
kun Tibor Sekelj, kiu antaŭe kaj surloke agadis efike celante al akcepto de tiu rezolucio. Pro
tio sinjoro Beye bonege konas Esperanton kaj ĝojis ĉeesti gravan eventon en sia urbo.
Parolante pri Esperanto li nomis ĝin “ponto de espero kaj de humaneco” kaj “lingvo de lumo”.
Li lanĉis la ideon, ke diversaj verkoj de la senegala literaturo estu tradukotaj al Esperanto.
Informita pri la Afrika Kongreso de Esperanto fine de 2013 li publike anoncis, ke la urbo
Rufisko subtenos la partoprenon de kelkaj rufiskanoj en tiu internacia evento en Kotonuo,
Benino.
El raporto de Mirejo Grosjean

Urba stilo kaj trajto
Rejkjaviko, kongresurbo de la 98-a UK
Urba historio
Kun 119 848 loĝantoj Rejkjaviko estas la ĉefurbo kaj la
plej granda havena urbo de Islando, ankaŭ nomiĝas la plej
norda ĉefurbo pro ĝia norda latitudo ĉe 64°08’ tuj apud la
arkta cirklo. Spite al tio la tiea temparaturo ne estas tre
malalta pro varma akvo de la golfa rivereto. Pro tio la
nomo de la urbo signifas fumanta golfeto. Kvankam ĝi
estis fondita en la fino de la 9-a jarcento, ĝi havas la
rangon de urbo nur ekde 1786. Nuntempe Rejkjaviko estas
la industria, komerca, scienca kaj kultura centro de la lando, ankaŭ unu el la plej riĉaj urboj
en la mondo. Tieaj industrioj, kiuj ĉefe konsistas el prilaboro de fiŝoj, prilaboro de manĝaĵoj,
ŝipkonstruo, tekstilo ktp., okupas duonon de la landaj industrioj. Tie troviĝas la plej antikva
konstruaĵo, nome Domego de la islanda parlamento, kaj la plej granda universitato de la
lando, nome Universitato de Islando. La nuna urbestro estas s-ro Jón Gnarr.
Esperanto-movado
Pri la tiea Esperanto-movado oni nepre mencias la islandan
ekonomikiston Þorsteinn Þorsteinsson (1880-1979). 12 jarojn post
la apero de Esperanto, nome en 1899, li fariĝis esperantisto kaj
komencis la tiean movadon, Li konatiĝis kun L.L. Zamenhof en la
kembriĝa 3-a Universala Kongreso (UK) de 1907. Li estis korifeo
de la Esperanto-Movado ne nur en Rejkjaviko, sed en Islando. Tie
aperis la unua islanda esperantista societo, kiun Þorsteinn
Þorsteinsson prezidis en 1927, kaj nun ankaŭ sidejo de la Islanda
Esperanto-Asocio (IEA). S-ro Baldur Ragnarsson devas esti unu el
reprezentantoj de la nuna movado en Rejkjaviko kaj en la lando. Li faris grandan kontribuon
al la Esperanto-literaturo, Esperantlingva Verkista Asocio elektis lin kiel kandidaton por
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Nobel-premio pri literaturo. Ankaŭ indas mencii ke lia filo Ragnar Baldursson ne nur estas
elstara diplomato, sed ankaŭ estas sperta esperantisto. En 1977 Rejkjaviko gastigis la 62-an
UK. En 2013 UK alvenos la duan fojon, nome la 98-a UK.
Ĝemelaj urboj
Rejkjaviko oficiale ĝemeliĝas kun Bakuo (Azerbajĝano), La Paz (Bolivio), Kingston upon
Hull (Britio), Kopenhago (Danio), Torshaveno (Feroio), Helsinko (Finnlando), Nuuk
(Gronlando), Winnipeg (Kanado), Vilno (Litovio), Strumica (Makedonio), Zevenaar
(Nederlando), Oslo (Norvegio), Moskvo kaj Sankt-Petersburg (Rusio), Stokholmo (Svedio),
Seattle (Usono) kaj Karakaso (Venezuelo).

Inter ĝemelaj urboj
Novjaraj bondeziroj el ĝemelaj urboj
La novjarajn kartojn por 2013 Tianjin-a Esperanto-Asocio de Ĉinio ricevis el la
Esperanto-organizaĵoj en siaj ĝemelaj urboj Lodzo (Pollando), Melbourne (Aŭstralio), Inchon
(suda Koreio) kaj Kobe (Japanio). Ili komune bondeziras al la asocio pli grandan rikolton en
2013.
El Bulteno de Tianjin-a Esperanto-Asocio, 2013, n-ro1
Mi havis ŝancon paroli pro vizito de esperantistoj el ĝemelaj urboj
Dum la lasta semajno de februaro 2013 40 vizitantoj el la
franca ĝemelurbo Hennebont gastis ĉe la germana urbo
Kronach, inter ili du membroj de la tiea Esperanto-klubo.
Laŭpete de Alain Coudé el Hennebont, ne-esperantisto, ĉefa
organizanto de la kontaktoj inter Hennebont kaj Kronach mi
havis honoron kaj ŝancon dum la oficiala akcepto en nia
urbodomo paroli pri Esperanto kaj ties valoro por la
interurbaj kontaktoj.
La 1-an de marto la gastoj kadre de komuna
franc-germana vespero ankaŭ partoprenis la inaŭguron de memortabulo por la iama franca
ŝtatprezidento Charles de Gaulle, kiu dum la unua mondmilito kiel juna oficiro estis kaptita
sur nia kronach-a fortreso. La foto montras tion. De maldekstre dekstren: Armin Grötzner
(gvidanto de la Esperanto-grupo en la Popola Altlernejo de Kronach), Yvette Veslin (estro de
la Esperanto-klubo de Hennebont), Suzanne Mariette (membro de la Esperanto-klubo en
Hennebont), Michelle Coudé (el Hennebont, ne-esperantistino), Brunhilde Lorenz (membro
de la Esperanto-grupo en Kronaĥ kaj ĉefa interpretistino inter la germanoj kaj la ties francaj
vizitantoj) kaj Alain Coudé.
Armin Grötzne
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Mesaĝoj el la ĝemelaj urboj al la Virina Tago
Hiroŝima Esperanto-Centro(HEC), kiel unu el 23
virinaj organizoj de la plenuma komitato, partoprenis
kaj organizis Internacian Virinan Tagon de Hirosima en
Japanio per ekspozicio de mesaĝoj el esperantistoj.
Ĉi-jare la ekspozicio montris sume 223 mesaĝojn el 57
landoj, i.a. mesaĝoj el la ĝemelaj urboj Montreal en
Kanado kaj Hannover en Germanio. La 3-an de marto
okazis la kunveno por la Virina Tago, kun 139
partoprenantoj. Unue s-ino OSIOKA Taeko el HEC, vicprezidanto de la plenuma komitato,
salutis kaj voĉlegis mesaĝon de KEVA(Konga Esperanta Virina Asocio), poste sub la temo
“Feliĉo de Virinoj” prof. TURU Tamiko ankaŭ unue menciis tiel ke “Laŭdinda estas la
mesaĝo de KEVA transdonita per Esperanto.” La foto montras s-inon Osioka Taeko en la
kunveno.
Letero de esperantisto el Vjetnamio al urbestro de Choisy-le-Roi
Hanojo, la 17an de marto 2013
Estimata Sinjoro Urbestro,
Okaze de la 40-a datreveno de la subskribo de la Interkonsento de Parizo en 1973 ĉesiganta
la militon en Vjetnamio, en la nomo de la esperantistoj de Dong Da-distrikto, mi deziras
sendi miajn salutojn kaj esprimas nian profundan dankon pro la grandega helpo kaj apogo
fare de la aŭtoritatoj kaj la popolo de Choisy-le-Roi favore al Vjetnamio dum la longaj jaroj
de la Pariza konferenco alportante al la vjetnama popolo pacon kaj nacian reunuiĝon.
Ĝemeliĝo inter Dong Da kaj Choisy-le-Roi ekzistas de longa tempo kaj alportis multajn
praktikajn efektojn por plibonigi solidarecon kaj kunlaboradon inter la du popoloj ĝenerale
kaj inter loĝantoj de la du komunumoj aparte. En 2012, lernantoj en Hanojo kaj
Choisy-le-Roi renkontiĝis por praktiki la francan kaj la vjetnaman. Vjetnamaj esperantistoj
ankaŭ havis la ŝancon gastigi siajn samideanojn el Choisy-le-Roi, kaj ni regule interŝanĝas
informojn, dokumentojn kaj revuojn. La 18 an de majo 2012, esperantistoj de Dong Da
organizis kunvenon por validigi sian ĝemeliĝon kun siaj kolegoj en Choisy-le-Roi, tiel
plifortigante la ligojn de amikeco inter la du popoloj.
Ni estis informitaj, ke Choisy-le-Roi decidis elekti 2013 kiel la “Jaro de la Vjetnama” .
Temas pri grava elekto por la 40-a datreveno de la Parizaj Interkonsentoj. Flanke de
esperantistoj de Dong Da, ni ankaŭ provos labori por la unueco kaj kunlaboro inter la du
organizoj per konkretaj agoj.
En la lastaj semajnoj, ni sekvis la preparojn faritajn de la radio kaj televido vjetnamaj por
festi tiun gravan eventon. Ni kredas, ke estas same en Francio. Ni esperas ke la urbo de
Choisy-le-Roi fariĝu pli kaj pli prospera. Vivu la amikeco inter Choisy-le-Roi kaj Dong Da.
Bonvolu akcepti, Sinjoro Urbestro, mian sinceran saluton.
Nguyen Xuan Thu
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Aliaj ĝemeliĝoj
Unua ĝemeliĝo de ĉina kaj korea supermezlernejoj
Ofte internacie ĝemeliĝas urboj, universitatoj,
asocioj, kluboj kaj similaj. Tia fenomeno ne
mankas ankaŭ en Esperantujo. Tamen unuafoje
en Koreio okazis ĝemeliĝo de du lernejoj pere
de Esperanto. El la du lernejoj unu estas la
supermezlernejo Tianjiabing de Baotou en
Interna Mongolio, aŭtonoma regiono de la Ĉina
Popola Respubliko kaj la alia estas la
supermezlernejo
Wonkyung
de
Kyungsangnamdo en la Korea Respubliko. Ĉefaj
motoroj de la ĝemeliĝo estis LIU Baoguo (Ĉinio)
kaj HAN Sook-hee (Koreio), kiuj instruas
Esperanton en sia respektiva lernejo. Ili konatiĝis unue per retbabilejo kaj priparolis
eventualan ĝemeliĝon, renkontiĝinte en la en la 45a Konferenco de ILEI en Kunming, Ĉinio.
Ili evoluigis la aferon.
En la 24a de januaro 2013 Ma Xin, vicdirektoro de la ĉina lernejo kaj Park Young Hoon,
direktoro de la korea lernejo, subskribis la oficialan ĝemeliĝan interkonsenton en la sporta
halo de la supermezlernejo Wonkyung. La foto montras tiu okazon. Ĝi estas unu el la fruktoj
de la 3a ILEI-Seminario de Orienta Azio (ISOA) okazinta inter la 21-a kaj 24-a de januaro
2013. (teksto kaj foto: Choe Taesok)
El la retejo http://esperanto.chojus.com

Anonco
La projekto serĉas membrojn en Ameriko, la araba mondo kaj Oceanio
Por kompletigi la ontan laborgrupon de la projekto Ĝemelaj Urboj bezonatas membroj en
Ameriko, la araba mondo kaj Oceanio. La projekto bonvenigas tiujn, kiuj volonte kontribuas
al Apliko de Esperanto en agado de ĝemelaj urboj, eniri en la laborgrupon.
La komisiito
Shenyang Ampleksa Ligita Zono volas ĝemeliĝi
La 18-a de aprilo 2013 Liaoning-provinca Esperanto-Asocio de Ĉinio (LEA) kaj Shenyang
Ampleksa Ligita Zono de Ĉinio (SALZ) atingis unuan intencon: SALZ tra Esperanto volas
ĝemeliĝi kun urboj en la mondo kaj surbaze de tio fondi partnerajn rilatojn por ekomomia
evoluo de ambaŭ flankoj.
La komisiito
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Informilo de Ĝemelaj Urboj
Reta bulteno de UEA pri la projekto Ĝemelaj Urboj
12-a jaro N-ro 2 (45) oktobro 2013

·LA en Italio kaj Mongolio havas respondeculojn pri Ĝemelaj Urboj
·Esperantisto estis invitita de la urbestro por ĝemeliĝo
·Li eniras en la konstantan komitaton pro kontribuo al ĝemelaj urboj
·Letero de la komisiito al EPA
·Agadoj de Gerhard Walter por Esperanto
·Praktikaj aktivadoj por konkretigi ĝemeliĝon
·Responda vizito al la ĝemela lernejo

Enhavo
1…LA en Italio kaj Mongolio havas respondeculojn pri Ĝemelaj Urboj
1…Esperantisto estis invitita de la urbestro por ĝemeliĝo
2…Li eniras en la konstantan komitaton pro kontribuo al ĝemelaj urboj
2…Letero de la komisiito al EPA
3…Biografieto de respondeculoj de LA en Pakistano kaj Nederlando
4…Agadoj de Gerhard Walter por Esperanto
5…Vic-urbestro faris prelegon en AK
5…Urbestro iĝis turisma gvidanto de la kongreso
5…Eksurbestro ĉeestis al la malfermo de la Esperanto-Centro
5…Speciala Atentigo el la urbestro
6…Praktikaj aktivadoj por konkretigi ĝemeliĝon
6…Responda vizito al la ĝemela lernejo
7…Esprimo de la vortoj “ĝemelaj urboj” en naciaj lingvoj
7…La projekto serĉas membrojn en Ameriko, la araba mondo kaj Oceanio
Kovrilfoto: Henri Masson
Atentigo
Kiel vi scias, Yahoo Ĉinio anoncis ke ĝi ĉesigos ĝian retpoŝtan servon en la 19-a de aǔgusto
2013. Miaj retpoŝtoj ghemelurboj@yahoo.com.cn kaj amikeco999@yahoo.com.cn ne povis
ne fermiĝi. Do, por daǔrigi mian aktivecon en la listoj, al kiuj mi aliĝis, mi renove aliĝis/as/os
per nova retpoŝto ghemelurboj@sina.cn, kaj petas administrantojn de la listoj akcepti tiun
novan retadreson, espereble samideanoj kontaktu min tra tiu nova retadreso krom la malnova
retadreso amikeco999@21cn.com

Funkciuloj de la projekto Ĝemelaj Urboj

S-ro Mark Fettes, prezidanto de UEA
S-ro Stefano Keller, estrarano de UEA pri Monda Evoluo, Konsciigo: Komisiono pri Rilatoj kun Internaciaj Organizaĵoj
(KRIO), Ĝemelaj urboj
S-ro Osmo Buller, ĝenerala direktoro de UEA
S-ro Wu Guojiang, komisiito de la projekto

Redakcio de Informilo de Ĝemelaj Urboj

Redaktoro: s-ro Wu Guojiang
Adreso: Fushun Xinfu-Qu, Qianjin-Lu, 45-Hao, 113015 Fushun, Liaoning, Ĉinio.
Telefono kaj Fakso:+86-413-2650322; Retadresoj: ghemelurboj@sina.cn amikeco999@21cn.com
Provlego: s-ro Robert Bogenschneider, retadreso: robog@gmx.de

NOVAĴO
LA en Italio kaj Mongolio havas respondeculojn pri Ĝemelaj Urboj

La 12-an de majo 2013 la Nacia Konsilantaro de Itala Esperanto-Federacio nomumis s-ron
Luigi Fraccaroli respondeculo pri ĝemelaj urboj. Akceptinte tiun postenon li aktive laboras
por tiu kampo. Li kontaktis la italajn lokajn grupojn por alĝustigi la strategion por poste
kontakti eŭropajn lokajn grupojn. La unuaj respondoj ricevitaj konfirmis lian supozon, ke
ĝemeliĝo -se ne mastrumita de entuziasmuloj- iĝas ofte burokrataĵo eĉ por esperantistoj: ĝi
post kelka tempo limiĝas al kompleza interŝanĝo de nelegotaj bultenoj kaj malmulte pli. Laǔ
liaj spertoj entuziasmuloj estas nepre necesaj en aferoj kiel tiu ĉi: oni des pli efike laboras, ju
pli li/ŝi konatiĝis kun esperantistoj pere de ĝemelagado de sia urbo, same la vojo estas do
"naskigi" entuziasmulojn pri ĝemeliĝo dise en Eŭropo, kiuj (a) kontaktu samideanojn kaj
samurbanojn en la ĝemeliĝo; (b) kunlaboru kun la ĝemelurbaj instancoj pere de sia
esperantista reto; (c) informu (aŭ pligrandigu la informaron) pri sia agado por konvinki pri la
neceso kaj de ĝemeliĝo kaj de Esperanto.
La 3-an de septembro 2013 s-ro Chimedtseren Enkhee akceptis el la Mongola
Esperanto-Societo la taskon de landa komisiito pri ĝemelaj urboj. Li esprimis, ke li pli
aktiviĝos por la projekto Ĝemelaj Urboj, kaj unue konsideras ĝemeliĝon de la
Esperanto-rondo en Nalaikh al aliaj Esperanto-organizaĵoj
La projekto kore dankas la du landajn asociojn pro iliaj decidoj kaj gratulas la du
respondeculojn. Ĝis nun ekzistas la respondeculoj de 6 landaj asocioj pri ĝemelaj urboj, t.e.
Svedio, Vjetnanimo, Nederlando, Pakistano, Italio kaj Mongolio. Biografietoj pri la du
respondeculoj estas sube legeblaj.
La komisiito

Esperantisto estis invitita de la urbestro por ĝemeliĝo

La 5-an de julio 2013 la franca urbeto Moutiers-les-Mauxfaits kaj la germana urbeto
Althengstett solene okazigis la oficialan ceremonion de ĝemeliĝo en la halo de
Moutiers-les-Mauxfaits. S-ro Henri Masson, prezidanto de Esperanto-Vendeo de
Moutiers-les-Mauxfaits, estis invitita de la urbestro por partopreni en la ceremonio, kaj
aranĝis etan ekspozcion (vidu la kovrilan foton). Kelkaj dekoj da personoj inkluzive de
koncernaj oficistoj de ambaǔ urbetoj propraokule atestis tiun gravan momenton. La prezento
de Groupe musical Mothais (Muzik-grupo de La Mothe-Achard) tuĉis tiun festan etoson.
Aktuale la du urbestroj subskribis interkonsenton de ĝemeliĝo frue en la 10-a de majo 2013.
Bedaǔrinde oni ne trovis esperantistojn en Althengstett spite al tio, ke s-ro Henri Masson
klopodadis por serĉis. La supraj fotoj montris tiun ceremonion. Sur la maldekstra foto, de
maldekstre dekstren: la interpretisto Jacqueline Martineau, prezidantino de la ĝemelkomitato
de Moutiers-les-Mauxfaits, Gérard Commailleau, urbestro de Moutiers-les-Mauxfaits;
Clemens Götz, urbestro de Althengstett. La dekstra foto estas Muzik-grupo de La
Mothe-Achard en prezentado.
Laǔ raporto de Henri Masson
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Li eniras en la konstantan komitaton pro kontribuo al ĝemelaj urboj

Ĉi-jare la Ĉina Esperanto-Ligo (ĈEL) suplementis ses personojn al sia
konstanta komitato, i.a. S-ro Zhang Changsheng el la urbo Changzhou. En la
biografieto pri li publikigita de ĈEL estis skribita tiel: Li lernis Esperanton en
1983, helpe ĝemeligis Dongfang Elementan Lernejon de la urbo Changzhou al
Yosumi Elementa Lernejo de la japana urbo Takatuki en 1986, kaj akcelis
ĝemeliĝon de la du urboj en 1987. Li estas prezidanto de Changzhou-a
Esperanto-Asocio ekde 1989, delegito de UEA ekde 1991, kaj estis elektita kiel
vic-prezidanto kaj ĝenerala sekretario de Jiangsu-provinca Esperanto-Asocio en 2002 kaj
vicestro de la sekcio de ILEI en Ĉinio en 2009.
El n-ro 1-2 Informilo de ĈEL, 2013

Letero de la komisiito al EPA

Estimata Esperanto-Populariga Asocio,
Post du tagoj vi solene festos la 90-jaran datrevenon. Mi esprimas elkoran gratulon al vi.
Esperanto-Populariga Asocio (EPA) havas gloran historion kaj faris grandan kontribuon al
la Esperanto-movado. Ĉi tie mi volas diri, ke EPA estas unu el la Esperanto-organizaĵoj, kiuj
plej frue kaj sukcese
aplikas
Esperanton en la
agado de ĝemelaj
urboj. La nomon Itô
Eizô
vi
ne
forgesis, li estris EPA
post 1967. Estas li,
kiu per Esperanto
akcelis ĝemeliĝon
inter Kameoka kaj la
aǔstria
urbo
Knittelfeld en 1964,
kune kun Adolf
Halbedl, esperantisto
el Aǔstrio. La
interkonsento
de
ĝemelaj
urboj
estis subskribita en tri lingvoj japana, germana kaj, inter ili, Esperanto. Okaze de la 40-a
datreveno de ĝemeliĝo en 2004 reaperis la historia sceno: du urbestroj subskribis oficialan
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deklaracion de paco ankoraŭ en tri lingvoj: japana, Esperanto kaj germana. Ĝis nun tia
ekzemplo estas rara en Esperantujo.
Ĉi tie mi volas diri, ke EPA priatentas ne nur semadon de la tradicia kulturo Oomoto, sed
interŝanĝon de internacia kulturo. En 2004 Nova Vojo, la revuo de EPA, varbis eksterlandajn
raportistojn kaj aperigis dekojn da artikoloj pri kulturoj de diversaj landoj. El tio oni plu vidas
la rolon de Esperanto. Ĝis nun tia ekzamplo ankaŭ estas neofta.
Ĉi tie mi devas mencii, ke Nova Vojo havos la 500-an numeron en la venonta oktobro. Tio
ankaŭ estos festinda. Ĉio ĉi montras ke la hodiaŭaj fruktoj rezultas el la komuna penado de
generacioj de EPA-laborantoj. Mi kore salutas ilin.
Mi bondeziras al EPA grandan sukceson, kredas ke ĝi plue verkos brilan paĝon por nia
movado.

Biografietoj pri respondeuloj pri ĝemelaj urboj en LA

Luigi Fraccaroli naskiĝis en 1963. Doktoro pri biologio ekde 1987. Li
esperantistiĝis en 1983. Ekde 1985 li estas membro, delegito kaj fakdelegito
de UEA en Breŝo en Italio, multfoje partoprenis en en- kaj eksterlandaj
aktivecoj, ekz. Internacia Junulara Festivalo (IJF) de Itala Esperantista
Junularo (IEJ), Itala Kongreso de Esperanto, UK (inkluzive de la 72-a UK, la
Jubilea Kongreso por la centjariĝo de Esperanto en Varsovio), IJK,
Internacia Seminario (IS) de Germana Esperanto-Junularo, Internacia
Junulara Semajno (IJS) de Hungara Esperanto-Junularo ktp. En 1990 kune kun aliaj breŝanoj
refondis la Breŝan Esperanto-Grupon (BEG), en 2010 estis elekita ĝia prezidanto. Li aranĝis
Esperanto-kursojn.
Laŭ invito de francaj esp-istoj, li partoprenis en la festoj por la 10-jariĝo de la ĝemeliĝo
inter Bagolino (provinco Breŝa) kaj Mozac (Francio) okazintaj en 2010. Laŭ invito de la
E-Grupo de Darmstadt (Germanio), partoprenis kun aliaj BEGanoj en la festosemajnfino pri
la 20-jariĝo de la ĝemeliĝo inter Breŝo kaj Darmstadt en majo 2011. Pro tio al li estis aljuĝita
premio fare de la du urbestroj dum ceremonio en Breŝo en septembro 2011.
Chimedtseren Enkhee, magistro pri edukologio, urba oficisto pri socia
helpo kaj servo, naskiĝis en 1968 en Mongolio. Li esperantistiĝis en 1993.
Inter 2001 kaj 2013 li aktivis en LA en Mongolio kiel ĝenerala sekretario,
vic-prezidanto, plenuma direktoro, prezidanto ktp. Li estas delegito kaj
observanto de UEA kaj en 2013 li estis elektita kiel vic-prezidanto de
KAEM. Li partoprenis en organizado de kelkaj Esperanto-aranĝoj, ekz.
Someraj tendaroj de mongolaj kaj japanaj geesperantistoj, kongreso de
mongolaj esperantistoj, la 6-a Azia Kongreso de Esperanto ktp. Ĝuste pro
lia penado la Mongola Esperanto-Societo oficiale aliĝis al UEA en 2009. Li ĉeestis al multaj
Esperanto-aktivadoj, ekz. la UK-oj en Ĉinio kaj Vjetnamio, Japana Kongreso de Esperanto,
Komuna Esperanto-Kongreso de Japanio kaj Koreio ktp.
3

URBESTRO KAJ ESPERANTO
Agadoj de Gerhard Walter por Esperanto

La 5-an de marto 2013 en la bela kastela muzeo de la germana urbo Herzberg, okazis la
sepa ekspozicio rilate al Esperanto. En la lastaj jaroj esperantistoj el la tuta mondo sendis pli
ol ŝtonojn kaj memoraĵojn al la urbo. La ekspozicion inaǔguris la urbestro Gerhard Walter en
ĉeesto de 15 geamikoj de Interkultura Centro Herzberg (ICH). Li dankas al ĉiuj donacintoj
kaj helpantoj, kiuj subtenis la ideon, kaj esprimis sian solidarecon kun la unika fenomeno:
Herzberg am Harz, la Esperanto-urbo. Sur la tema foto de s-ino Zsófia Kóródy: maldekstre
Gerhard Walter kaj dekstre Peter Zilvar el ICH.
Inter la 12-a kaj 18-a de julio 2013 en la vilaĝo Sieber de Herzberg pli ol 100 personoj
partoprenis en la 46-a Konferenco de la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI)
kun la temo “Instruado de Esperanto al ĉiuj generacioj”. Oni elektis s-inon Mireille Grosjean
el Svislando kiel novan prezidantinon. S-ro Gerhard Walter partoprenis la malfermon en
Herzberg-Sieber kaj salutis ĝin en Esperanto, citante pri la konferenca temo la proverbon:
‘kiu haltas, tiu rustiĝas’. Li persone emfazis tion per la aldono: ‘kaj tiu, kiu ĉesas lerni,
rustiĝas ankoraŭ pli rapide.’ Salutis la konferencon ankaŭ s-ro Reinhard Ahlborn, la estro de
la vilaĝo Sieber, kie okazis la konferenco.

Indas mencii, ke du el la programeroj koncernas al ĝemeliĝa rilato inter Herzberg kaj ĝia
pola urbo Góra. Unu estas, ke okazis inaŭguro de ponto super la rivero Sieber kun nova nomo:
“Ponto de la Espero”. Memorŝtono ĉe la ponto atestas tiun nomiĝon en la pola lingvo krom la
germana lingvo kaj Esperanto. La fotoj de s-ro Nicole Else el Aǔstralio montras tion. La meza
foto estas la Memorŝtono, sur la dekstra foto, de maldekstre: s-ino Zsófia Kóródy, s-ro
Gerhard Walter, s-ro Reinhard Ahlborn kaj Peter Zilvar en inaŭguro de la memorŝtono. Alia
estas, ke okazis la 8-a Somera Arbara Lernejo (SALO) por 12-18-jaraj gelernantoj de la du
landoj.
Laǔ raportoj de n-ro 4 Esperanto 2013 kaj de Mireille Grosjean
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Vic-urbestro faris prelegon en AK

Inter la 18-a kaj la 22-a de aprilo la 7-a Azia Kongreso de Esperanto okazis en
Jerusalemo en Israelo, kun la temo “Ekologio de paco - kunvivado de homo,
medio kaj naturo”. 192 personoj el 27 landoj partoprenis en ĝi. S-ro Pepe Afollo,
vicurbestro de Jerusalem, ĉeestis al la inaŭgura ceremonio en la 19-a tago kaj faris
entuziasman prelegon.
El n-ro 3-4 Informilo de ĈEL, 2013

Urbestro iĝis turisma gvidanto de la kongreso

Inter la 3-a kaj 10-a de aǔgusto 2013 la 80-a Itala Kongreso de Esperanto
okazis en la urbeto Castellaro, kun la temo “Sin kompreni por sin respekti”. Ĝi
allogis li ol 200 personojn el 32 landoj el tri kontinentoj. Sukceso de la kongreso
rezultas ne nur el la efikaj laboroj de LKK, sed ankaǔ el la granda subteno de la
urbestraro, i.a. la urbestro s-ro Alessandro Catitti persone partoprenis kaj salutis
la kongreson, eĉ servis kiel turisma gvidanto por konigi la urbeton. Krome unu konsilianto
regule vizitis unuagradan kurson kun la familianoj.
El n-ro 10 Esperanto, 2013

Eksurbestro ĉeestis al la malfermo de la Esperanto-Centro

En la 7-a vespero de Aǔgusto 2013 okazis oficiala malfermo de la Esperanto-Centro en la
urbo Rumonge de Burundo.
Partoprenis 74 personoj el administrantoj lokaj, ĵurnalisto de Hodi Tanganjika (loka gazeto),
estro de la kvartalo Kanjenkoko, unu reprezentanto de iu politika partio kaj najbaranoj. S-ro
Juma Eric, eksurbestro de Rumonge (en 2008) kaj konsilanto de la nuna urbestro, alvenis al la
malferma ceremonio. Li ege dankis al la esperantistaro ĝenerale kaj al la geedzoj Johan Derks
kaj Svetlana Milanovic, al Johan Derks specife pro ĉi granda kaj bela konstruaĵo en Rumonge.
Li memorigis al ĉeestintoj pri lia kontribuo al la Esperanto-movado kiam li estis urbestro de
Rumonge kaj li akceptis plu helpi la centron. Laǔ li Esperanto iam estos forta lingvo, kaj en
Burundo jam estas forta komunumo ĉar en la malfermo venis esperantistoj el 11 provincoj de
Burundo kaj du eksterlandanoj el Kenjo kaj RD Kongo.
En la centro estos la biblioteko, stoketo kaj oficejo de la Asocio de Nacia Esperanto en
Burundo (ANEB) kaj ĉambro de vizitontoj. Ĉiuj burundaj esperantistoj dankas al la fonduso
Esperanto en evoluo kaj al ĉiuj kontribuintoj por konstruo de la centro
El raporto de Sabiyumva Jeremie

Speciala Atentigo el la urbestro

La 26-a de septembro 2013 estas Lingva Tago de Eǔropo. Tiutage nia Martin Stuppnig en
Esperantostr. 7/1, AT 9601 Arnoldstein, Aǔstrio, havis specialan sperton. Li raportis tiel:
Karaj!
Estas konate, ke hodiaŭ estas "Tago de la lingvoj"! Nia "Radio Karintio" starigas ĉiutage
aktualan demandon!
Kia surprizo: Frumatene eksonis konforma demando! “Hodiaŭan premion ricevos la unua
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anoncota Esperanto-parolanto!"
Ni kutime aŭskultas tiun programon, sed hodiaŭ pri tio min telefone atentigis nemalmultaj
personoj, i. a. eĉ nia urbestro. Kompreneble mi tuj reagis kaj anoncis min jam en Esperanto sekvis la traduko!
Ankaŭ la sinsekvajn demandojn mi respondis sufiĉe amplekse, por reklami Esperanton! Ĉe
la adiaŭo mi devis traduki starigitan frazon! La respondo estis: ke vere estas belsona kaj
bone komprenebla - kaj la premio iros eĉ al "Esperantostrato"!
Ĉu okazis/os ankaŭ aliloke io simila?
Sukcesan tagon kaj korajn salutojn!

Inter ĝemelaj urboj
Praktikaj aktivadoj por konkretigi ĝemeliĝon

En 1973 oficiale ĝemeliĝis Dong Da distrikto de Hanojo en Vjetnamio kaj la urbo
Choisy-le-Roi de Val-de-Marne en Francio. Konkretiĝinte tiun ĝemeliĝon je la 18-a de majo
2012 la esperantistoj de la distrikto okazigis ĝemeliĝan ceremonion kun la esperantistoj de la
urbo.
Je la 9a de januaro 2013,
okaze de la 40-a
datreveno de la subskribo de
la
Parizaj
Interkonsento markintaj la
finon de la milito en
Vjetnamio (1973), s-ro
Daniel
Davisse,
urbestro de Choisy-le-Roi,
deklaris la jaron 2013
“Jaro de Vjetnamio en
Choisy-le-Roi”.
Esperantistoj el Dong Da
sendis salutleteron al
la urbestro de Choisy-le-Roi
pri tiu evento.
Responde al la bonsento
de
la
francaj
amikoj,
Hanoja
Esperanta-Asocio (HANEA) decidis nomumi unu el siaj sekcioj la sekcio UNESPE en Dong
Da Esperantista sekcio (DODESPE), grupigante ne nur esperantistojn loĝantajn en Dong Da
distrikto mem, sed ankaŭ ĉiujn esperantistojn dezirantajn amikiĝi kun francaj
esperantistoj. Por memorigi tiun eventon, je la 12-a de aŭgusto 2013 la prezidanto,
komitatanoj kaj aliaj reprezentantoj de HANEA kun la esperantistoj loĝantaj en la distrikto
fotiĝis antaŭ la monumento honore al Quang Trung (la heroo de la Dong Da venko en 1789).
Informada komisiono de VEA

Aliaj ĝemeliĝoj
Responda vizito al la ĝemela lernejo

En la 24a de januaro 2013, ankaǔ dum la 3-a ILEI-Seminario de Orienta Azio (ISOA), la
supermezlernejo Tianjiabing de Baotou en Interna Mongolio, aŭtonoma regiono de Ĉinio kaj
la supermezlernejo Wonkyung de Kyungsangnamdo en Koreio subskribis la oficialan
ĝemeliĝan interkonsenton pere de Esperanto. De la 5-a ĝis la 9-a de aǔgusto 2013 7 koreaj
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instruistoj kaj 3 lernantoj el Koreio vizitis sian ĝemelan lernejon de Ĉinio. Ĉi-foja vizito estas
kaj konrektigo de tiu ĝemeliĝo kaj responda vizito al Ĉinio. Ambaǔ lernejestroj publike diris,
ke ili akceptos Esperanton en sian lernejon kiel unu el la studobjektoj. La hodiaǔa rezulto
venas el la komuna penado de du esperantistoj, nome s-ino Han Suk-hee el Koreio kaj s-ro
Liu Baoguo el Ĉinio. La reciproka vizito montras, ke Esperanto estas tre utila kaj efika lingvo
je ĝemeliĝo-kampo. La respondan viziton raportis la loka ĵurnalo Baotou Vespera Novaĵo kaj
la retejo http://news.gmw.cn/newspaper/2013-08/15/content_1960024.htm en la 15-a de
aǔgusto.
Laǔ raportoj de LEE Jungkee kaj la menciita retejo

Anonco

Esprimo de la vortoj “ĝemelaj urboj” en naciaj lingvoj

Karaj legantoj,
La nomiĝo aǔ esprimo de la vortoj ĝemelaj urboj estas diferencaj en diversaj naciaj lingvoj.
En la 24-a de junio 1973 la ĉina urbo Tianjin oficiale fondis amikan rilaton kun la japana urbo
Kobe. Ĝi estas la unua urbo de Ĉinio, kiu ĝemeliĝis kun eskterlanda urbo. Tiam Zhou Enlai,
ĉefministrio de Ĉinio, iniciate nomis tiajn urbojn kiel 友好城市 en la ĉina lingvo. En la
antaǔparolo pri dissendo de n-ro 44 Informilo de Ĝemelaj Urboj mi proponis ke samideanoj
povu traduki la vortojn “ĝemelaj urboj” en proprajn naciajn lingvojn. Kelkaj samideanoj
reagis al tio (vidu la tabelon). Kiel vi scias nia bulteno estas legebla en 127 landoj, espereble
min atingas la esprimoj de plimultaj naciaj lingvoj al la vortoj “ĝemelaj urboj”. Antaǔdankon.
La redaktoro
Tabelo1. Esprimo de la vortoj “ĝemelaj urboj” en naciaj lingvoj
Lando
Lingvo
Tradukanto
Ĉinio
Zhou Enlai
La ĉina : 友好城市
Finnlando
Robert Bogens
La finna: ①ystävyyskaupungit (pluralo)
②ystävyyskaupunki (singularo)
Francio
Henri Masson
La franca:①Villes jumelées (pluralo)
②ville jumelée (singularo)
Germanio
1.Armin Grötzner;
La germana: ①Partnerstadt (pluralo)
2. Martin Thorenz
②Partnerstadt (singularo)
Hispanio
(1) La hispana: ciudades hermanadas
Augusto Casquero
(2) La Valencia: ciutats agermanades
Japanio
Hori Yasuo
La japana: 姉妹都市
La projekto serĉas membrojn en Ameriko, la araba mondo kaj Oceanio
Por plenigi la laborgrupon de la projekto Ĝemelaj Urboj bezonatas membroj en Ameriko,
Arabo kaj Oceanio. La projekto bonvenigas tiujn, kiuj volonte kontribuas al Apliko de
Esperanto en agado de ĝemelaj urboj, eniri en la laborgrupon. La projekto brilos pro via
partopreno. Ne atendu, ne hezitu, kontaktu nin.
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Informilo de Ĝemelaj Urboj
Reta bulteno de UEA pri la projekto Ĝemelaj Urboj
12-a jaro N-ro 3 (46) oktobro 2013

·UEA plue altigas statuson de la projekto Ĝemelaj Urboj
·La 10-a Kunveno de Ĝemelaj Urboj
·Novaj funkciuloj de la projekto
·Salutvortoj al Probal Daŝgupto
·Salutvortoj al Maritza Gutiérrez González
·Saluto el la Esperanto-urbo
Enhavo
·Jara raporto de la projekto Ĝemelaj Urboj en 2012

Enhavo
1…UEA plue altigas statuson de la projekto Ĝemelaj Urboj
1…La 10-a Kunveno de Ĝemelaj Urboj
2…Novaj funkciuloj de la projekto
2…Salutvortoj al Probal Dasgupto
3…Salutvortoj al Maritza Gutiérrez González
4…Kontribuema kongresano
4…La ĝustatempa atento de Roy McCoy
4…Saluto el la Esperanto-urbo
4…Jara raporto de la projekto Ĝemelaj Urboj en 2012
Kovrilfoto: Þingvellir, la nacia parko en la sudokcidento de Islando, same kiel Gullfoss, estas
unu el la plej vizitataj lokoj en tiu lando, ankaǔ estas unu de la historie plej gravaj lokoj
islandaj, ĉar tie estis la malnova islanda parlamento. Foto: Bergino Dale el Norvegio.

Funkciuloj de la projekto Ĝemelaj Urboj

S-ro Mark Fettes, prezidanto de UEA
S-ro Stefano Keller, estrarano de UEA pri Monda Evoluo, Konsciigo: Komisiono pri Rilatoj kun Internaciaj Organizaĵoj
(KRIO), Ĝemela
S-ro Osmo Buller, ĝenerala direktoro de UEA
S-ro Wu Guojiang, komisiito de la projekto

Redakcio de Informilo de Ĝemelaj Urboj

Redaktoro: s-ro Wu Guojiang
Adreso: Fushun Xinfu-Qu, Qianjin-Lu, 45-Hao, 113015 Fushun, Liaoning, Ĉinio.
Telefono kaj Fakso:+86-413-2650322; Retadresoj: ghemelurboj@sina.cn amikeco999@21cn.com
Provlego: s-ro Robert Bogenschneider, retadreso: robog@gmx.de

NOVAĴO

UEA plue altigas statuson de la projekto Ĝemelaj Urboj

1034 personoj el 55 partoprenis en la 98-a UK okazinta de la 20-a ĝis la 26-a de julio 2013
en Rejkjaviko en Islando kaj diskutis pri la temo “Insulo sen izoliĝo: por justa komikado inter
lingvo-komunumoj”. Oni elektis la 7-kapan novan estraron, nome, s-ro Mark Fettes kiel
prezidanto, s-ro Stefan MacGill kiel vic-prezidanto, s-ro Martin Schäffer kiel ĝenerala
sekretario, s-ino Barbara Pietrzak, s-ro José Antonio Vergara, s-ro Lee Jung-kee kaj s-ro
Stefano Keller kiel estraranoj. La nova estraro organizas sian laboron laǔ tri ME-subteamoj,
nome Mastruma Evoluo, Monda Evoluo kaj Movada Evoluo.
Oni rimarkis, ke la nova estraro emfazis la projekton per ideogramoj. La projekto listiĝas
en la subteamo Monda Evoluo kun la laboroj Unesko kaj UN/Unesko. Stefano Keller, Mark
Fettes, José Antonio Vergara, Barbara Pietrzak gvidas la teamon kiu koncernas al eksteraj
rilatoj, informado, esploro kaj dokumentoj. Klare elmontriĝis, ke okazas reorganizado de
agado de ĝemelurboj en kadro de la Strategia Laborplano, ke Stefano Keller konkrete gvidas
la laboron de la agado en kadro de la estraro.
Se oni diras ke UEA prezidita de Renato Corsetti enkondukis la projekton Ĝemelaj Urboj
en 2002 kaj oficiale komencis la laboron de tiu kampo, se oni diras ke la Asocio estrita de
Probal Dasgupta faris signifan decidon instigi la LA-ojn trovi respondeculojn pri Ĝemelaj
Urboj kaj fortigis la gravecon de tiu laboro, do, la organizo gvidata de Mark Fettes
plikonsideras la gravecon kaj signifon de la projekto el la monda evoluo de la Asocio. Tio ne
nur estas instigo kaj subteno al la projekto, sed donas al ĉi tiu laboro grandan esperon en
efektivigo de la nova strategia laborplano.
La komisiito

La 10-a Kunveno de Ĝemelaj Urboj

En la 23-a de julio, mardo, 17:00-18:00, ĉirkaǔ 30 kongresanoj partoprenis en la 10-a
Kunveno de Ĝemelaj Urboj okazinta en la salono Broadribb.
S-ro Hori Yasuo, eksaj estrarano de UEA kaj funkciulo de la projekto Ĝemelaj Urboj,
prezidis la kunvenon. Oni aǔskultis kelkajn raportojn. En ili s-ino Zsofia el Herzberg, la
Esperanto-urbo, substrekis, ke la plej grava estas homa kontakto, instrui Esperanton al
instruistoj estas efika metodo produkti esperantistojn per ekzemplo, ke iuj eklernis
Esperanton en la pola ĝemelurbo Góra, kie komence ne estis esperantista instruisto. Ŝi
atentigis, ke ĉiuj ĝemelurboj havis buĝeton por agadoj en tiu kampo, oni uzu ĝin.
S-ro Maurice Juy el Francio en sia parolado menciis, ke reguloj en lernejoj ŝanĝiĝis, ili
havis okazon enkonduki Esperanton. Pro tio ili serĉas lernejojn, kiuj volas korespondi per
Esperanto. Kontaktu lin per mau-juy@orange.fr.
S-ro Michael Cvik el Belgio diris, ke Bonaero havas multajn ĝemelajn urbojn. Okaze de la
venonta UK oni kolektu mesaĝojn kaj donacojn de tiuj urboj kaj ekspoziciu en la kongresejo.
Oni proponas, ke tiu laboro estas plenumota de la projekto kaj plimultaj esperantistoj povu
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partopreni en ĝi. S-ro Marcel Delforge el la belga urbo Charleroi volis aktivigi la ĝemelan
rilaton kun la japana urbo Himeji per serĉo de tieaj esperantistoj. Estis informita la paĝo pri
ĝemelaj urboj en Vikipedio far de s-ro Pieter Engwirda el Nederlando. S-ro LEE Jung-kee,
nove elektita estrarano de UEA, ĉeestis al la kunveno.
Antaǔ la kunveno la projekto partoprenis en la 8-a Movada Foiro okazinta en la 20-a de
julio
Laǔ raportoj de Hori Yasuo kaj Maritza Gutiérrez González

Novaj funkciuloj de la projekto

En la 20-a de julio en la unua kunsido de la komitato. s-ro Mark Fettes el Kanado
transprenis la prezidan stafeton de s-ro Probal Daŝgupto el Barato. Post tio naskiĝis nova
estraro de UEA. Oni bone scias, ke la funkciuloj de la projekto konsistas el kvar personoj, t.e.
prezidanto, estrarano pri landa kaj regiona agado, ĝenerala direktoro de la CO kaj komisiito.
Laǔ klara labordivido de la tri ME-teamoj novaj funkciuloj de la projekto devas esti Mark
Fettes, Stefano Keller, Osmo Buller kaj Wu Guojiang. La projekto elkore dankas s-ron Probal
Daŝgupto kaj s-inon Maritza Gutiérrez González pro siaj kontribuoj al ĝia evoluo, kaj
kredeble akiros el ili la daŭran prizorgon kaj subtenon.

Salutvortoj al Probal Dasgupto

Kun s-ro Probal Daŝgupto el Barato mi vere konatiĝis en la 92-a UK
okazinta en Japanio, precize en la programero “Nova estraro sin prezentas”.
Respondinte al miaj demandoj li klare esprimis, ke li subtenos ĉiun laboron de
UEA inkluzive de agado de ĝemelaj urboj. Ses jara kunlaboro kaj ses-jara
interŝanĝo jam pruvas, ke li faris tiel kiel li diris, kaj tutkore subtenas la
projekton. Liaj agadoj influas min, tuŝas min.
Li subtenas la projekton per konsideroj. Ekzemple en 2009 li rimarkis, ke oni
estis uzanta personan fremdan lingvon kiel ilon instrui/lerni fremdajn lingvojn.
Celante tion li tuj pripensis probablan rolon de la projekto. Plue, ankaǔ rezulte el lia
konsidero la Strategia Laborplano de UEA 2011-2020 havas specialan mencion: La centra
UEA, por subteni la utiligadon de Esperanto fare de lokaj Esperanto-kluboj por interlokaj
kontaktoj, kuraĝigu preleg-vojaĝojn kaj pli seriozan uzadon de ekzistantaj institucioj kiel la
rilatoj inter ĝemelaj urboj kaj aliaj oficialaj aranĝoj de translima kunlaborado.
Li subtenas la projekton per agadoj. Kiel prezidanto de la Asocio li estas okupata, kion li
bezonas trakti estas multa, sed li kontribuis energion kaj tempon al la projekto kiel eble plej
kapable. Li cenzuris ĉiun numeron de la bulteno Informilo de Ĝemelaj Urboj kaj priajn
dokumentojn. Ekz. li elmontris 12 lokojn korektendajn inkluzive de interpunkciaj signoj
kontrolinte la dokumenton “La respondecoj de la laborgrupo de la projekto Ĝemelaj Urboj”.
El tio videblas, ke li estas tiel pacienca kaj serioza por la laboro.
Li subtenas la projekton per amo. Li amas Esperanton, pli amas esperantistojn, renomajn
aǔ ordinarajn. En 2012 la komisiito anoncis pri forpaso de tri subtenantoj kaj praktikantoj de
la projekto, nome, Eŭgeno Serg. Perevertajlo el Uzbekio, Aleksandr Titaev el Rusio, Li
2

Shijun (Laǔlum) el Ĉinio, li tuj sendis kondolencajn vortojn al ili. Li taksis je Eŭgeno Serg.
Perevertajlo, ke li estis memori la fortecon, buntecon, energion de nia partoprenema
membraro, je Aleksandr Titaev, ke la laborado por ĝemelaj urboj suferis do gravan baton, je
Li Shijun, ke estis ege energia tradukanto, eble unu el la plej energiaj esperantigantoj de
propralingvaj tekstoj, perdis lin ankaǔ la mondo de beletra tradukado. Kio pli tuŝas min estas,
ke li ankoraǔ respondis al demandoj el esperantisto pri retejo de la projekto antaǔ ol li
akceptis okulan operacion.
La ses-jara kunlaboro kun s-ro Probal Daŝgupto estas neforgesebla. Okaze de la 10-jara
jubileo de la projekto li en sia gratulo diris, “la nunan jubileon ni kaptu kiel okazon aparte kaj
plenkonscie saluti la laborantojn, kiuj mobilizas nin al nova maniero kompreni la historion
kaj nian kapablon kontribui al ĝi.” Nun mi volas diri al li, “Vi per propraj spertoj kaj manieroj
mobilizas eblan forton por la projekto kaj instigas ĝiajn praktikantojn, inkluzive de mi! Mi
kore dankas kaj salutas vin! Mi esperas, ke vi daǔre prizorgas la projekton”.
Wu Guojiang

Salutvortoj al Maritza Gutiérrez González

S-ino Maritza Gutiérrez González el Kubo dufoje estis elektita kiel
estraranino de UEA. Mi kun ŝi interkonatiĝis 9 jarojn, kune laboris 6 jarojn.
Dum la oficperiodo inter 2010 kaj 2013 oni vidis, ke kiel aparta sekcio la
projekto unuafoje estis resumita en la jara raporto de la estraro, unuafoje
aperis en la Movada Foiro, UEA havis signifan decidon: instigi la LA-ojn
trovi respondeculojn pri Ĝemelaj Urboj. Oni vidis ankaǔ, ke laǔdate okazis la
kunveno de Ĝemelaj Urboj en la lastaj tri UK. Ĉi ĉio enhavas ŝiajn subtenon, partoprenon kaj
penadon.
Ŝi havas senegoisman dediĉon al la laboroj de Esperanto, i.a. unu afero sufiĉe pruvas tion,
kortuŝas kaj kuraĝigas min ĉiam. En 2012 ŝi havis malfacilan periodon: ŝi mem malsaniĝis,
sekve ŝia patro forpasis, ŝia patrino malsaniĝis ankaǔ. En tia situacio ŝi ne forgesis la laborojn
de Esperanto, atentigis min pri verko de la jara raporto de la projekto, eĉ volis premi iom da
tempo verki ion por la 10-jara jubileo de la projekto.
Ŝi havas altan senton de respondeco pri la laboroj de Esperanto. Tion elmontras unu el la
ekzemploj. 2013 estas elekta jaro de UEA. Antaǔ finiĝo de ŝia mandato ŝi ankoraǔ persistas
pri la devo. Ŝi helpas la komisiito trakti diversajn aferojn, partopreno en MF, okazo de la
kunveno, respondoj al demandoj el esperantistoj ktp, eĉ preparas sin kune kun la komisiito
por verki ion por la projekto. Post fermiĝo de la 98-aUK ŝi rapide raportis pri la projekto, kaj
instigis min per tiuj vortoj: “sub la gvido de nova estraro mi certas ke tiu ĉi agado estos
daŭrigata kun ĉies kunlaboro. Mi aparte volas danki al vi pro la plenumita laboro kaj afabla
kunlaboro”.
Vere mi kaj la projekto devas danki ŝin pro sia sindono. De ŝi mi multe lernis, organizado,
kunordigo, iniciatemo ktp, ŝiaj pacienco kaj seriozeco al la laboroj starigis modelon por mi!
Ĉi tie mi esprimas elkoran saluton al ŝi, kaj esperas pluan kunlaboron en la estonteco.
Wu Guojiang
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Kontribuema kongresano
S-ro Pieter Engwirda estas
Nederlando pri ĝemelaj urboj. Li
Urboj sur T-ĉemizon kaj vestis al
agadon dum la kongreso kaj
projekto en la Movada Foiro.
kongresanoj proponis sin kiel
kongreso. La komitato aprobis unuanime.

respondeculo de LA en
printis la vortojn Ĝemelaj
si ĝin por disvastigi tiun
helpe deĵoris la tablo de la
Krome li kaj aliaj du
kontrolantojn por elekto de la

La ĝustatempa atento de Roy McCoy

Dum la kongreso ĉiutage la komisiito “deĵoris” ĉe la komputilo du horojn kaj rete sendis
priajn informojn. Pro atento de s-ro Roy McCoy el la CO de UEA la redaktoroj ĝustatempe
metis la atentigon de la komisiito pri la kunveno de Ĝemelaj urboj en n-ron 3 Aǔroro de la
kongresa kuriero aperintan en la 23-a de julio, en kiu ĝi okazas. Koran dankon al s-ro Roy
McCoy kaj aliaj redaktoroj.

URBESTRO KAJ ESPERANTO
Saluto el la Esperanto-urbo

Estimataj aǔtoritatoj de Islando kaj de la urbo Rejkjaviko,
Estimataj Prezidanto kaj Estraro de UEA,
Tre karaj gekongresanoj,
Herzberg am Harz, en Germanio, fieras esti la unua urbo en la mondo kun la
kromnomo “la Esperanto-urbo”. Estas tial normale, ke Herzberg hodiaǔ spirite
staras flank-ĉe-flanke apud vi, kiuj venis el ĉiu kontinentoj por memorigi al la
homaro, ke la demando pri interpersona kompreniĝo jam estis solvita antaǔ pli ol 125 jaroj,
ke la solvo nomiĝas Esperanto kaj ke ĉirkaǔ ĝia flago kreiĝis homa komunumo, kiu ne konas
landlimojn. Kiel dirus Zamenhof, en Rejkjaviko hodiaǔ renkontiĝas ne diverslandanoj, sed
“homoj kun homoj”, Havu sukcesan kongresan semajnon kaj, post ĝi, kunportu al viaj hejmoj
daǔran rememoron pri ĝia senkompare unika etoso. Tiu estas la bondeziro de Herzberg kaj de
mi persone.
Walter GERHARD
Urbestro de Herzberg am Harz -- la Esperanto-urbo (Germanio)
El n-ro 3 Aǔroro de la kongresa kuriero

URBA STILO KAJ TRAJTO
Jara raporto de la projekto Ĝemelaj Urboj en 2012

1. Funkciuloj de la projekto
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S-ro Probal Dasgupta, s-ino Maritza Gutiérrez González kaj s-ro Osmo Buller helpis la
komisiiton trakti koncernajn aferojn kaj cenzuri kvar numerojn de la reta bulteno Informilo de
Ĝemelaj Urboj, i.a. s-ro Probal Dasgupta kaj s-ro Osmo Buller speciale sendis gratulajn
leterojn por la 10-jara jubileo de la projekto, s-ino Maritza Gutiérrez González prezidis la la
9-a Kunvenon de Ĝemelaj Urboj (IĜU) kaj enmetis la raporton de la projekto kiel aparta
sekcio en la Jaran Estraran Raporton de UEA en 2012.
S-ro Robert Bogenschneider rapide plenumis provlegadon de IĜU kaj ĝustatempe
surretigis ilin en la retejojn: http://www.gazetejo.org kaj http://gxemelurboj.wikispaces.com.
2. Reagoj al la projekto
En 2012 Informilo Ĝemelaj Urboj daŭre tenis pli ol 2000 legantojn, kaj havis novan
rekordon: ĝis la fino de la jaro landoj de la legantoj atingis 128. La komisiiton atingis 164
reagoj el 61 landoj. Tamen tiujare la projekto perdis tri fortajn subtenantojn, nome s-ro
Eŭgeno Serg Perevertajlo el Uzbekio, s-ro Aleksandr Titaev el Rusio kaj Li Shijun (la
Esperanta nomo: Laŭlum）el Ĉinio.
Estis ricevitaj la paperaj eldonaĵoj, Ĉinio: Bulteno de Tianjin Esperanto-Asocio, Formoza
Folio en Tajvano; Japanio: Nova Vojo; KAEM: Esperanto en Azio; Pollando: Bydgoszcz kaj
Itineroj de Ludoviko Zamenhof en Pollando kaj Eǔropo, kaj la retaj, Brazilo: Spiritisma
Esperanto-Informilo Boletim, BEL informas, Informilo de Kultura Kooperativo, Komunikoj,
SEK-Bulteno, Soteropolitano; Ĉinio: Penseo, Verda Pekino; Francio: Informletero de
Vinilkosmo; Germanio: Verda Informilo; Hungario: Nordhungaria Informo; Kongo: Konsciu,
KomACE; Koreio: La Solidareco,TERanidO; Kubo: HAVANO; UEA: Gazetaraj Komunikoj.
3. Atingoj
La jaro 2012 havis specialan singifon por la projekto. Unu el rikoltoj estas la du jubileoj
pri la 10-jariĝo de la projekto kaj la 40-a numero de la bulteno Informilo de Ĝemelaj Urboj
(IĜU). Sume 90 esperantistoj aŭ diversaj Esperanto-organizaĵoj el 42 landoj en kvin
kontinentoj (Afriko, Ameriko, Azio, Eŭropo kaj Oceanio) reagis al la jubileoj. En tiuj
gratulaj mesaĝoj oni povas legi ne nur retro-rigardon al historio de la projekto, sed proponojn
al la nunaj laboroj, ne nur respondojn al la ekzistantaj problemoj, ne nur prezenton de spertoj,
sed instigon kaj esperon. La jubileojn raportis nemalmultaj retejoj aŭ gazetaroj ekz. la
Neubrandenburg-radio
de
Germanio,
Ĉina
Interreta
Informa
Centro
(http://esperanto.china.org.cn) ktp.
Post la jubileoj pro la respondoj el Burkina Faso, Maroko, Samoo ktp, landoj de la
IĜU-legantoj hazarde atingis 125, tio aldonis specialan feston al la 125-a datreveno de
Esperanto tiujare okazinta.
La hanoja UK estis alia rikolto. La Komitato de UEA faris tian decidon: instigi la LA-ojn
trovi respondeculojn pri kunlaboro kun respondeculo pri la projekto Ĝemelaj Urboj. Ĝis nun
LA-oj en Svedio, Vjetnamio, Pakistano kaj Nederlando havis tiajn respondeculojn. Pro
penado de s-ino Anna Löwenstein la projekto unuafoje eniris en la Movadan Foiron. La
kunveno de Ĝemelaj Urboj finiĝis per konstrua propono: “krei laborgrupon por la estontaj
bezono kaj granda evoluo de la projekto”. Ankaŭ pro la projekto Ĝemelaj Urboj la komisiito
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honore estis enlistigita en la albumo “Antaǔen kun Espero -- pri la Ĉina Esperanto-Movado”
aperinta dum ĉi tiu kongreso.
La gazetaroj de UEA neniam malŝparis paĝojn. En la tuta jaro la revuo Esperanto kvarfoje
raportis aŭ menciis la projekton, Gazetaraj Komunikoj aranĝis specialan komunikon. Ekde tiu
jaro la Jarlibro havas tekston pri la projekto.
Urbestroj estas speciala forto. En la pasinta jaro dek kelkaj (vic-) urbestroj partoprenis en
la Esperanto-aktivadojn aŭ akceptis esperantistojn. Iliaj agadoj grandege stimulis la
Esperanto-movadon. Indas menciis, ke s-ro Károly Szita, urbestro de la hungara Kaposvár,
sendis specialan senditon, kiu ĉeestis al la 10-a kongreso de kroataj esperantistoj okazinta en
sia ĝemelurbo Koprivnica, kun Esperanto-lingva gratula letero al la urbestrino.
La urbestraro de la sudfranca Verniolle unuanime akceptis paperan proponon: nomumi iun
placeton kiel la Ĝardenon de Esperanto. Verniolle ne havas ĝemelurbojn, sed por instigi pliajn
loĝantojn al lernado de Esperanto la urbestro bonvenigas proponojn de la nefrancaj
esperantistoj al li pri ĝemeliĝo de siaj propraj urbetoj kun Verniolle.
En la 79-a Itala Kongreso de Esperanto s-ro Nicoló Cristaldi, urbestro de Mazaradelvalo
(Mazara del Vallo), esprimis sian deziron: Mazaradelvalo iĝu simbol-urbo de Esperanto, kaj
kun la urbestro de la pola Bjalistoko subkribis deklaracion pri kunlaboro je la ideo de la
lingvo Esperanto. Esperanto plejprobable pavimos vojon por oficiala ĝemeliĝo de la du urboj.
Interŝanĝoj inter esperantistoj de ĝemelaj urboj estis fruktedonaj. Laŭ interŝanĝo de
esperantistoj la urbodomo de la franca Herouville Saint Clair en la 1990-aj jaroj ofertis al sia
rusia ĝemelurbo Tiĥvino senpagan helpon, de kiu tieaj loĝantoj profitis. Esperantistoj de
Herouville Saint Clair plenumis la francan tradukon de la Esperantolingva novelaro “Leciono
por knabo” verkita de esperantisto de Tiĥvino, kaj laŭ interkonsento en januaro 2013 okazos
prezentado de la libro kun partopreno de la aŭtoro en Herouville kaj en kelkaj aliaj urboj de
Francio.
Vizito de esperantistino de la ukrainia Kievo al sia japana ĝemelurbo Kioto igis ambaŭ
urbajn esperantistojn havi ideon: apelacii almenaŭ nomi iun straton “Kievo-strato” en Kioto.
Tianjin-a Esperanto-Asocio de Ĉinio realigis la trian viziton al sia pola ĝemelurbo Lodzo.
Kelkaj Esperanto-organizaĵoj havis konstruajn konsiderojn pri la projekto. Filio
Havano de Kuba Esperanto-Asocio publikigis 10 proponojn por agado de ĝemelaj urboj. Lige
al la projekto “1100-jariĝo de la germana Kasssel en 2013” tieaj esperantistoj lanĉis du
agadojn koncerne siajn ĝemelurbojn, nome Kvartalumado kaj PONTO KASSEL,
Interbulteno de la Esperantistoj de Kassel kaj de ties Ĝemelaj Urboj. La Esperanto-organizaĵo
de la germana Herzberg am Harz, La Esperanto-urbo, frue havis por la 20-jara ĝemelurba
jubileo inter ĝi kaj la pola Góra du konsiderojn: fakseminario pri "Ĝemelurbaj Aktivecoj" kaj
speciala seminario “Ĝemelurbaj Amikecoj”.
Ankaŭ du eventoj estas signifaj: Surbaze de ĝemela rilato inter Dong Da distrikto de la
vjetnama ĉefurbo Hanojo kaj la franca urbo Choisy-le-Roi ĝemeliĝis esperantistoj de la du
lokoj. la Zaozhuang-a Universitato de Ĉinio kaj la Korea Universitato de Fremdaj Studoj
ĝemeliĝis per Esperanto.
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Informilo de Ĝemelaj Urboj
Reta bulteno de UEA pri la projekto Ĝemelaj Urboj
12-a jaro N-ro 4 (47) decembro 2013

·Dudekjara jubileo de la ĝemeliĝo inter Herzberg kaj Góra
·LA en Francio starigas respondeculon pri Ĝemelaj Urboj
·La 48-a Esperanto-Ekspozicio de Takatuki
·Gratula letero de la komisiito al Herzberg kaj Góra
·Vizito al la ĝemelurbo Changzhou
·Saluta prelego de Ukita Masaharu

Enhavo
1…Dudekjara jubileo de la ĝemeliĝo inter Herzberg kaj Góra
1…LA en Francio starigas respondeculon pri Ĝemelaj Urboj
2…La 48-a Esperanto-Ekspozicio de Takatuki
2…Gratula letero de la komisiito al Herzberg kaj Góra
3…Bildkartmovo el Breŝa Esperanto-Grupo
3…Biografieto de respondeulo pri ĝemelaj urboj en LA
4…La urbestro partoprenis en duobla solenaĵo
4…Vizito al la ĝemelurbo Changzhou
7…Saluta prelego de Ukita Masaharu
8…Voloj el Hispanio kaj Kubo
Kovrilfoto: Wu Guojiang

Funkciuloj de La Projekto Ĝemelaj Urboj
S-ro Mark Fettes, prezidanto de UEA
S-ro Stefano Keller, estrarano de UEA pri Monda Evoluo,
Konsciigo: Komisiono pri Rilatoj kun Internaciaj Organizaĵoj
(KRIO), Ĝemela Urboj
S-ro Osmo Buller, ĝenerala direktoro de UEA
S-ro Wu Guojiang, komisiito de la projekto

Kunlaboremuloj de la projekto

Je la kontinenta agado pri Ĝemelaj Urboj s-ro Luigi Fraccaroli
el Italio, s-ro Hassano Ntahonsigaye (ntahonsigayea@yahoo.fr) el
Burundo kaj s-ro Hori Yasuo (Hori-zonto@water.sannet.ne.jp) el
Japanio volonte kunlaboras kun la projekto.

Redakcio de Informilo de Ĝemelaj Urboj

Redaktoro: s-ro Wu Guojiang
Adreso: Fushun Xinfu-Qu, Qianjin-Lu, 45-Hao, 113015 Fushun,
Liaoning, Ĉinio.
Telefono kaj Fakso:+86-413-2650322;
Retadresoj: ghemelurboj@sina.cn amikeco999@21cn.com
Provlego: s-ro Robert Bogenschneider, retadreso: robog@gmx.de

Respondeculoj de Landaj Asocioj
Pri Ĝemelaj Urboj

Eŭropo
Francio
s-ino Raymonde Coquisart
Retadreso: raymonde.coquisart@yahoo.fr
Italio
S-ro Luigi Fraccaroli
Retadreso: luigi.fraccaroli@esperanto.it
Nederlando
S-ro Pieter Engwirda
Retadreso: pieter.engwirda@gmail.com
Svedio
s-ino Kaisa Hansen
Retadreso:kaihan@bredband.net

Azio

Mongolio
S-ro Chimedtseren Enkhee
Retadreso: enchjo@yahoo.com
Pakistano
S-ro Jawaid Eahsan
Retadreso: saluton123@yahoo.com
Vjetnamio
S-ro Nguyen Xuan Thu
Retadreso: autuno32@gmail.com

NOVAĴO
Dudekjara jubileo de ĝemeliĝo inter Herzberg kaj Góra
La urboj Herzberg am Harz, la Esperanto-urbo, kaj la pola ĝemelurbo Góra komence de
oktobro 2013 en Herzberg festis la jubileon de dudekjara bona kaj aktiva kunlaboro.
La festo estas tre bunta. Ĉe Herzberg estis aranĝitaj akcepto de la urbodomo, prezento de
lokaj muzikistoj, oficiala festo, prelegoj, ekspozicioj ktp. Ĉe Góra la urbestrino Irena
Krzyszkiewicz persone gvidis la urbodoman delegacion partopreni en la jubileo, kaj faris la
brilan prelegon en la oficiala festo okazinta en la Kavalira Salono de la bela Kastelo Herzberg.
Ankaŭ venis okpersona grupo de la Esperanto-Klubo en Góra (EKG).
Intervidiĝante la urbestrinon de Góra kaj la delegacion (vidu foton1) kaj akceptante
esperantistojn de la du landoj (vidu foton 2) s-ro Gerhard Walter, la urbestro de Herzberg, tre
ĝojis pri la pozitivaj kontaktoj inter ambaŭ urboj. En la festo s-ino Zsófia Kóródy el
Esperanto-Centro (Interkultura Centro Herzberg) prezentis lumbildprelegon pri la spertoj de
la ĝisnunaj ok ĝemelurbaj Someraj Arbaraj Lernejoj (SALO) por gejunuloj el ambaŭ urboj. Ili
kune lernas kaj amikiĝas dank'al la uzado de la neŭtrala pontlingvo Esperanto. Dum la lastaj
ok jaroj per tiu projekto, kiu kunligas lernejojn, gejunulojn, instruistojn kaj gepatrojn,
Esperanto-klubanojn, la kontaktoj kaj bonaj rilatoj inter ambaŭ urboj multe kreskis kaj tion
rimarkis kaj aprezis ankaŭ la politikistoj.
La ekspozicioj enhavas du partojn, unu temas pri Esperanto-tradukaĵoj de pola literaturo,
Esperanto-gazetoj el Pollando, memoraĵoj el Góra kaj produktoj de infanoj faritaj dum
SALOj. La urbestrino Irena Krzyszkiewicz rigardis ĝin en la Esperanto-salono de la kastela
muzeo (Vidu foton 3). Alia pri pentraĵoj, i.a. pri ĉ. 70 belaj artaĵoj far de la esperantistaj
pentristinoj Bozena Zajankowska, Lucyna Sozanska kaj Danuta Toloczko-Smolarska de EKG.
Esperanto-Centro kaj la urba administracio kune organizis ĝin en la urba biblioteko, en la
gimnazio, en la urbodomaj oficejoj kaj koridoroj kaj en la Kavalira Salono de la Welf-kastelo.
Certe ne mankas aliaj festparoladoj, gratulleteroj kaj interŝanĝoj, ekzemple interŝanĝo inter
pentristoj de la du urboj (vidu foton 4).
Laŭ raporto de Peter Zilvar kaj Zsófia Kóródy

Foto-1

Foto-2

Foto-3

Foto-4

LA en Francio starigas respondeculon pri Ĝemelaj Urboj
La 20-an de oktobro de oktobro 2013 la komitato de Esperanto France kunvenis en Parizo
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kaj unuanime konsentis, ke s-ino Raymonde Coquisart estu la respondeculinon pri Ĝemelaj
Urboj por Francio. Biografieto pri ŝi estas sube legebla. Sekve de Svedio, Vjetnanimo,
Nederlando, Pakistano, Italio kaj Mongolio ĝi estas la 7-a landa asocio, kiu havas la
respondeculon. La projekto esprimas koran gratulon al Esperanto France kaj kredas, ke la
asocio havos novan progreson je laboro per klopodado kaj kontribuo de s-ino Raymonde
Coquisart por la kampo.
La komisiito
La 48-a Esperanto-Ekspozicio de Takatuki
De la 25-a ĝis 27-a de oktobro Esperanto-Societo en Takatuki (EST) de Japanio okazigis
la 48-an Esperanto-Ekspozicion en la ekspozicia halo de Urba Ĝenerala Centro. Interŝanĝo
kun esperantistoj en la ĝemelurboj de Takatuki ankoraŭ estas la ĉefenhavo de la ekspozicio.
Pensante, ke afiŝoj estu facile kompreneblaj, ĉi-jare EST faris ilin kaj grandigis fotojn kaj
mallongigis klarigajn frazojn. Dum la ekspozicio la societo havis 5-minutan mini-kurson per
projekciilo. La urba parlamentanino Tsujimoto Kiyomi refoje rigardis la ĉi-jaran ekspozicion
kaj tie akceptis la libron “La Dorso de la Patrino” donacitan de D-ro s-ro Kiyoshi Tagahara.
El la retpaĝo http://www.geocities.jp/fdtsh088/ekspo-2013.html

Membroj de EST en la ekspozicio

D-ro. Kiyoshi Tagahara donacas la libron al la parlamentino

Gratula letero de la komisiito
al la 20-jara jubileo de la ĝemeliĝo inter Herzberg kaj Góra
(2013-10-3)
Estimataj s-roj urbestroj de Herzberg am Harz kaj Góra,
Oktobro estas rikolta sezono en Ĉinio, precipe ĉi tie, la nordorienta parto de Ĉinio, kie mi
loĝas, vivas kaj laboras. Orkolora aǔtuno en oktobro estas plena de fruktoj, gajaj kantoj en
oktobro estas konstante kantataj, diversaj floroj en oktobro estas brile buntaj, fluantaj riveroj
en oktobro estas furioze ondegantaj. Ĉi-momente mi kore gratulas vin pro la 20-jara ĝemeliĝo
de la du urboj. Mi kore salutas vin kaj la civitanojn de la du urboj.
En oktobro antaǔ 20 jaroj ambaǔ urbestroj oficiale subskribis interkonsenton pri ĝemeliĝo.
Tio malfermis oran amikec-pordon por interŝanĝo inter la du urboj. Post 8 jaroj, t.e en 2005,
ambaŭ urbestroj antaǔvide kaj sagace faris decidon: interkonsenti ekuzi Esperanton
kiel pontolingvon kaj rekomendi la lernadon de la internacia lingvo al la urbanoj. Tio ne nur
2

instigas al esperantistoj de la du urboj kaj la mondo, sed starigas lernindan modelon por
apliko de Esperanto en ĝemelaj urboj. Pliĝojige post unu jaro, t.e. en la 12-a de julio de 2006
la Herzberg-a urboparlamento voĉdone trapasigis decidon: Herzberg havas oficialan
kromnomon “la Esperanto-urbo”. Tio stimulis la Esperanto-movadon de la mondo. Tiu
signifa decido rezultas el multaj motivoj, sed aktiva kaj fruktedona utiligo inter la du urboj
estas unu el la ĉefaj motivoj, mi pensas.
En la pasontaj 20 jaroj ni, esperantistoj, tra Esperanto vidas, ke kreskadas arbo de ĝemeliĝo
en la du urboj, ke floradas kaj fruktadas arbo de amikeco inter ambaǔ civitanoj. Mi kore
bondeziras kaj kredas, ke Esperanto ludos pli grandan rolon por fortigi la ĝemelan rilaton kaj
evoluigi kaj progresigi la du urbojn.
Prosperon al la du urboj!
Sanon kaj feliĉon al la civitanoj de la du urboj!
Bildkartmovo el Breŝa Esperanto-Grupo
Por sendi laŭvice al la nunaj, ontaj kaj untaj ĝemelaj
grupoj s-ro Luigi Fraccarol, prezidanto de Breŝa
Esperanto-Grupo kaj respondeculo de landa asocio pri
ĝemelaj urboj en Italio, en julio 2013 produktis kelktipajn
bildkartojn pri lia urbo Breŝo (la aldonita foto montras unu
el ili). Tiu ĉi popolara “bildkartmovo” inter la E-grupoj
montras, ke esperantistoj kapablas produkti belartajn bildkartojn - speciale kompare kun la
en komerco troveblaj bildkartoj, ofte malbelaj, malnovaj kaj ĉifitaj, kaj ke ĝemeliĝo estas
aparte flegata fare de la esperanta komunumo, kiu sin dediĉas al la afero pro idealaj kialoj.
Tion la lokaj instancoj ne povos pretervidi. La fotoj sur la bildkartoj estis faritaj de s-ro
Daniele Gussago, membro de BEG kaj profesia fotografiisto ankaŭ.
Ĝis nun la bildkartoj subskribitaj de la ĉeestantoj de la monataj kunvenoj BEG sendiĝis al
siaj ĝemeloj en Damstadt (Germanio), Troyes (Francio), Chesterfield (Britio), al amiko en
Vigo (Hispanio) kaj la komisiito de UEA pri la projekto Ĝemelaj Urboj
El raporto de Luigi Fraccaroli kaj Agadraporto 2013 de BEG

Biografieto de respondeculo pri ĝemelaj urboj en LA

Raymonde Coquisart naskiĝis en 1952 en Francio, emertiĝis en 2012. Ŝi
esperantistiĝis en 1972. Post unu jaro ŝi partoprenis en la Eŭropa Kongreso de
Esperanto en 1973 en Luksemburgo, kaj unuafoje ĉeestis ŝian unuan
universalan kongreson, nome la 54-an UK okazintan en 1974 en Hamburgo en
Germanio.
En Esperanto-kariero de pli ol 40 jaroj ŝi aktivis interalie kiel ĝenerala
sekretario de la Junulara Esperanto Franca Organizo kaj ĝenerala sekretario de
Esperanto France. Ŝi ankaŭ zorgis pri rilatoj kun esperantistoj el afrikaj landoj,
kaj ofte skribas artikolojn en la franca aŭ en Esperanto por profesiaj aŭ asociaj revuoj. Nun ŝi
estas komitatanino de Esperanto France kaj plurfoje skribis artikolojn por la revuo Le Monde
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de l'Esperanto. Vizitinda retejo : http://esperanto-france.org
Krom Esperanto, ŝi ŝatas vojaĝojn kaj genealogion, promenadon en la arbaro kaj ofte
praktikas la fotografadon. Ŝi ĝuis la plezuron porti belajn kostumojn por retrovi sin en alia
epoko, ekzemple kiam ŝi partoprenis plurfoje la noktan spektaklon “Sono kaj Lumo” dum
pluraj jaroj en Moret sur Loing, mezepoka urbeto en Francilia Regiono.

URBESTRO KAJ ESPERANTO
La urbestro partoprenis en duobla solenaĵo

Inter la 27-a kaj la 29-a de septembro en la ĉeĥa urbeto Svitavy okazis
duobla solenaĵo: 80jaroj de la ekzisto de la loka Esperanto-klubo kaj 5 jaroj de
la tiea Esperanto-muzeo.
La urbestro David Šimek ĉeestis en la ĉefsolenaĵo okazinta en la
Esperanto-muzeo kaj faris paroladon. Post tio li iris al la Esperanto-arbo kune
kun la partoprenintoj, kaj tie kune kun la
prezidantino
de
la
klubo,vic-prezidantino
de
Ĉeĥa
Esperanto-Asocio kaj iniciatinto de la Esperanto-Muzeo,
senvualigis memorŝtonon kun dulingva teksto, en la ĉeĥa kaj en
Esperanto. En la apuda foto maldekstre estas Esperanto-arbo,
dekstre memorŝtono.
Ankaŭ indas mencii, ke tiu ĉi urbestro akceptis la
partoprenintojn de Internacia Esperanto-Konferenco de OSIEK,
kiu okazis de la 14-a ĝis la 20-a de julio 2012 en Svitavy.
El n-ro 11 Esperanto 2013

INTER ĜEMELAJ URBOJ
Vizito al la ĝemelurbo Changzhou
De la 27-a ĝis la 30-a de septembro laŭ invito de Changzhou-a Esperanto-Asocio(CEA) mi
vizitis Changzhou, la ĉina ĝemelurbo de Takatuki, kun s-ro Ukita Masaharu, prezidanto de
Esperanto-Societo en Takatuki (EST), kaj s-ro Okamoto Ryuichi, juna oficisto de Internacia
Asocio de Takatsuki. Ĉi-foje ni faris viziton por partopreni en la 8-a Ĉina Flora Ekspozicio en
Changzhou.
Ricevinte la retan mesaĝon de s-ro Zhang Changsheng, prezidanto de CEA kaj ĝenerala
sekretario de Jiangsu-provinca Esperanto-Asocio (JEA), adresitan en la 16-a de julio, s-ro
Ukita kaj mi konsiliĝis kiel trakti tion kaj provizore decidis, ke ni du akceptu la inviton. Mi
pensis vidante la nunan cirkonstancon inter Japanio kaj Ĉinio, ke viziti Ĉinion estas bezonate,
kaj renkontiĝi kun tieaj esperantistoj povos esti bona bildo por montri amikan rilaton de
ambaŭ popolanoj. Estis fakte, ke li deziris inviti ankaŭ instruistojn de Yosumi-Elementa
Lernejo (YEL) de Takatuki, kiu ankaŭ ĝemeliĝas kun Dongfang Elementa Lernejo (DEL) de
Changzhou. Bedaŭrinde, kiel kutime en la lasta dimanĉo de septembro okazas sporta festivalo
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en ĉiu elementa lernejo de Takatsuki, do lia deziro ne estis plenumebla.
En la ceremonio de la ekspozicio
La 27-an de septembro ni ekflugis je la 10-a horo kaj dudek kvin
minutojn de la Kansai-a Internacia Flughaveno kaj atingis bonorde
Ŝanhajan Pudong Internacian Flughavenon. Kiel promesite s-ro Wang
Minhao, prezidanto de la Ŝanhaja Esperanta Asocio, atendis nin ĉe la
elirejo. Mi havis okazon interparoli kun li trifoje, do mi bone konis lin.
Sur la apuda foto: de maldekstre s-ro Wang, mi kaj s-ro Ukita.
Dum la aŭta veturado sur vojo al la Fervoja Stacidomo de Ŝanhajo mi
miregadis pro la scenoj kun amase starantaj superaltaj konstruaĵoj. Mi
vidis eĉ rapidege veturantan linimotoran vagonaron. Mia lasta vizito al
tiu ĉi urbego okazis antaŭ 20 jaroj. Ja estis granda transformiĝo. Min okupis miro, ke kiel oni
povis pretigi tiom multege da kvantoj da materialoj por la konstruado. Dume s-ro Okamoto
aŭdis kaj vidis, ke Esperanto funkcias kiel vivanta lingvo inter ni kaj s-ro Wang. Li vere miris
pro tio.
Ni ekveturis je la 15-a horo kaj 31 minutojn sidante en la klasa
vagono plena de pasaĝeroj. La trajno similas al japana Shinkansen.
Post 70-minuta veturado, je la 16-a horo kaj 40 minutojn ni atingis
la stacion Changzhou. Krom s-ro Zhang Changsheng tie nin
atendis ankaŭ s-ro Usui Hiroyuki, fame konata e-isto, kiu nun
laboras en Pekino por Esperanta sekcio de El Popola Ĉinio. Li diris,
ke li estis invitita kiel anstataŭa reprezentanto de la Esperanto-Rondo en Tokorozawa, kiu
estas ĝemela kun Changzhou ankaŭ. Sur la apuda foto: de maldekstre s-ro Usui, mi, s-ro
Zhang kaj s-ro Ukita.
Baldaŭ ni atingis Traders Fudu Hotel, 5-stela hotelo, kie ni loĝos. S-ro Zhang kondukis nin
al akceptejo speciale aranĝita por invititoj al la ekspozicio. Ni ricevis sakon kun ĉinliteroj “La
8-a Ĉina Flora Ekspozicio”. En ĝi estis skatolo kaj dokumentoj.
Laŭ la Akcepta Gvidlibro, kiu estis en la ricevita sako, invititaj delegacioj el internaciaj
amikaj urboj de Changzhou estis 11 kaj la totala nombro de la aliĝintoj estis 93 personoj.
Nomoj de s-ro Ukita kaj mi estis en la listo kaj ankaŭ s-ro Zhang kiel zorganto por japanoj.
Kompreneble urbaj gravuloj kaj zorgantoj de la delegacioj ĉeestis en ĝi. Plejmulto de la
delegacioj havis en si la urbestron. Mi pensis, se ne estus politika problemo inter Japanio kaj
Ĉinio, la urbestro de Takatsuki povus sidi ĉi tie. Povas esti, ke ni estus oficialaj invititoj de la
urbo Changzhou, mi supozis tion.
Matene je la 7-a kaj duono de la 28-a tago ni kolektiĝis ĉe la salono de la hotelo.
Bedaŭrinde sufiĉe pluvis. Kiam ni fotis nin antaŭ la ekspoziciejo, pluvo ĉesis momente. Sed
malice tuj ĝi fortiĝis. La aranĝantoj de la ceremonio preparis por la ĉeestantoj pluvmantelon.
La ceremonio komenciĝis je la 9-a ĝustahore kaj daŭris unu horon. Starante en pluvo mi
simpatiis al la koncernatoj, kiuj certe fervore preparis la ceremonion. Voĉoj de salutantaj
funkciuloj apenaŭ atingis la ĉeestantojn.
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Gvidmapo montras, ke estas 85 ĝardenoj ekspoziciataj de entreprenoj, urboj kaj provincoj,
kaj eksterlandoj. Krome estas 5 naturaj pejzaĝoj kaj 7 pejzaĝoj en malseka tereno. La skalo
estis grandega. Mi bezonus semajnon se mi volus libere rigardi la tutan areon. Ni vidis
parteton de la ĝardeno kaj vizitis la ĉefekspoziciejon el tri konstruaĵoj. Ni povis ĝui diversajn
bildojn montritajn per moderna tekniko.
La Esperanto-forumo de tri asocioj
Post tagmanĝo en la 28-a tago en la hotelo ni ĉeestis al Esperanto-Forumo de Tri
Esperanto-Asocioj, kiu laŭvice aranĝata de la tri asocioj de Ŝanhajo, Jiangsu kaj Zhejiang,
kun la temo “La estonteco de Esperanto kaj la disvolviĝo de la Esperanto-movado”. Ĝi okazis
en Liu Guojun Profesia Teknika Kolegio. Ĝin prezidis s-ro Wang Minhao. Mi rimarkis, ke
krom ni, japanoj, estas tri eksterlandanoj el Irano, Koreio kaj Rusio inter pli ol tridek
esperantistoj.
S-ro Zhang Changsheng prelegis sub la titolo “La amikeco estas eterna temo de Esperanto”.
S-ino Chen Ye, instruistino de DEL, prezentis kiel ŝi instruas Esperanton al la lernantoj de
Esperanto-klubo, kiu konsistas el lernantoj de la 4-6aj lernjaroj kaj aktivas ĉiuvendrede.
Antaŭtagmeze de la 29-a de
septembro la ferma ceremonio
de la forumo okazis en granda
ĉambro de la kolegio. S-ro
Zhang Changsheng prezidis la
ceremonion. Kvar nee-istaj
gastoj salutis laŭvice, i.a. s-ro Lu
Xiaoguang, honora prezidanto
de CEA kaj prezidanto de asocio
pri kultura interŝanĝo por
fremdlandoj. En sia parolado li
alte taksis la kontribuon de la
esperantistoj por starigi la
ĝemelajn rilatojn de la du urboj,
Changzhou kaj Takatsuki. S-ro
Ukita faris salutan prelegon
(vidu alian paĝon) menciante historieton pri la interŝanĝo de Esperanto-rondoj en la du urboj
kaj esperante, ke politika problemo inter Japanio kaj Ĉinio estu pace solvita. S-ro Pan Yajiang,
kiu vizitis nian urbon en 2010, ĉinigis la enhavon.
Poste la forumo daŭris sen gastoj. Tiam la lernantoj sidintaj en la ĉambro tute malaperis
senspure. Mia supozo perfidiĝis, sed mi esperis, ke almenaŭ kelkaj el ili interesiĝus pri E-o
aŭdante parolon de s-ro Lu Xiaoguang.
La prezidantoj de la tri asocioj parolis unu post alia pri sia agado. Bedaŭrinde mi ne povis
aŭdi pri Esperanto-kurso, kiu estas plej grava por disvastigo de nia lingvo Esperanto.
Vizito al ĝemela lernejo
Post tagmanĝo ni vizitis DEL, ankaŭ sidejo de CEA. La
lernejestrino Liu Lixia, kiu vizitis YEL kaj nian societon en 2010,
akceptis nin kun ĝoja mieno. S-ro Ukita voĉlegis la E-igitan mesaĝon
de s-ino Haruta Tokiko, la lernejestro de YEL, kaj Brila tradukis la
enhavon. Li transdonis ĝin al s-ino Liu Lixia kun la originala mesaĝo
skribita de s-ino Haruta Tokiko.
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La lernejo montris al la vizitantoj, kiel Brila instruas Esperanton al lernantoj. Malgraŭ ke
la tago estis dimanĉo, ili venis kaj ĉeestis en la leciono. Vidu la teman foton.
Mi vidis, ke ŝi alprenas diversajn ludojn, por ke lernantoj povu amuze lerni lingvon. Ja la
brilantaj okuloj de la lernantoj atestas, ke ŝia instrumaniero estas sukcesa.
Adiaŭ
Antaŭtagmeze de la fina tago s-ro Zhang kondukis nin per sia aŭto al ekspoziciejoj de
artaĵoj, kiuj iam estis fabrikoj de teksaĵoj. Nun oni utiligas la konstruaĵojn por eksponi
artaĵojn. Tagmeze li regalis nin per bongustaj raraj produktaĵoj de la lago Xitaihu, poste li kaj
Brila afable akompanis nin per aŭtomobilo kun ŝoforo ĝis Pudong flughaveno.
Mi estas tre kontenta pri ĉifoja vizito al Changzhou, ĉar mi sentis, ke nia vizito estas utila
al nia amiko, s-ro Zhang Changsheng kaj interalie por la movado de CEA.
Kara amiko Zhang, koran dankon pro via afabla zorgo. Ĝis revido! Changzhou, Ĝis
revido!
Nakatu Masanori
Saluta prelego de Ukita Masaharu
Koran dankon estimata prezidanto pro via afabla prezento pri mi.
Mi nomiĝas Ukita Masaharu kaj estas la prezidanto de Esperanto-Societo en
Takatuki, kiu rilatas longe kaj amike kun Changzhou-a Esperanto-Asocio.
Antaŭ ĉio mi esprimas elkoran dankon al la prezidanto de Chanzhou-a
Esperanto-Asocio, kiu donis al mi ŝancon saluti vin ĉi tie kaj ĉeesti al tiu ĉi
forumo.
Nu, mi volas prezenti al vi, kiel nia amika rilato komenciĝis kaj daŭras. Mi supozas, ke
kelkaj el malnovaj esperantistoj sidantaj ĉi tie povus rememori la nomon Takeuti Tomiko,
edzino de Takeuti Yosikazu, kiu multfoje vizitis Ĉinion kaj kontribuis al nia
Esperanto-movado. Bedaŭrinde ŝi forpasis en 1998 kaj li en 2005.
En januaro de 1986 ŝi aŭskultis kiel kutime Esperantan elsendon de Ĉina Radio Internacia
kaj hazarde kaptis novaĵon, ke en Changzhou fondiĝis Esperanto-Asocio. Ŝi tuj skribis
leteron kun peto al Ĉina Radio Internacia, ke ĝi informu ŝin pri la nomo de la reprezentanto
de Changzhou-a Esperanto-Asocio kaj ties adreso. Ĉar tiam ŝi sciis, ke urbaj registaroj de
Takatuki kaj Changzhou kunsidas esperante ambaŭurban ĝemeliĝon, kaj tio realiĝos en
malproksima estonto.
Baldaŭ Ĉina Radio Internacia afable plenumis ŝian peton. S-ino TAKEUTI Tomiko tuj
skribis leteron al la informita adreso. La nomo de la prezidanto de Changzhou-a
Esperanto-Asocio estis s-ro Zhan Zhenzhi. Kaj li respondis al ŝi amike.
En aprilo de 1986 Takeuti Tomiko kaj Nishikawa Toyozo, tiama prezidanto de nia
Esperanto-Societo vizitis Changzhou aliĝinte al delegacio de Japan-Ĉina Amika Asocio de
Takatsuki kaj renkontiĝis kun s-ro Zhan Zhenzhi kaj kelkaj changzhou-aj esperantistoj. Tiel
nia interŝanĝo komenciĝis antaŭ unu jaro, ol kiam la du urboj kontraktis oficiale pri la
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ĝemeliĝo en 1987.
Estis notinde, ke ambaŭ rondoj havis en si instruistojn de elementa lernejo, nome
Dongfang-Elementa Lernejo kaj Tsunoe-Elementa Lernejo kaj komenciĝis amika interŝanĝo
de la lernejoj.
Du jarojn poste Yosumi-Elementa Lernejo heredis la rolon de Tsunoe-Elementa Lernejo.
La interŝanĝo de Dongfang kaj Yosumi daŭras jam pli ol 25 jarojn. Dume du lernejestroj de
Yosumi-Elementa Lernejo vizitis Dongfang-Elementan Lernejon kaj aliflanke lernejestro de
Dongfang-Elementa Lernejo, s-ino Liu Lixia vizitis Yosumi-Elementan Lernejon. Kaj ĉiufoje
de la okazoj esperantistoj akompanis la lernejestron por interpreti la parolojn de
neesperantistoj.
Mi povas emfazi, ke urba registaro agnoskas nian lingvon Esperanto vidante la interŝanĝon
de la du elementaj lernejoj. Ja tio montriĝas, ke kiam nia Esperanto-Societo okazigas
Esperantan Kongreson, urbestro mem ĉeestas al ĝi por saluti al la kongresanoj kaj urbo
rezervas ĉambrojn, halon ktp por aranĝi la kongreson.
Nun inter Japanio kaj Ĉinio kuŝas politike tikla afero, sed mi povas diri, ke plejmulto de
japanoj deziras ke tio estu pace solvita. Kiam mi parolis al mia amiko, ke mi vizitos Ĉinion, li
diris kun serioza mieno, ĉu ne okazos al mi malagrablaĵo en Ĉinio. Mi diris al li, ke mi timas
neniom, ĉar mi kredas, ke ankaŭ ĉinaj popolanoj havas ĉe la koro emon ami pacon.
Laste mi elkore deziras sukceson de ĉi tiu forumo. Koran dankon pro via aŭskultado.
El n-ro 298 la Zelkovo, gazeto de EST

SERVA PLATFORMO
Hispanio
De la 1-a ĝis la 4-a de majo 2014 okazos en la urbo Arundo (Ronda hispane) la 18-a
Andaluzia kaj 73-a Hispana Kongresoj de Esperanto (detale legu pri ĝi en la retejo:
http://arundakongreso2014.wordpress.com/). S-ro Juan Diego Díaz Bautista kaj s-ino Fátima
Jiménez el LLK tre esperas, ke la du kongresoj estu vere internacia, kaj ke Arundo vera
Kongresurbo kaj ne nur urbo kun kongreso de Esperanto. Ili konsideras agadon de ĝemelaj
urboj tiucele. Nuntempe Arundo havas ĝemelan rilaton kun Castiglion Fiorentino en Italio,
Chefchaouen en Maroko, Cuenca kaj Onteniente en Hispanio.
Reagoj el vi plejprobable kaj helpe konkretigas la programon Ĝemelaj Urboj internaciigi la
du
kongresojn.
Kontaktu
Arundan
Esperanto-Klubon
per
retadreso:
esperantoarunda@gmail.com; Poŝtelefono: (0034) 652550105, Juan Diego; Skype:
juandiegoazbau.
Kubo
Mi ŝatus ĝemeligi nian klubon kun aliaj kluboj eksterlande, mi estas estrarano de mia klubo
kaj mi havas amikecan projekton pri kunlaboro, mi serĉas kunigi la homojn per Esperanto.
Se tio interesus vin, mi povas sendi tiun projekton aŭ kontrakton kiel vi volas diri tion.
Kontaktu la retadreson alexander@embergrm.alinet.cu
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Informilo de Ĝemelaj Urboj
Reta bulteno de UEA pri la projekto Ĝemelaj Urboj
13-a jaro N-ro 1 (48) aprilo 2014

·La estraro diskutis pri la projekto Ĝemelaj Urboj
·Vin bonvenigas Shenyang Ampleksa Ligita Zono
·Barbara Pietrzak funkcias por la projekto
·Agadoj de LA-respondeculoj
·La urbestro renkontiĝis kun oficistoj de UEA por la 101-a UK
·Historio, Esperanto-movado kaj ĝemelaj urboj de Bonaero

Enhavo

1…La estraro diskutis pri la projekto Ĝemelaj Urboj
1…Vin bonvenigas Shenyang Ampleksa Ligita Zono
3…La komisiito parolas
3…Barbara Pietrzak funkcias por la projekto
3…Nova vic-ĝenerala sekretario substrekis la laboron de ĝemelaj urboj
3…Taskoj por respondeculoj de landaj asocioj pri ĝemelaj urboj
3…Laborplano de la projekto por 2014
4…Agadoj de LA-respondeculoj
5…Vic-urbestro faris la paroladon en la afrika kongreso
5…La urbestro enmanigis honorinsignon al esperantisto
5…La urbestro renkontiĝis kun oficistoj de UEA por la 101-a UK
6…Historio, Esperanto-movado kaj ĝemelaj urboj de Bonaero
7…Volo el Kenjo
Kovrilfoto: fotita en la 11-a aprilo 2014 en parko antaŭ la laborejo de la redaktoro.

Funkciuloj de La Projekto Ĝemelaj Urboj

S-ro Mark Fettes, prezidanto de UEA
S-ino Barbara Pietrzak, estraranino de UEA, ĉefa respondeculino
pri la ĝemelurba agado en la subteamo Monda Evoluo
S-ro Stefano Keller, estrarano de UEA pri Monda Evoluo,
Konsciigo: Komisiono pri Rilatoj kun Internaciaj
Organizaĵoj (KRIO), Ĝemelaj Urboj
S-ro Osmo Buller, ĝenerala direktoro de UEA
S-ro Wu Guojiang, komisiito de la projekto

Kunlaboremuloj de la projekto

Je la kontinenta agado pri Ĝemelaj Urboj s-ro Luigi Fraccaroli
el Italio, s-ro Hassano Ntahonsigaye (ntahonsigayea@yahoo.fr) el
Burundo kaj s-ro Hori Yasuo (Hori-zonto@water.sannet.ne.jp) el
Japanio volonte kunlaboras kun la projekto.

Redakcio de Informilo de Ĝemelaj Urboj

Redaktoro: s-ro Wu Guojiang
Adreso: Fushun Xinfu-Qu, Qianjin-Lu, 45-Hao, 113015 Fushun,
Liaoning, Ĉinio.
Telefono kaj Fakso:+86-413-2650322;
Retadresoj: ghemelurboj@sina.cn amikeco999@21cn.com
Provlego: s-ro Robert Bogenschneider, retadreso: robog@gmx.de

Respondeculoj de Landaj Asocioj
Pri Ĝemelaj Urboj

Azio

Mongolio
S-ro Chimedtseren Enkhee
Retadreso: enchjo@yahoo.com
Pakistano
S-ro Jawaid Eahsan
Retadreso: saluton123@yahoo.com
Vjetnamio
S-ro Nguyen Xuan Thu
Retadreso: autuno32@gmail.com
Eŭropo
Francio
s-ino Raymonde Coquisart
Retadreso: raymonde.coquisart@yahoo.fr
Italio
S-ro Luigi Fraccaroli
Retadreso: luigi.fraccaroli@esperanto.it
Nederlando
S-ro Pieter Engwirda
Retadreso: pieter.engwirda@gmail.com
Svedio
s-ino Kaisa Hansen
Retadreso:kaihan@bredband.net

NOVAĴO
La estraro diskutis pri la projekto

Inter la 28-an kaj 30-a de marto la estraro de UEA kunsidis kaj diskutis pri la projekto
Ĝemelaj Urboj (ĜU). José Antonio Vergara partoprenis la kunsidon per Skajpa konekto.
Flanke de TEJO partoprenis Veronika Poór; ILEI-prezidanto Mireille Grosjean ne povis veni,
sed ĉeestis Skajpe la traktadon de Kapabligo. La estraro havas klaran sintenon kaj subtenon al
ĝi. Tio estas, ke la estraro senĉese konsideras la projekton ĜU, kiel sian gravan agadkampon,
kiu devus ricevi apartan antaŭenpuŝon. En la kunsido la estraro elmetis kvin prioritatajn
taskojn al la projekto. Jen estas:
(1) Altigi la konscion kaj komprenon de la E-komunumoj pri la ĝemelurba fenomeno, kiel
interkultura porpaca agado okazanta multloke kaj multlingve.
(2) Instigi la esperantistojn aliĝi al tiu agado per kontaktado de esperantistoj en la ĝemelaj
urboj, ĝemelaj vilaĝoj pere de komunaj projektoj, interŝanĝoj, kiuj envolvas ankaŭ
administrantojn de ĝemelaj urboj.
(3) Kadre de la lokaj, landaj kaj regionaj E-aranĝoj organizi trejnrenkontojn pri la
organizado de komunaj ĝemelurbaj projektoj kaj interŝanĝoj; pri la starigado de ĝemelurbaj
kontaktoj pere de Esperanto
(4) Utiligi konsilcele por evoluigo de la ĜU-agado tiajn eventojn dum la Universala
Kongreso kiel Movada Foiro kaj kunsidoj de la Subkomitatoj: Konsciigo, Kapabligo,
Komunumo.
(5) Krei apartan paĝon Ĝemelaj Urboj ĉe uea.org; Listigi en ĝi la ekzistantajn ĜU-urbajn
kontaktojn pere de Esperanto kun la eblo aktualigi la liston; Disponigi spertojn el la ĝisnuna
agado de Ĝemelaj Urboj en la formo de konkretaj ekzemploj de ligitaj (kaj funkciantaj)
kontaktoj pere de Esperanto (ekzemple baze de Informilo pri Ĝemelaj Urboj).
El raporto de Barbara Pietrzak kaj n-ro 538 Gazetaraj Komunikoj
Vin bonvenigas Shenyang Ampleksa Ligita Zono
Ekde la 30-a de oktobro 2012 Shenyang Ampleksa Ligita Zono de Ĉinio (SALZ) oficiale
funkcias. Ĝi estas virtuala haveno lokita en enlando kaj estas etendo de la havenaj funkcioj.
Ĝi enhavas ĉiujn preferajn politikojn de dogana speciala superrigarda regiono kiel ligita zono,
eksporta prilabora zono kaj loĝistika centro. Nuntempe ĝi estas malferma speciala regiono
kun la plej alta specifo, ĉiuj funkcioj kaj la plej favoraj politikoj en Ĉinio. La tuta plana areo
estas 7.2 kvadrataj kilometroj, estas dividita en areojn A kaj B, kun C areo preparata por
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konstruado.

La zono estas grava platformo kaj portanto de
malferma ekonomia evoluo, estas apliko de la strategia
plano por revivigo de la nordorienta malnova industria
bazo, kaj estas antaŭenigo de Shenyang Ekonomia Zono
(SEZ) kaj Liaoning Marborda Bendo. Kiel grava
komponanto de la nacia nova reforma industriiga prova
areo ĝi portos sur sin industrian translokiĝon,
antaŭenigos transformiĝon kaj ĝisdatigon de industria
strukturo kaj akcelos integriĝon en internacian dividon

de laboro.
La zono allogos enlokiĝiĝon de grandaj prilaboraj kaj komercaj entreprenoj pri maŝinaro
kaj ekipaĵoj, elektronika informo, aŭtoj kaj pecoj, kaj de loĝistikaj entreprenoj pri novaj
materialoj, tenejigo kaj distribuado. Ĝi evoluigos modernajn servajn ĉenojn kaj akcelos
optimumigon kaj evoluon de apogantaj regionoj ekster ĝi. Ĝi evoluigos prilaboron kaj
komercadon kun altnivelaj kaj novaj scienc-teknikoj kaj altaj aldonaj valoroj orientitaj en
elektronika informo, altnivela fabirkado kaj novaj materialoj.
La zono konstruos platformojn por ekspoziciado de la ligaj varoj kaj translanda
elektronika-negocado depende de superecoj de aro da altaj kaj novaj teknikoj kaj de regiono
proksima al Shenyang Taoxian Internacia Flughaveno. Ĝi konstruos platformojn por importo
de aŭtoj, trejna bazo de pilotoj kaj tenejo de liga aernaviga oleo.
SEZ estas Nacia Sinteza Reforma Prova Distrikto de Novtipa Industriigo aprobita de la
Ŝtata Konsilantaro, ĝi enhavas ok urbojn, t.e. Shenyang,
Anshan, Fushun, Benxi, Yingkou, Liaoyang, Tieling kaj
Fuxin. En Shenyang, ĉefurbo de la provinco Liaoning,
troviĝas konsultejoj de Francio, Japanio, Norda Koreio,
Suda Koreio, Rusio kaj Usono. SALZ fariĝos nova
motoro de transformiĝo de industrioj en SKZ kaj fariĝos
apoga sistemo de entreprenoj por internacia komerco kaj
moderna altnivela fabrikado. Ĝi finfine konstruiĝos kiel
libera komerca zono surbaze de internacia enlanda
haveno.
En 2013 ni kaj Liaoning-provinca Esperanto-Asocio (LEA) kelkfoje kunsidis kaj diskutis
pri Esperanto-apliko, kaj decidis ke SALZ per Esperanto starigas patnerajn rilatojn kun
eksterlandaj Ligitaj Zonoj, antaŭpuŝas kaj akcelas ĝemeliĝon de urboj en la ekonomia zono
kun eksterlandaj urboj. Jam komenciĝas kunlaboro inter ni kaj LEA, inter ni kaj Esperanto.
Ni sincere bonvenigas eksterlandajn sagaculojn viziti kaj investi SALZ kaj kune krei la belan
estontecon
Liu Lanbo
Direktoro de Shenyang Ampleksa Ligita Zono
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La komisiito parolas
Kunlaboro kun SALZ estas unu el du gravaj projektoj (aplika projekto kaj eduka projekto)
ellaborita de LEA en 2013 konforme kaj reage al la nova strategia plano de UEA. Post kelkaj
monatoj da streĉa kaj altefika laborado kiel partoprenanto mi vidas diligentan laboron de
samideanoj de LEA, ili verkis diversajn dokumentojn, vizitis koncernajn departementojn, ili
forlasis ripozon en sabato kaj dimanĉo, eĉ en la Printempa Festo, ili ĵetis sin en la du
projektojn. Kiel partoprenanto mi ankaŭ vidas dumajn rezultojn, ekfunkcias la kunlaboro,
LEA respondecas pri ekstera kontakto, SALZ respondecas pri komunikado inter la registaroj,
kaj kune praktikas la konkretan planon. S-ro Liu Lanbo, direktoro de SALZ, speciale verkis
la supran tekston. La eduka projekto estas sendita al la Ministerio de Eduko de Ĉinio kaj
atendas la finan aprobon. Kontaktu min se vi interesiĝus pri la aplika projekto - la kunlaboro
inter SALZ kaj LEA.
Barbara Pietrzak funkcias por la projekto
Kiel oni scias la nuna estraro de UEA organizas sian laboron laǔ tri ME-subteamoj, nome
Mastruma Evoluo, Monda Evoluo kaj Movada Evoluo. La projekto Ĝemelaj Urboj listiĝas en
la subteamo Monda Evoluo kun la laboroj Unesko kaj UN/Unesko. Laŭ mesaĝo de la
prezidanto Mark Fettes en la 31-a de januaro 2014, s-ino Barbara Pietrzak, estraranino de la
Asocio, akceptis la ĉefan respondecon pri la ĝemelurba agado en la subteamo. S-ro Stefano
Keller daŭras sian funkcion ankoraŭ en la projekto.
Nova vic-ĝenerala sekretario substrekis la laboron de ĝemelaj urboj
Ĉina Esperanto-Ligo (ĈEL) faris intervjuon al s-ro Zhang Changsheng, nove elektita kiel
vic-ĝenerala sekretario de la Ligo, kaj aperigis en n-ro 1-2 Informilo de ĈEL. Responde al la
trajto de la loka Esperanto-movado, s-ro Zhang, ankaŭ prezidanto de la Changzhou-a
Esperanto-Asocio (ĈEA), unue substrekis la rolon de Esperanto en la ĝemelurba agado. Li
diris, ke ĈEA kaj la Esperanto-Societo de Takatuki en Japanio helpis la urbajn magistratojn
kontrakti la unuan ĝemelan rilaton inter la du urboj. Ankaŭ en la samaj numeroj aperis la
vizito de esperantistoj el Takatuki al Changzhou por la 8-a Ĉina Flora Ekspozicio invitite de
la urba registaro kaj ĈEA.
Taskoj por respondeculoj de landaj asocioj pri ĝemelaj urboj
Laŭ la celoj de la projekto Ĝemelaj Urboj kaj la laborplano de la projekto aperita en 2011
mi provskribas taskojn por respondeculoj de landaj asocioj pri ĝemelaj urboj responde al
propono el esperantistoj.
(1) tutkore subteni la laborojn de la projekto Ĝemelaj Urboj kaj de la teamo de Monda
Evoluo sub la estraro de UEA, kiu listigis ĝemelajn urbojn en si.
(2) entuziasme servi al sia landa asocio kaj per efikaj agadoj progresigi ĝiajn laborojn, ekz.
proponi kaj organizi kunsidon en propra landa kongreso, oferti eblan helpon al interŝanĝo
inter ĝemelaj urboj, ĝemeliĝo inter urboj kaj inter aliaj instancoj kaj tiel plu.
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(3) pene fosi kanalojn por kunlabori kun neesperantaj organizaĵoj de sia lando, kiuj havas
samajn celojn, kaj regule sendi al ili raporton pri Esperanto en agado de ĝemelaj urboj se eble,
per kio la diversaj registaroj (landaj kaj lokaj) pli bone sciu la valoron kaj rolon de Esperanto.
(4) ĉiurimede instigi lokajn organizaĵojn starigi siajn funkciulojn pri ĝemelaj urboj kaj
tiucele krei efikan laborreton kiel eble plej rapide.
(5) atente kolekti priajn informojn kaj proponi al sia landa asocio starigi specialan rubrikon
en siaj gazeto kaj retejo.
La komisiito
Laborplano de la projekto por 2014
En 2014 la projekto sufiĉe konsideros la prioritatojn difinitajn de la Estraro de UEA kaj
direktos ilin al la konkretaj laboroj:
(1) daŭre instigi LA serĉi respondeculon pri Ĝemelaj Urboj.
(2) daŭre okazigi la kunvenon de Ĝemelaj Urboj dum la 99-a UK kaj partopreni en la
movada foiro, kaj se eble, organizi etan ekspozicion pri ĝemelaj urboj de la kongresurbo kaj
kunsidon de LA-respondeculoj.
(3) kompletigi la strukturon de la projekto, precipe pri serĉo kaj elekto de kandidatoj por la
laborgrupo en Ameriko, Araba Mondo kaj Oceanio.
(4) instigi lokajn organizaĵojn enkonduki la programon Ĝemelaj Urboj en siaj laboroj
(5) fondi altefikan laborreton por la projekto.
(6) aldoni la projekton al la nova retejo de UEA.
(7) eldoni kolekton de la unuaj 50 numeroj de Informilo de Ĝemelaj Urboj se eble.
Agadoj de LA-respondeculoj
Reage al la laborplano de la projekto kaj la strategia laborplano de UEA niaj respondeculoj
de landaj asocioj pri ĝemelaj urboj pene laboras, iliaj agadoj diskonigos kaj akcelos la
projekton.
Francio
S-ino Raymonde Coquisart klopodos iamaniere aludi pri ĝemelaj urboj en la Franca
Kongreso de Esperanto okazonta en la fino de majo en Chambéry, ankaŭ jam havas planon
por aperigi informojn en la revuo de LA kaj sur la retejo. Ŝi jam ricevis informpetojn de
grupoj aŭ individuoj, kiuj deziras helpon aŭ konsilojn pri ĝemelaj urboj.
Italio
En 2013 s-ro Luigi Fraccaroli en la nomo de Breŝa Esperanto-Grupo profesinivele
produktis belajn E-bildkartojn pri la loĝa urbo, ĝis nun ilin sendis al la E-grupoj de (jam kaj
eble ontaj) ĝemelaj urboj, al ĉiuj E-grupoj en Italio, al la urbestro kaj ĝemelrilataj skabenoj.
Nederlando
Oni povas legi kelkajn enhavojn pri ĝemelaj urboj en la retejo de UEA:
http://uea.org/vikio/index.php/%C4%9Cemelaj_Urboj danke al s-ro Pieter Engwirda. Li
atendas plenigon kaj kompletigon de esperantistoj al ĝi.
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URBESTRO KAJ ESPERANTO
Vic-urbestro faris la paroladon en la afrika kongreso
Inter la 29-a de decembro 2013 kaj la 4-a de januaro 2014 la 5-a
Afrika Kongreso de Esperanto okazis en la benina urbo Kotonuo,
kun 32 partoprenintoj el 11 landoj, inkluzive de Sud-Afriko,
Burundo, Kamerunio, Benino, Togolando, Niĝerlando, Ebura
Bordo, Senegalo, Svedio, Svislando kaj Haitio.
La vic-urbestro s-ro Augustin Houessinon partoprenis la solenan
ferman ceremonion kaj faris paroladon. En ĝi li diris: “Vi uzis la
internacian lingvon Esperanto en viaj aktivecoj, vi konas tiun
komunikadsituacion. Estas dezirinde, ke la internaciaj establoj interesiĝu pri tiu lingvo, kies
uzo ebligus enorman ŝparadon ĉe tiuj institucioj, kie la tradukado kaj interpretado peze aperas
en la buĝetoj”.
El n-ro 10 KOTONA GAZETO kaj n-ro 2 Esperanto, 2014
La urbestro enmanigis honorinsignon al esperantisto
La 10-an de marto 2014 la urbestro de Kaŭno (litove:
Kaunas) Andrius Kupĉinskas en la Kaŭna Urbodomo
enmanigis honorinsignojn al kelkaj kaŭnanoj por ilia
eksterordinare persista kaj konscienca laboro, socia agado kaj
meritoj al la urbo.
Inter la honoritoj estas la prezidanto de Litova
Esperanto-Asocio, Povilas Jegorovas, kiu ricevis la
honorinsignon Santaka de la tria grado. La oficiala teksto diras,
ke Povilas Jegorovas estas honorita pro tio, ke li “per sia
solida intelekto signife kontribuis al popularigo de Esperanto en Litovio kaj al konigo de
Kaŭno en la monda komunumo esperantista”. Sur la foto, maldekstre: Andrius Kupĉinskas
kaj dekstre: Povilas Jegorovas.
El http://sezonoj.ru
La urbestro renkontiĝis kun oficistoj de UEA por la 101-a UK
Inter la 23-a kaj la 25-a de marto Slovakion vizitis delegacio de la Centra Oficejo de UEA
– ĝenerala direktoro Osmo Buller kaj Konstanta Kongresa Sekretario (KKS) Clay Magalhães.
Ili venis por esplori la eblojn okazigi la 101-an Universalan Kongreson de Esperanto (UK) en
2016 en la slovakia urbo Nitra. La delegacion de Roterdamo akompanis Ján Vajs kaj Peter
Baláž; parte ĉeestis ankaŭ Evka Fitzelová, Michal Matúšov kaj Dorota Rodzianko.
Renkontiĝante kun la oficistoj de UEA la urbestro de Nitra, Jozef Dvonč, esprimis sian
apogon por okazigi la kongreson ĝuste en la plej malnova slovaka urbo, kaj promesis helpon
pri la okazigo de UK. Sur la foto, de maldekstre: Peter Baláž, Osmo Buller, Clay Magalhães,
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Dorota Rodzianko, kaj la urbestro Jozef Dvonč.

El http://sezonoj.ru

URBA STILO KAJ TRAJTO
Bonaero, kongresurbo de la 99-a UK
Urba historio
Bonaero estas la ĉefurbo de Argentino, kun 3050728
loĝantoj kaj 203 kvadrataj kilometroj, ankaŭ unu el la
gravaj havenoj de Atlantiko. La nuna urbestro estas
Mauricio Macri.
Bonaero estas urbo kun longa historio. En 1516 la
hispana maristo Juan Díaz de Solís unue malkovris la
lokon kie ĝi situas.En 1536 la hispana esploristo Pedro
de Mendoza unue fondis urbon kaj nomis ĝin Nuestra
Señora del Buen Ayre (Nia Sinjorino de la Bona Aero). En 1541 la loko estis finfine
abandonita kaj eĉ detruita de la propraj hispanoj pro malsatego kaj konfliktoj kun la kerandioj.
En 1580 la urbo estis refondita.
Bonaero estas la plej granda ekonomia centro de Argentino. La industrioj ĉefe konsistas el
manĝaĵoj, ledo, aŭto, ŝipofabriko, mekaniko, kemio, presado ktp, i.a. manĝaĵo kaj ledo estas
tradiciaj industrioj.
Bonaero estas kultura kaj eduka centro. Tie troviĝas pli ol 40 universitatoj, la plej fama
estas Universitato de Bonaero fondita en 1921. Placo, strata parko kaj monumento estas
karakterizoj de la urbaj vidindaĵoj. i.a. Placo de Majo (vidu la foton) ne nur estas la historia
atestanto de la evoluo de la urbo, sed loko memora al la sendependiĝo de la Argentina
Respubliko kaj simbolo de la lando. Oni vidas kulturan miniaturon de la lando ankaŭ per la
Agentina Tango naskiĝinta en la haveno de Bonaero.
Esperanto-movado
Ĝis 2014 la Esperanto-movado en Bonaero havas historion de 125 jaroj. En 1889, du jarojn
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post la apero de la Unua Libro, pola rifuĝinto alportis Esperanton al Bonaero. La unua
Bonaera Esperanto-Asocio estis fondita de iu eŭropa komercisto en 1906. Kelkaj famuloj
donis grandan atenton kaj influon al la tiea movado. En 1930 Eŭgeno Lanti (Eŭgeno Adamo),
franca esperantisto kaj fondinto de Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT), alvenis al Bonaero
pro tio, ke tie estis granda rondo de SAT-anoj. En la sama jaro Tibor Sekelj ankaŭ alvenis al
Bonaero kaj tie konatiĝis kaj edziĝis kun la argentina esperantistino Meria Reznik. Lia alveno
alportis la tiean movadon en Tibor-eraon, la unua landa kongreso, la unua manlibro pri la
vivo de Zamenhof, fondo de la landa asocio kaj tiel plu, ne nur la urba movado, sed la lando
multon ŝuldis al li. Fakte plifrue la majstro Zamenhof mem revis pri Argentino, kie situas la
urbo, kiel taŭga lando por enmigrontaj judoj kaj por Esperanto.
Tie ne mankas internaciaj Esperanto-okazintaĵoj, unu el la sukcesaj ekzemploj estas la 2-a
Tutamerika Kongreso de Esperanto prezidita de la tiama prezidanto de UEA d-ro Humphrey
Tonkin. Ankaŭ ne mankas la nuntempaj famuloj, ekz. d-ro Rubén Feldman González kaj
Ergoto de Bonaero (Adá Hrynkiewicz). La 99-a UK okazos inter la 26-a de julio kaj la 2-a de
aŭgusto, 2014. Tieaj popoloj bonvenigos ĉiun partoprenanton per tango-pasio.
Ĝemelaj urboj
Bonaero havas pli ol 50 ĝemelajn urbojn en pli ol 30 landoj, ekz. Mumbajo en Barato,
La-Pazo en Bolivio, Braziljo, Porto-Alegro, Rio-de-Ĵanejro kaj San-Paŭlo en Brazilo,
Santiago en Ĉilio, Pekino en Ĉinio, Prago kaj Most en Ĉeĥio, Sankta Domingo en Dominika
Respubliko, Kito en Ekvadoro, Kairo en Egiptio, Tuluzo en Francio, Berlino en Germanio,
Almería, Barcelona, Bilbao, Cadiz, Guadix, Madrido, Oviedo, Salamanca, Santiago de
Compostela, Sevilo kaj Vigo en Hispanio, Jerusalemo kaj Tel-Avivo en Israelo, Kaljaro,
Ĝenovo, Luko, Milano, Napolo kaj Romo en Italio, Osako en Japanio, Otavo en Kanado,
Bogoto kaj Medellín en Kolombio, Seoulo en Sud-Koreio, Zagrebo en Kroatio, Bejruto en
Libano, Meksikurbo en Meksiko, Roterdamo en Nederlando, Asunciono en Paragvajo, Limo
en Peruo, Varsovio en Pollando, Lisbono en Portugalio, Moskvo en Rusio, Beogrado en
Serbio, Ĝenevo en Svislando, Damasko en Sirio, Bankoko en Tajlando, Istanbulo en Turkio,
Kievo en Ukrainio, Londono en Anglio, Miamo, Nov-Ĵerzejo kaj Ohio en Usono, Montevideo
en Urugvajo. Inter ili estas nemalmultaj esperantistoj kaj delegitoj de UEA. En la pasinta 98-a
UK oni proponis okazigi ekspozicion de ĝemelaj urboj.
El Vikipedio kaj n-ro 12 Esperanto, 2013

SERVA PLATFORMO
S-ro Gilbert Simiyu Sikala volas interrilatigi kelkajn urbojn de Kenjo al aliaj landoj, t.e.
Bungoma al Hongkong de Ĉinio, Kimilili al Japanio, Webuye kaj Kopsiro al Germanio, ĉar
spertoj kaj teknikoj mankas al tieaj bienoj. Aliflanke tio fortigos la Esperanto-movadon en
Kenjo. Se vi interesiĝas pri tiu ideo, vi kontaktas lin pere de la adreso: P.O. Box 236, 50202
Chwele, Kenya, kaj la retadreso: simiyugilbert@yahoo.com
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Informilo de Ĝemelaj Urboj
Reta bulteno de UEA pri la projekto Ĝemelaj Urboj
13-a jaro N-ro 2 (49) novembro 2014

·Ĝemelaj urboj en LEA-kunsido por la Esperanto-tago 2014
·La urbestro ĉeestis al la Unua Srilanka Kongreso de Esperanto
·Efiko de amikeco
·Taglibro en ĝemela urbo
·Por realigi deziron

Enhavo
1…Ĝemelaj urboj en LEA-kunsido por la Esperanto-tago 2014
2…La urbestro ĉeestis al la Unua Srilanka Kongreso de Esperanto
3…Efiko de amikeco
4…Taglibro en ĝemela urbo
9…Por realigi deziron
Kovrilfoto: Hans Fechler el Germanio.

Atento

Konsiderinte ke la retejo Wikispaces ne plu ofertas senpagajn vikiojn, nia provleganto
Roboert Bogenschneider translokigis la kolekton de Informilo de Ĝemelaj Urboj al la servilo
de la retejo www.esperanto.fi. Tie ĉiu numero estas legebla kaj elŝutebla en la nova paĝo
www.esperanto.fi/ghemelurboj/
la redaktoro

Funkciuloj de La Projekto Ĝemelaj Urboj

S-ro Mark Fettes, prezidanto de UEA
S-ino Barbara Pietrzak, estraranino de UEA, ĉefa respondeculino
pri la ĝemelurba agado en la subteamo Monda Evoluo
S-ro Stefano Keller, estrarano de UEA pri Monda Evoluo,
Konsciigo: Komisiono pri Rilatoj kun Internaciaj
Organizaĵoj (KRIO), Ĝemelaj Urboj
S-ro Osmo Buller, ĝenerala direktoro de UEA
S-ro Wu Guojiang, komisiito de la projekto

Kunlaboremuloj de la projekto

Je la kontinenta agado pri Ĝemelaj Urboj s-ro Luigi Fraccaroli
el Italio, s-ro Hassano Ntahonsigaye (ntahonsigayea@yahoo.fr) el
Burundo kaj s-ro Hori Yasuo (Hori-zonto@water.sannet.ne.jp) el
Japanio volonte kunlaboras kun la projekto.

Redakcio de Informilo de Ĝemelaj Urboj

Redaktoro: s-ro Wu Guojiang
Adreso: Fushun Xinfu-Qu, Qianjin-Lu, 45-Hao, 113015 Fushun,
Liaoning, Ĉinio.
Telefono kaj Fakso:+86-024-52650322;
amikeco999@21cn.com
Retadresoj: ghemelurboj@sina.cn
Provlego: s-ro Robert Bogenschneider, retadreso: robog@gmx.de
TTT-paĝo: www.esperanto.fi/ghemelurboj/

Respondeculoj de Landaj Asocioj
Pri Ĝemelaj Urboj
Azio

Mongolio
S-ro Chimedtseren Enkhee
Retadreso: enchjo@yahoo.com
Pakistano
S-ro Jawaid Eahsan
Retadreso: saluton123@yahoo.com
Vjetnamio
S-ro Nguyen Xuan Thu
Retadreso: autuno32@gmail.com
Eŭropo
Francio
s-ino Raymonde Coquisart
Retadreso: raymonde.coquisart@yahoo.fr
Italio
S-ro Luigi Fraccaroli
Retadreso: luigi.fraccaroli@esperanto.it
Nederlando
S-ro Pieter Engwirda
Retadreso: pieter.engwirda@gmail.com
Svedio
s-ino Kaisa Hansen
Retadreso:kaihan@bredband.net

NOVAĴO
Ĝemelaj urboj en LEA-kunsido por la Esperanto-tago 2014
Je 10:00-13:00 en la 26-a julio 2014 en Shenyang Yuanyang-Restadejo LEA
(Liaoning-provinca Esperanto-Asocio, Ĉinio), la retejo www.qq.com, unu el la plej grandaj
retejoj de Ĉinio, kaj la retejo www.ifeng.com kune okazigis kunsidon por festi la
Esperanto-tagon, kun la temo “Disvastigo kaj Evoluo de la Esperanto-kulturo”. Ĝin ĉeestis 30
personoj el la asocio kaj el eduko, kulturo, scienc-tekniko, la registaroj de la provinco
Liaoning kaj la urbo Shenyang kaj el la publiko.

Antaǔ libera parolado Prof. Liu Zhengkun, prezidanto de la asocio, unue faris
festoparoladon. s-ino Jiao Xiyang, ĝenerala sekretariino de la asocio, voĉlegis gratulajn
mesaĝojn el s-ro Renato Corsetti, eksa prezidanto de UEA, s-ro Lee Jungkee, estrarano de
UEA, Triesta Esperanto-Asocio de Italio ktp, kaj aparte aŭskultis tri raportojn de s-ro Liu
Weijie, estrarano de la asocio, pri la historio de la unua libro Esperanto, de s-ro Wu Guojiang,
vic-prezidanto de la asocio, pri la rolo de Esperanto en la agado de ĝemelaj urboj, kaj de s-ro
Liu Enwei, vic-prezidanto de la asocio, pri la farita/ata laboro de LEA kaj la laborplano en
2015.
Elmontrante la retan bultenon Informilo de Ĝemelaj Urboj per lumilbildo Wu Guojiang
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(vidu foton-1) prelegis pri tiu temo en kvar partoj: 1) historio pri agado de ĝemelaj urboj; 2)
ĝemelaj urboj en la Esperanto-movado; 3) ĝemelaj urboj en UEA; 4) ĝemelaj urboj en LEA.
Dum libera parolado s-ro Zhang Shicheng, vic-estro de Evolua kaj Reforma Buroo de
Shenyang Ampleksa Ligita Zono, esprimis, ke la asocio ofte okazigas kaj organizas agadojn
alfrontajn al neesperantistoj, al la publiko kiel la hodiaŭa kunsido, kaj per aktiva sinteno kaj
laboro akcelas Esperantouzon en agado de ĝemelaj urboj kaj en agadoj de komerco. Vidu
foton-2
Krom la verda standaro kaj la verda flago “la Esperanto-tago” la organizantoj speciale
preparis por ĉeestintoj freŝajn florojn kaj grandan tabulon kun vortoj: Memore al la 127-a
datreveno de la unua libro Esperanto, por reliefigi la festo-etoson. Antaŭ ol eniri en la
kunsidejon ĉiu ĉeestinto portis freŝan floron kaj subskribis sur la tabulo (vidu foton-3).
Liaoning Televido kaj la retejo “Nordorienta Novaĵo” sendis raportistinojn kaj intervjuis dum
la kunsido. Post la kunsido oni daŭrigis liberan interparolon dum la bufeda regalo.
Wu Guojiang

Foto-1

Foto-2

Foto-3

URBESTRO KAJ ESPERANTO
La urbestro ĉeestis al la Unua Srilanka Kongreso de Esperanto
Inter la 23-a kaj la 25-a de majo 2014 la 1-a Srilanka Kongreso de Esperanto okazis en la
urbo Ja-Ela, kun la temo: Esperanto en Miraklo
de Azio.
La kongreso estis atenta, ĉar la du estraranoj
de UEA Lee Jungkee kaj Stefano Keller, la
vicprezidanto de KAEM Inumaru Fumio sendis
salutmesaĝojn; La kongreso estis internacieca,
ĉar ne mankas partoprenantoj el aliaj landoj ekz.
Brazilo, Pakistano, Skotlando ktp. La kongreso
estas emfazita, ĉar la urbestro Anju Perera persone partoprenis en la malferma ceremonio.
Unuvorte la kongreso estas sukcesa, ĉar ĝi unuafoje okazis en la paca medio kiun Srilanko
atingis post jardekoj de civila milito.
El la raporto de Adeel Butt
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URBA STILO KAJ TRAJTO
Efiko de amikeco

Mireille Grosjean
Ofte artistoj estas malriĉaj. Tia estis Andersen, la fama dana poeto. Do li iris al la kortumo
de la reĝo, en Kopenhago.
Tie okazis kokteloj en la pasrokoj kaj la kompatinda poeto povis manĝi iom el la diversaj
pladoj tie prezentitaj. Iun tagon li konatiĝis tie kun sinjoro Houriet el Le Locle, Svislando.
(Le Locle estas 7 km for de la Chaux-de-Fonds kaj 7km for de mia vilaĝo Les Brenets) Tiu
sinjoro Houriet estis horloĝfaristo kaj restadis en la kortumo de la dana reĝo por ripari ĉiujn
horloĝojn. Houriet kaj Andersen amikiĝis. Houriet invitis Andersen al Le Locle. Tien venis
Andresen trifoje. Nun en Le Locle estas memortabulo ĉe la muro de la domo Houriet kaj
strato havas la nomon Andersen.
Kiam mi restadis en Japanio en 2012, mi malkovris Andersen-parkon en la urbo Funabashi
apud Tokio. Mi vizitis ĝin. Temas pri grandega belega parko kun kulturcentro, kie homgrupoj,
ĉu klasoj, ĉu aliaj, povas ekzerci potfaradon, desegnadon, paperfaldadon, kuirarton ktp.
Mirinda loko! Sed mi demandis al mi: Kial la loĝantoj de Funabashi elektis la nomon
Andersen? Mi eksciis, ke la urbestro de Odense, dana urbo, kie Andersen naskiĝis, sekvis
kurson pri informadiko en Funabashi kaj renkontis ties urbestron. Ili konatiĝis, amikiĝis kaj
decidis ĝemeligi siajn du urbojn: Odense en Danlando kaj Funabashi en Japanio. Danoj
organizis tiun mirindan kulturcentron en la parko, kaj japanoj decidis doni la nomon
Andersen al la parko.
Mi havas revon: mi deziras starigi triangulan ĝemeliĝon de Le Locle, Svislando, Odense,
Danlando kaj Funabashi, Japanio per la helpo de lokaj esperantistoj.
El n-ro 3 Juna Amiko, 2014

Taglibro en ĝemela urbo

Kiel oni bone scias, Esperanto kontribuis al sukcesa ĝemeliĝo inter Changzhou en Ĉinio kaj
Takatuki en Japanio. Esperantistoj kaj Esperanto-organizaĵoj en la du urboj ĉiam tenas intiman
kontakton kaj interŝanĝon. Intervizito estas tre ofta. Iliaj agadoj estas alte taksitaj de la diversaj
rondoj. Tio estas kontribuo ne nur al interŝanĝo de la du urboj, sed al la Esperanto-movado. El la
parto de la taglibro de s-ro Zhang Changsheng, vic-ĝenerala sekretario de Ĉina Esperanto-Ligo kaj
prezidanto de Changzhou, ni plupaŝe vidas la rolon de Esperanto en ĝemelaj urboj.
Redaktoro

De la 12-a de julio ĝis la 21-a de julio 2014 ni akceptis la inviton de Eesperanto-Societo en
Takatuki (EST) de Japanio, nia ĝemela urbo, kaj faris viziton al Japanio kaj laŭvice vizitis
Seulon de Koreio. Ni triope, Brila (Chen Ye), esperantistino kaj instruistino de Orienta
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Elementa Lernejo en Changzhou, Zhang Jiayu, esperantistino kaj bankistino, mia filino kaj
mi, prezidanto de Changzhou-a Esperanto-Asocio (CZES) ekvojaĝis en la 12-a de julio 2014.
La 12-an de julio 2014, sabate
Je la 9-a horo kaj 40 minutoj matene ni triope, Brila, Jiayu kaj mi ekvojaĝis de Shanghai
Pudong Internacia Flughaveno al Kansaja Internacia Flughaveno (Osaka de Japanio) per
aviadilo MU2225 de Ĉina Orienta Aviadila Kompanio. Malfrue ekflugis nia aviadilo, la
kialon ni ne sciis.
Je la 13-a horo kaj 50 minutoj nia aviadilo malfrue surteriĝis sur Kansajan Internacian
Flughavenon, tiam s-roj Ukita Masaharu, prezidanto de EST, kaj Nakatu Masanori,
vic-prezidanto de EST, jam longtempe atendis nin. Ni reciproke salutis kaj amike interbabilis
unu kun alia elirante el la flughaveno. Ni kunfotiĝis por memori la unuafojan viziton de la du
junaj ĉinaj esperantistinoj al Japanio.
Transdoninte niajn pezajn valizojn en la aŭton de s-ro Kakiuchi Akio, amiko de s-ro Ukita,
la aŭto direktiĝis al nia rezervita hotelo en Takatuki laŭ la planita aranĝo. Ni, inkluzive de
s-roj Ukita kaj Nakatu veturis facile per trajno al Namba de Osaka. Ni tie promenis en unikaj
komercaj stratoj spektante diversajn vendejojn. Ni tagmanĝis en strato, poste ni eksciis ke du
maljunaj amikoj ne tagmanĝis ĝis tiam pro la malfruiĝo de nia atingo.
Vespere ni alvenis al Takatuki, nia celloko, per trajno, kaj vespermanĝis en restoracio
najbara al konstruaĵo de la stacidomo. Mi kun dankodeziro gastigis niajn japanajn amikojn,
kiuj jam estas grandaĝaj pli ol 70-80. Emocia tago!
La 13-an de julio, dimanĉe
Je la 9a horo kaj duono, matene, ni iris al la stacidomo akompanate de s-ro Ukita, kie s-ro
Nakatu kaj aliaj du s-roj Ishikawa Hiromi kaj Yukawa Masaaki, membroj de EST, jam atendis
nin. Ni sepope entrajniĝis al Kioto, antikva kaj turisma urbo, kie atendis nin s-ro Kaba
Toyohiko, mia amiko, kiu laboras en Kioto-Tachibana Universitato kiel profesoro. Ni ŝanĝis
la trajnon ĉe la stacio Kioto al Nara, alia antikva kaj turisma urbo. Ni okope promenis en la
urbo Nara kune kun apoteozitaj bestoj. Ni kun alta respekto vizitis la grandan templon Todajji,
kiu estas signo kaj rememorejo de amikeco kaj kultura interŝanĝo inter popoloj de Japanio kaj
Ĉinio. Heredinte la regulon de senimpostpago de la templo, la nuna registaro ankaŭ ne
kolektas la imposton de la templo pro ĝia religieco. Ni tagmanĝis en restoracio ĉe komerca
strato de Nara kaj poste reveturis al Kioto. Ni vizitis per buso viglan lokon kaj post
promenado esperantistoj de EST foriris al Takatuki konfidinte nin al s-ro Kaba, kaj li daŭre
gvidis nin, ĉinaj gastoj triopaj. Ni faris vizitadon kaj aĉetadon en stratoj de Kioto ĝis vespero.
Post japanstila vespermanĝo gastigita de s-ro Kaba ni ekskursis en stratoj ĝuante la vesperan
panoramon de Kioto. Kiel promesite kun la EST-anoj profundanokte s-ro Kaba afable
akompanis nin ĝis la hotelo en Takatuki kaj reiris al sia hejmo en Kioto. Unu tago fulme pasis.
Mirinda kaj ĝuinda tago.
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La 14-an de julio, lunde
Je la 10-a horo, antaŭtagmeze, ni vizitis la oficejon de La Instruista Sindikato de Takatuki
gvidite de s-roj Ukita kaj Nakatu. En la oficejo mi eksciis ke s-ro Kakiuchi Akio, kiu
kunportis niajn valizojn de la flughaveno Kansaja al la hotelo, estas komisiito de la Sindikato.
Ni interbabilis kun s-ro Kakiuchi kaj du oficistoj, ges-roj Wakami kaj Yamada. La temo estis
pri la aferoj de la Sindikatoj inter du urboj. Poste s-roj Kakiuchi kaj Wakami sendis nin per
siaj aŭtoj al Yosumi-Elementa Lernejo, ĝemela lernejo de Orienta Elementa Lernejo en
Changzhou.
En la vestiblo de la lernejo iu virino kun modesta sinteno akceptis nin kaj diris al ni ŝanĝi
ŝuojn al pantofloj. Ŝi kondukis nin en la rektoran ĉambron, kie mi iam estis antaŭ 4 jaroj. Post
sinprezentado ni ja eksciis ke la virino estas la rektorino, s-rino Haruta Tokiko. Tiel ordinara
kaj modesta kiel por ni ne estis supozeble, ke ŝi estas la nuna rektorino de Yosumi-Elementa
Lernejo. Ni interŝanĝis la respektajn salutojn kaj transdonis al ŝi la leteron kaj donacon de
s-ino Liu Lixia, la rektorino de Orienta Elementa Lernejo. Ni interbabilis pri okazaĵoj kaj
disvolviĝontaj planoj de du lernejoj. Brila montris al ŝi artefaritaĵojn de gelernantoj de
Orienta Elementa Lernejo, kiuj tre interesis ŝin.
Je la 11-a horo kaj 35 minutoj ni eniris en klasĉambron de la unua grado, en kiu muzika
leciono estis okazinta. Amindaj infanoj ludis sian muzikilon sekvante sian instruistinon. Ni
ankoraŭ eniris en du klasĉambrojn de la kvara grado (vidu la foton). En unu ĉambro la
lernantoj estis lernintaj matematikon kaj en la alia kaligrafian lecionon. Juna Brila kuraĝe

demonstris al lernantoj sian kaligrafion de la du ĉinaj vortoj “左右” (dekstro kaj maldekstro),
kiun laŭdis kaj alte taksis gelernantoj kaj instruisto. Je la 12a horo kaj 40minutoj ni kune kun
gelernantoj tagmanĝis disiĝinte en du klasĉambrojn de la tria grado. Dum tagmanĝado
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gelernantoj petis nin respondi al multe da interesaj demandoj pri diversaj temoj. Iuj donacis al
ni siajn lernaĵojn. Iu knabino neatentite pentris portreton de bela Brila kaj donacis ĝin al Brila.
Ŝi estis tre emociita kaj kortuŝita. Ni prenis memorajn fotojn antaŭ la flagoj donacitaj de
Orienta Elementa Lernejo. Amikeco montriĝis en la flagoj pendigitaj sur la muro ĉe la enirejo
kaj en la rektora ĉambro.
Posttagmeze ni triope ekskursis libere en iu bazaro en Takatuki. Je la 17-a horo ni ĉeestis la
bonvenigan bankedon de EST en la restoracio de la urbdomo. En la bankedo ni kaj membroj
de EST amikece kaj fratece interbabilis kaj rakontis okazaĵojn pri E-instruado kaj E-movado.
Ili tre laŭdis kaj imponigis nian E-movadon nutrantan junajn esperantistojn. Jiayu rakontis al
ili kiel ŝi ricevis permeson de la laborejo por japana vojaĝo. Ĉar kiel juna oficisto de la banko
ŝi ne havas sufiĉajn tagojn por siaj ferioj kun salajro. Jiayu anoncis al la estro de la banko sian
vojaĝon al Japanio kadre de sia profesia ferio. La estro demandis ŝin kial ŝi volas vojaĝi al
Japanio, ĉu por turismo aŭ aĉetado. Ŝi respondis: por amikeco kaj afero de ĝemelaj urboj. Ĉar
ŝi estas membro de CZES kaj juna urbano de ĝemelaj urboj. Ŝia anonco estis permesita. S-ro
Nakatu alte taksis ŝian kuraĝan agadon kaj tuj klarigis tion al aliaj membroj, kiuj ne bone
kaptis la vortojn. Eksciinte la enhavon de ŝia parolo ili miris kaj aplaŭdis por ŝia agado. S-ro
Nakatu menciis ankaŭ la kuraĝon kaj komprenemon de la estro, kiu decidis akcepti ŝian
deziron, kia ekzemplo neniam estis en pasinteco. Ni kantis esperante kaj en naciaj lingvoj por
esprimi niajn ekscitiĝojn. Ĝojinda kaj emocia tago.
La 15-an de julio, marde
Je la 9-a horo de mateno ni iris al urbdomo najbara de nia hotelo akompanate de s-ro Ukita.
Aliaj du esperantistoj s-roj Nakatu kaj Hamaŝita Kazuo jam atendis nin en la halo de la
urbdomo. Sciinte ke mankis intervidiĝo de la urbestro, kiu siatempe estis okupita aŭ havis
aliajn kialojn, mi nur preparis du respondajn donacojn por intervidiĝo de la oficistoj de
Internacia Asocio sub la magistrato de la urbodomo. En la placo antaŭ la urbdomo ni
renkontis la statuon de la unua urbestro de Takatuki. S-ro Ukita ŝerce diris al ni ke nia
urbestro jam intervidis vin. Ni ĝojis pro la humuro de s-ro Ukita. Sekvis ĝojinda okazo, ke
s-ino Hashimoto Noriko, vicprezidantino de la parlamento de Takatuki, kun s-ro Tsuda
Yasushi, estro de la oficejo de la parlamento, oficiale intervidis nin. S-rino Hashimoto Noriko
estis mia malnova amikino, kiu gvidis nin, Changzhou-a E-delegacio, al infanĝardeno,
Universitato en Takatuki en 2010, kiam ŝi estis membro de la parlamento. Ni ambaŭ faris
respektajn salutojn kaj interbabilis pri la lasta vizito. Finfine ni interŝanĝis donacojn kaj fotis
kune en la akceptejo. Mi kaj s-ro Ukita sidis en la ĉefloko kiel prezidantoj. Dume s-ro Nakatu
faris interpretadon.
Je la 9-a kaj duono oni informis nin pri intervidiĝo kun oficistoj de Internacia Asocio. Mi
pensis ke tio estis nuligita antaŭe. S-ro Yamakawa Akira, estro de la asocio, kun aliaj du
gravaj oficistoj oficiale intervidis nin kaj faris bonvenigan paroladon. Mi ankaŭ faris salutan
paroladon kaj transdone informis ilin ke du delegacioj el nia urbo Changzhou estos senditaj al
Takatuki post tiu ĉi duonjaro por amikeca interŝanĝo. S-ro Yamakawa Akira donacis al ni ĉiuj
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donacetojn. Responde al tio ni donis al ili nove eldonitajn libretojn pri Changzhou. Ni fotis
kune finfine en la ĝardeno de la urbdomo, vidu la suban foton.

Post intervidiĝoj oficisto de la asocio veturigis nin kaj la tri EST-anojn per urba aŭtomobilo
al la muzeo kiu estas historia kaj nomata Imashirozuka por rigardi eksponaĵojn. Tie nin
atendis s-ro Todo, membro de E-Societo en Takatuki, kiu laboras kiel volontulo de la muzeo.
Li bone klarigis esperante al ni pri la muzeo doninte dokumentojn. Koran dankon al s-ro Todo.
Laŭ la aranĝo ni kune reiris al la urbdomo kaj tagmanĝis en la restoracio de la urbdomo
invitite de Internacia Asocio. S-ro Nakatu interpretis en la aktivado.
Post tagmanĝo ni refoje iris al Osaka por fari aĉetadon akompanate de s-roj Ukita kaj
Nakatu.
Je la 6-a horo kaj duono posttagmeze ni revenis al Takatuki kaj ĉeestis en la semajna
kunveno de EST. En la kunveno ĉeestis 11 membroj de EST: s-roj Yukawa Masaaki，Abe
Chikara, Hino Tatsuo，Takahasi Susumu，Niŝi Jasuĵoŝi，Ishikawa Hiromi，Tagahara Kiyoshi，
Hamaŝita Kazuo, s-rino Kataoka Yukiko，inkluzive de s-roj Ukita kaj Nakatu. S-ro Ukita unue
informis ĉiujn ĉeestantojn pri aktivadoj de niaj lastaj tagoj aparte pri kontaktoj kun la
sindikatanoj kaj oficistoj de la urbdomo. Brila post sinprezento parolis pri sia E-instruado kaj
la E-aktivado por la ĝemelaj lernejoj en sia lernejo. Ŝia parolado interesis ĉeestantojn kiuj
ĵetis al ŝi multe da demandoj. Jiayu sinprezentis kaj rakontis sian impreson pri Japanio. Ŝia
esperanta parolado pli kaj pli lertiĝis. Mi fieris pri du junaj esperantistinoj ne nur pro iliaj
prezentitaj enhavoj sed ankaŭ iliaj E-paroladoj, kiujn la ĉeestantoj tute komprenis. Mi
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prezentis al membroj de EST la E-movadon en Changzhou, precipe E-instruadon en profesiaj
kolegioj kaj universitato por kulturi junajn esperantistojn kaj seminarion pri E-instruado kaj
por interŝanĝo de la spertoj kaj por altigi E-nivelon. Samideanoj de EST aplaŭdis kaj
kuraĝigis niajn sukcesajn fruktojn kio estas nia espero en Esperantujo. Ni ĉiuj diskutis kaj
interbabilis pri propraj E-agadoj. Ni esperis kaj planis la venontajn aktivadojn. S-ro Ukita
rememoris la lastan viziton al Changzhou kaj ankaŭ ludis sian fluton kreante amuzan
atmosfero. La tempo fulme forpasis. Finfine ni faris komunan foton. Ĝis tiam ni ne rimarkis,
ke ni ankoraŭ ne vespermanĝis. Ni jam forgesis tempon. Ni vespermanĝis survoje al nia
hotelo. Agrabla tago.
La 16-an de julio, merkrede
Je la 8-a horo kaj 45 minutoj matene ni per privata fervojo Hankyo vizitis Kioton refoje
kune kun s-roj Ukita, Nakatu, aliaj du s-roj Ishikawa kaj Todo. Ni trarigardis Oran templon
kaj la kastelon de imperia generalo MOTO-RIKYU-NIJO-JO, kiuj estas vere historiaj
heredaĵoj de Japanio. La japana registaro gardas la heredaĵojn por venigi turistojn kaj
konservas la historian kulturon.
Je la 2-a horo posttagmeze ni partoprenis en la regula ronda kunsido de Esperanto-Asocio
en Kioto, kiu estas gvidata de s-rino Aikawa Secuko. La kunsidejo estas en la privata domo
de s-rino Aikawa kiu luigas siajn aliajn ĉambrojn kaj unu ĉambron senpage por la E-rondo.
Ĉeestis en la hodiaŭa kunsido s-rinoj: Noda Ĵunko, Watanabe Aiko，Suito Acuko，Micukŭa
Sumiko，Narita Kazuko. Unue s-rino Aikawa faris bonvenigan paroladon kaj lasis ĉeestantojn
sinprezenti al ni. Mi ankaŭ donacis al ili E-librojn kaj prezentis nian E-aktivadon kaj
E-instruadon en diversaj lernejoj en Changzhou. Du junaj esperantistinoj Brila kaj Jiayu
rakontis siajn impresojn kaj spertojn en Japanio. Ni diskutis pri aktivadoj de ĝemelaj urboj.
Kioto ĝemeliĝis kun nia urbo Suzhou. Viglaj s-rinoj sinprezentis siajn hobiojn pri kantado,
japanstila dancado kaj religio kaj tiel plu. S-rino Noda Ĵunko gvidante nin kantis “La Grandan
Kantadon kaj Kanton de la Kvar Sezonojn”. Du horoj rapide forpasis kaj tiu ĉi ĉambro devas
luigi alian. Estas tempo por adiaŭi. Finfine ni prenis la memorfoton antaŭ la domo.
Neforgesebla tago.
La 17-an de julio, ĵaŭde
Je la 9a horo kaj 30 minutoj ni vojaĝis al Kobe, fama havena urbo de Japanio. Akompanate
de s-roj Ukita, Nakatu, Takahasi kaj Abe. Ni grimpis al la pinto de la monto per ŝnurvagono
kie estas herba ĝardeno. Starante sur la montsupro ni klare rigardis malsupren al la panoramo
de Kobe, bela kaj prospera. Ni tagmanĝis en la restoracio de la urbdomo. Post tagmanĝo ni
ĉirkaŭiris la urbdomon rigardi al la katastrofaj memoraĵoj de la granda tertremo:
Hanshin-Awazi-Tertremego. Vespere ni revizitis la urbon Osaka por aĉetado. En Osaka ni
invitis la akompanantojn de EST kune vespermanĝis. La lasta nokto en Japanio.
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SERVA PLATFORMO
Por realigi deziron

S-ro Pang Huanjian loĝas kaj vivas en Qingdao en Ĉinio kaj estas
fama kolektisto de folkora kulturo. Antaŭ pli ol 20 jaroj li absolute
estis esperantisto, ĉar li ne nur lernis Esperanton, sed ankaŭ okazigis
E-kursojn, kiel unu el LKK-membroj de la 5-a Pacifika Kongreso de
Esperanto li entuziasme servis al ĉinaj kaj alilandaj esperantistoj dum
la kongreso, kaj iam laboris en la redakcio de La Mondo, organo de
la Ĉina Esperanto-Ligo.
En la jaro 1969 li komencis kolekti objektojn kun lokaj kulturaj
trajtoj, precipe tradiciaj nutraĵ-formiloj. Inter la nutraĵ-formiloj
kolektitaj de Pang estas nutraĵ-formiloj faritaj dum pli ol 2 mil jaroj
inkluzive de la dinastioj Han (206 a. K. -- 220 p. K), Tang (618 -907), Song (960 -- 1279), Yuan (1206 -- 1368), Ming (1368 -- 1644)
kaj Qing (1644 -- 1911). La plej granda nutraĵ-formilo estas granda
kiel muelŝtono kaj la plej malgranda -- interna flanko de fingropinto
de la malgranda fingro. Iliaj desegnaĵoj estas diversaj, kiaj bestoj,
plantoj, melonoj, fruktoj kaj floroj. En la jaro 2009 la de li kolektitaj
nutraĵ-formiloj (uzitaj en la antikva Ĉinio por prepari farunaĵojn kaj
kukojn) estis enmetitaj en la liston de la Granda Mondo Dsjjns (vidu
la foton). Pri tio raportis pli ol 50 amaskomunikiloj.
Post multjara penado nun li posedas 5379 pecojn da tradiciaj
nutraĵ-formiloj.Nemalmultaj fremdlandaj amikoj estis emociitaj de lia
penado por savi kaj protekti la tradiciajn nutraĵ-formilojn. Ili
entuziasme donacis al li nutraĵ-formilojn de siaj landoj. Pro tio venis
al li la ideo starigi muzeon por nutraĵ-formiloj. Li esprimas, ke li
volontas ricevi tradiciajn nutraĵ-formilojn de diversaj landoj kaj regionoj per interŝanĝo, aĉeto
kaj aliaj manieroj. Estos plibone kaj plisignife se li povas ricevi reagojn el esperantistoj en
ĝemelaj urboj de Qingdao. Se vi interesiĝas pri tio, vi rekte kontaktu lin per liaj retadreso:
947284189@qq.com kaj adreso: Qingdao, Nan-qu, Qutangxia-lu 51-hao, 10hao-lou,
1-danyuan, 201-shi, 266002 Qingdao, Shandong, Ĉinio.
El raporto de Hou Zhiping
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Funkciuloj de La Projekto Ĝemelaj Urboj

S-ro Mark Fettes, prezidanto de UEA
S-ino Barbara Pietrzak, estraranino de UEA, ĉefa respondeculino
pri la ĝemelurba agado en la subteamo Monda Evoluo
S-ro Stefano Keller, estrarano de UEA pri Monda Evoluo,
Konsciigo: Komisiono pri Rilatoj kun Internaciaj
Organizaĵoj (KRIO), Ĝemelaj Urboj
S-ro Osmo Buller, ĝenerala direktoro de UEA
S-ro Wu Guojiang

Kunlaboremuloj de la projekto

Je la kontinenta agado pri Ĝemelaj Urboj s-ro Luigi Fraccaroli
el Italio, s-ro Hassano Ntahonsigaye (ntahonsigayea@yahoo.fr) el
Burundo kaj s-ro Hori Yasuo (Hori-zonto@water.sannet.ne.jp) el
Japanio volonte kunlaboras kun la projekto.

Redakcio de Informilo de Ĝemelaj Urboj

Redaktoro: s-ro Wu Guojiang
Adreso: Fushun Xinfu-Qu, Qianjin-Lu, 45-Hao, 113015 Fushun,
Liaoning, Ĉinio.
Telefono kaj Fakso:+86-024-52650322;
amikeco999@21cn.com
Retadresoj: ghemelurboj@sina.cn
Provlego: s-ro Robert Bogenschneider, retadreso: robog@gmx.de
TTT-paĝo：www.esperanto.fi/ghemelurboj

Respondeculoj de Landaj Asocioj
Pri Ĝemelaj Urboj

Azio

Mongolio
S-ro Chimedtseren Enkhee
Retadreso: enchjo@yahoo.com
Pakistano
S-ro Jawaid Eahsan
Retadreso: saluton123@yahoo.com
Vjetnamio
S-ro Nguyen Xuan Thu
Retadreso: autuno32@gmail.com
Eŭropo
Francio
s-ino Raymonde Coquisart
Retadreso: raymonde.coquisart@yahoo.fr
Italio
S-ro Luigi Fraccaroli
Retadreso: luigi.fraccaroli@esperanto.it
Nederlando
S-ro Pieter Engwirda
Retadreso: pieter.engwirda@gmail.com
Svedio
s-ino Kaisa Hansen
Retadreso:kaihan@bredband.net

NOVAĴO
Agadoj de la projekto en la bonaera UK

Inter la 26-a de julio kaj la 2-a de aǔgusto 2014 la 99-a UK okazis en Bonaero, ĉefurbo de
Argentino, kun la temo“Ĉu la nepoj nin benos? Streboj al daǔripova estonteco”. Ĝin
partoprenis 706 personoj el 57 landoj. Sinjoro Mauricio Macri, urbestro de Bonaero,
respondecas kiel la alta protektanto de la kongreso.
Dum la UK, laǔ Barbara Pietrzak, UEA-estraranino komisiita jarkomence pri la Projekto
Ĝemelaj Urboj (ĜU), krom la Kunveno de Ĝemelaj Urboj okazis tri eventoj ligitaj kun la
Projekto. La stando de Ĝemelaj Urboj estis daǔre videbla dum la ĉi-jara Movada Forio, la
foto-ekspozicio “Ĝemelaj Urboj” de Bonaero funkciis ekde la 29-a de julio. Priaj raportoj pri
ili estas sube legeblaj. Oni parolis ankaǔ pri la Ĝemelaj Urboj kadre de la kunsido de la
Eŭropa Komisiono.

Reprezentanto de la registaro menciis ĝemelajn urbojn
“Ĉinio kaj Argentino havas bonajn interrilatojn
dum longa tempo, kaj Pekino kaj Bonaero estas
ĝemelaj urboj, oni esperas pluapaŝe pliigi la
amikecon kaj multigi kunlaborojn dum la kongresa
periodo.” Tiun esprimon faris s-ro Carlos Regazzoni,
reprezentanto de la argentina registaro kaj ĝenerala
sekretario de la ministerio de edukado de Argentino,
kiam antaǔ la kongreso li interparolis kun la ĉina
E-delegacio, kiun gvidas Fang Zhenghui, vicprezidanto de la Ĉina Internacia Eldona Grupo.
Fang Zhenghui (la dua de maldekstre) en interparolo kun Carlos Regazzoni, la unua de
dekstre.
El http://qgsx.chinareports.org.cn

La unua foto-ekspozicio de ĝemelaj urboj

La 29-an de julio, mardo, en la nivelo 1 de la kongreseja hotelo Panamericano, ekfunkciis
la foto-ekspozicio “ĝemelaj urboj de Bonaero”. Retrorigardinte la vojon al tiu ĉi sukceso mi
povas diri: Ĉia sukceso ne estas facile akirebla. Ĝi bezonas senegoisman sindonon kaj
sinceran kunlaboron.
En la kunveno de Ĝemelaj Urbo dum la 98-a UK okazinta en 2013 oni aktive proponis
okazigi ekspozicion pri ĝemelaj urboj de la kongresurbo en 2014. Sekve la projekto listigis
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ĝin en la laborplano por 2014 kaj komencis tiucelan preparon, ekz. kontakti esperantistojn en
Bonaero kaj LKK de la 99-a UK. Eblas diri, ke nemalmultaj samideanoj subtenis tion per
diversaj formoj: partopreni en la preparo, sendi fotojn kaj librojn,
sendi gratulajn mesaĝojn, ekz. pro laboro de s-ro Jorge Enrique
Cabrera, prezidanto de LKK kaj prezidanto de Argentina
Esperanto-Ligo, funkciuloj en la Departemento pri Eksteraj
Rilatoj de la Urbo pretis por helpi LKK pri ĉi tiu projekto,
informiĝinte pri manko de helpantoj s-ro Hori Yasuo esprimis
helpi la ekspozicion kiel eble plej kapable, s-ino Barbara Pietrzak
kaj s-ro Clay Magalhães, kongresa sekretario de UEA, siatempe
aktive kaj efike antaŭenpuŝis la preparon kaj tiel plu.
Probable la ekspozicio ne estas tiel okulfrapa dum la kongreso,
sed ĝi havas signifon, ĉar ĝi verkis novan historion por la projekto
Ĝemelaj Urboj, ankaŭ trovas novan vojon por evoluigi kaj vigligi
la projekton, precipe konsciigi la publikon al Esperanto kaj ĝia
valoro. Espereble tia ekspozicio regule okazas en la postaj UK-oj.
Wu Guojiang

Reagoj al la unua foto-ekspozicio

Allan Argolo el Brazilo: Karaj samideanoj, antaŭ iom da tempo mi eksciis pri la
Foto-ekspozicio "Ĝemelaj Urboj" okazonta en Bonaero dum la 99-a UK. Mi tiam raportis la
okazon al la estraro de AERĴ (Asocio Esperantista de Rio-de-Ĵanejro) kaj ni interesiĝis pri la
afero kaj decidis sendi nian kontribuon.
Zsofia Korody el Germanio: Kiel realigantoj de plurkampaj aktivecoj kun Góra, la pola
ĝemelurbo de Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo, ni ofte spertis, ke internaciaj
salutmesaĝoj povas porokaze impresi, sed veran efikon por Esperanto povas havi nur bone
kaj regule organizita kontaktado, kunagado inter ĝemelurbaj asocioj, lernejoj, grupoj, ktp.
La laborgrupo pri ĝemelaj urboj dum la kongreso en Rejkjaviko rekomendis agadon por la
ĉi-jara UK, do ni esperas, ke kelkaj kontaktiĝoj okazos.
Probal Dasgupta el Hinda Unio: Kara amiko Guojiang, Mi ege ĝojas aŭdi pri tiu ĉi
rimarkinda sukceso, baldaŭ liverota al efektiva publiko en Bonaero, kaj espereble denove
liverota en iuj (ideale en ĉiuj) estontaj UK-urboj! Gratulon al vi kaj ĉiuj viaj kunagintoj kaj
-antoj! Mi mem bedaŭrinde ne kongresos ĉi-jare; chion bonan al tiuj kiuj jes! Kaj grandan
sukceson al la unua novelan-epoka kongreso!
Renato Corsetti el Italio: Mi ĝojas pro via sukceso! Ni el Italujo provis helpi.
Diccon Masterman el Italio: Reage al la alvoko sendi 3 fotojn de Bonaeraj ĝemelurboj, mi
ĉi-kune sendas 5 fotojn de la urbo Lucca en Italio (Toskanio), el kiuj vi elektu viajn
preferitajn.
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La ĉefa eco de ĉi tiu urbo estas la murego ĉirkaŭ la urbo kiu estis konstruata proksimume
inter la jaroj 1550 kaj 1650 p.K. Ĝi longas 4,2 kilometrojn, estas proks. 10 metrojn alta kaj
surhavas aleon, trotuarojn kaj eĉ konstruaĵojn. Siatempe oni eĉ permesis al la motortrafiko
veturi sur la murego en ambaŭ direktoj, sed nun oni nur rajtas bicikli, kuri aŭ promeni kun sia
hundo. Foja escepto okazas kiam estas kunveno de antikvaj aŭtomobiloj kaj motorcikloj
k.s. Unu el la preskaŭ unikaj ecoj de ĉi tiu murego estas la fakto ke la urbo neniam estis
atakita post la konstruo, kaj tial la stato de la murego estas pli-malpli originala.
La murego estas la tria, aŭ eĉ la kvara, kiun oni konstruis en la historio de la urbo kiu eble
estis antaŭromia (etruska) urbo. Ĝi certe estis romia urbo kaj ankoraŭ estas videblaj romiaj
restaĵoj, precipe tiuj de amfiteatro apud unu el la ĉefstratoj. Poste, en la frua mezepoko, oni
konstruis ŝtonan muregon kiu havis la duonon de la longeco de la nuna murego. Estas pluraj
tre videblaj restaĵoj de tiu murego, precipe tri pordegoj el kiuj unu estas la urba turisma
oficejo kaj la du ceteraj enhavas loĝejojn.
Oni povas nombri okdekon (efektive!) da preĝejoj en la malnova urbo, el kiuj kelkaj havas
milon da jaroj. La preĝejo de Sankta Frediano estas la sanktejo de la mumio de Sanktulino
Zita kiu estas videbla en vitra ĉerko. Vidu krome http://en.wikipedia.org/wiki/Lucca.

Panoramo de Lucca, la itala ĝemelurbo de Bonaero
Maria Majerczak el Pollando：Ĉu esperantistoj el la ĝemelurboj de Bonaero alportus
salutojn de la Estraroj de siaj urboj por la loĝantoj de Bonaero kaj transdonus dum la UK al la
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urba Estraro? Povus temi pri reprezentantoj de, ekz., 25-30 ĝemelurboj. Tia mult-saluto,
veninta samtempe el la plimulto de la ĝemelurboj de B., bone montrus la internaciecon kaj
praktikecon de E-o, kaj estus simbola kontribuo al flegado de amikeco inter popoloj, kiu estas
unu el la celoj de ĝemeliĝado de urboj. La salutojn povus akompani eta donaco (multmedia
disko pri iu aspekto de la salutanta urbo, aŭ malgranda kultura memoraĵo, aŭ grava libro k.a.).
Urboj havas tiajn objektojn por reprezentaj celoj.
Mi pensas, ke la urbo-estraroj, kiuj respondecas pri la (malfacila kaj foje iom neglektata)
tasko flegi kontaktojn kun siaj ĝemelurboj, ĝoje akceptus tiun civitanan helpon.
Esperantistoj devus kiel eble plej multe publike montri sin kaj siajn civitanajn iniciatojn,
precipe tiujn kongruajn kun la celoj de E-o. La nuna ideo porti amikec-mesaĝon al alia
popolo estas tute facile realigebla kaj sufiĉe spektakleca.
Ueli Haenni el Svislando: Kara komisiito de UEA pri la projekto Ĝemelaj Urboj, Wu
Guojiang, mi volas gratuli vin pro via poezia alvoko / priskribo ĵusa. Dume, mi devas konfesi,
ke post via alvoko, mi kontaktis proksiman ĝemelan urbon en Italio (mi konas tie familianon)
cele al liverado al Sudameriko de fotobildoj. Ja pozitivan reagon mi havis de tiu familia
neesperantistino en Lucca, sed mi fiaskis liveri al ŝi sufiĉe rapide la necesajn poŝtmarkojn kaj
adreson pro trookupiteco mia. Pardonu min. Imageble vi trovos facile raportanton kiu sendos
fotobildon al vi por la ekspozicio. Dume, en urbo Lucca, Italio, mi konas neesperantistojn
lokajn, kiuj povus kontribui, se vi volas, bildon ankaŭ de tie, kaze ke neniu reagas al vi.
Esperantiston mi konas lokan, sed ĉar li estas nevidanto, eble pli malfacila por li.
Skribu al mi mallonge, ĉu mankas en via okazonta ekspozicio la urbo Lucca (vi skribis
Luko, ĉu mi ĝuste supozas, ke temas pri mia iama "bo-urbo" (naskiĝloko 1957 de mia eksa
edzino) inter Pisa kaj Firenze, sude de Genova kaj Milano, norde de Romo?

La projekto triafoje partoprenis en la Movada Foiro

La 26-an de julio, sabato, 19h00-21h00, la Movada Foiro okazis
en la salono López Luna. S-ro Pieter Engwirda el Nederlando
deĵoris ĉe la tablo de la projekto. Li aparte faris por la foiro
preparojn: renove fari ĉemizon kun la vortoj “Ĝemelaj Urboj” kaj
elpresi kelkajn numerojn de Informilo de Ĝemelaj Urboj. Tie li
parolis al proksimume 50 personoj koncerne la taǔgecon de
ĝemelaj urboj por Esperanto, la taǔgecon de Esperanto en la
projekto Ĝemelaj Urboj, la paĝojn de Ĝemelaj Urboj en Vikipedio
kaj UEA-Vikio, la retan bultenon Informilo de Ĝemelaj Urboj, la
proponon de la UEA-komitato serĉi respondeculojn de LA pri
Ĝemelaj Urboj kaj tiel plu.
Laǔ raporto de Pieter Engwirda
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La 11-a Kunveno de Ĝemelaj Urboj

En la 29-a de julio, mardo, 17h00-18h00, la 11-a Kunveno de Ĝemelaj Urboj okazis en la
salono Borovečki. 30 kongresanoj partoprenis en ĝi, kiun prezidis s-ino Barbara Pietrzak kaj
s-ro Pieter Eingwirda.

En la komenco la kunvenintoj konatiĝis kun la raporto de la Komisiito pri la Projekto, Wu
Guojiang, kiu aparte atentigis, ke la nuna estraro de UEA plu altigis la statuson de la Projekto
kaj klare listigis ĝin en la subteamo Monda Evoluo kun la laboroj de Unesko kaj UN/Unesko.
Dum la raporta jaro la organiza strukturo de la projekto estis plie kompletigita per la
Ĝemelurbaj Komisiitoj de LA-oj, kiuj nun ekzistas en 7 landoj. Okazis laŭvicaj interŝanĝoj
inter esperantistoj de ĝemelaj urboj, aparte en Azio.
Barbara Pietrzak prezentis la prioritatajn taskojn de la Projekto ĜU nunetape, kiujn
rekomendis al la gvidantoj la estraro de UEA. 1) Altigi la konscion kaj komprenon de la
E-komunumoj pri la ĝemelurba fenomeno, kiel interkultura porpaca agado okazanta multloke
kaj multlingve; 2) Instigi la esperantistojn aliĝi al tiu agado per kontaktado de esperantistoj en
la ĝemelaj urboj, ĝemelaj vilaĝoj pere de komunaj projektoj, interŝanĝoj, kiuj envolvas ankaŭ
administrantojn de ĝemelaj urboj; 3) Kadre de la lokaj, landaj kaj regionaj E-aranĝoj organizi
trejnrenkontojn pri la organizado de komunaj ĝemelurbaj projektoj kaj interŝanĝoj; pri la
starigado de ĝemelurbaj kontaktoj pere de Esperanto; 4) Utiligi konsilcele por evoluigo de la
ĜU-agado tiajn eventojn dum la Universala Kongreso kiel Movada Foiro kaj kunsidoj de la
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Subkomitatoj: Konsciigo, Kapabligo, Komunumo; 5) Krei apartan paĝon Ĝemelaj Urboj ĉe
uea.org; Listigi en ĝi la ekzistantajn ĜU-urbajn kontaktojn pere de Esperanto kun la eblo
aktualigi la liston; Disponigi spertojn el la ĝisnuna agado de Ĝemelaj Urboj en la formo de
konkretaj ekzemploj de ligitaj (kaj funkciantaj) kontaktoj pere de Esperanto (ekzemple baze
de Informilo pri Ĝemelaj Urboj).
Pieter Eingwirda prezentis raporton pri sia agado sur la vikia kampo. Li memorigis pri la
reta stokejo de Informiloj, redaktataj de Wu Guojiang en Wikispaces:
http://gxemelurboj.wikispaces.com. Pieter Eingwirda prezentis diversajn paĝojn en Vikipedio,
kiujn li prizorgas http://eo.wikipedia.org/wiki/%C4%9Cemelaj_urboj kaj en UEA-vikio
http://www.uea.org/vikio/index.php/%C4%9Cemelaj_Urboj.
La
kunvenintoj
ricevis
informojn pri la stato de liaj laboroj.
Tute apartan atenton oni donis al la projekto “Fariĝu Ambasadoro de via urbo”, kiu okaze
de la Bonaera UK bedaŭrinde ne realiĝis, sed jam ekzistas planoj realigi ĝin en 2015:
http://ttt.uea.org/vikio/index.php/Projekto_%22Fari%C4%9Du_ambasadoro_de_via_urbo_%
C4%9Demelita_kun_la_urbo_de_la_UK%22.
En la opiniinterŝanĝo aŭdiĝis multaj valoraj sufloroj por estontaj laboroj ligitaj kun la
Projekto.
Por efektivigi la taskojn de la Projekto laŭ Giuseppe Grattapaglia necesas aktivigi
delegitojn en diversaj urboj. Multe al la opiniinterŝanĝo kontribuis Aleks Kadar. Liaopinie
mankas konsiloj praktikaj por la agantoj en diversaj urboj kiel agi. Necesas do konkretigi
atendojn de la gvidantoj de la Projekto al aktivuloj. Eĉ se ekzistas projekto “Fariĝu
ambasadoro de via urbo” necesas verki por la LA-oj konkretan tekston kun klarigoj, en kio
konsistas la kampanjo. Necesas disvastigi bonajn praktikojn kaj konsilojn. Pli vastskale kaj
ĝisdate devus en la reto aperi informoj el “Informilo”. Povus servi al tio kreota en Facebook
profilo “Ĝemelaj Urboj” kun novaĵoj pri ĜU-oj, al kiu ĉiu povus ĝisdate sendi informojn. Laŭ
aliaj sendepende de Facebook-informoj ili devus esti diskonigataj ankaŭ alivoje, ekzemple
pere de uea.org. Inneke Emmelkamp atentigis, ke pro la financaj problemoj en Nederlando la
ĝemelaj kontaktoj ĉesas kaj oni ne plu faras novajn projektojn. Simila situacio estas ankaŭ en
aliaj eŭropaj landoj. Aleks Kadar atentigis, ke en la estrara raporto mankis mencio pri
Ĝemelaj Urboj, kio donas la impreson, ke la estraro ne traktas tiun laboron prioritate. La
projekto devus estonte trovi adekvatan lokon en la revuo Esperanto. Aŭdigis ankaŭ dubo
esprimita de Dieter Rooke, ĉu entute esperantistoj bezonas kunlabori kadre de Ĝemelaj Urboj,
se ili sen tio povas libere kontakti kaj kunlabori kun esperantistoj en la mondo. Kiel klarigis
Barbara Pietrzak Ĝemelurba Projekto estas aparta formo por reciproka kunlaboro, por
komunaj projektoj, reciprokaj vizitoj, profundigo de konoj pri siaj urboj kaj landoj, eventoj
gravaj en ilia vivo. Kiel estis proponite okaze de la nunjara Semajno de Internacia Amikeco
sukcesaj rezultoj de tiuj ĝemelurbaj kontaktoj praktike povus pravigi sekve oficiale kontakti
siajn urbajn instancojn respondecajn pri la ĝemelaj, partneraj kontaktoj por informi ilin pri tia
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agado de esperantistaj medioj. En iuj kazoj tio povus alkonduki al starigo aŭ profundigo
pere de Esperanto de la ekzistantaj ĝemelaj kontaktoj. Tiu laboro havas do ankaŭ malrekte
informan efikon por la ekstera mondo pri la laboro de la E-komunumo. Multaj sufloroj
aŭdiĝintaj dum la kunsido daŭranta ĉ. 55 minutojn konsideras jam la prezentitajn enkonduke
prioritatajn taskojn por la Projekto ĜU rekomenditajn de la estraro de UEA.
El raporto de Barbara Pietrak

La Letero de la komisiito al la urbestro de Bonaero

2014-05-25

Estimata sinjoro Mauricio Macri, urbestro de Bonaero,
Post du monatoj kelkcentoj da esperantistoj el pli ol 50 landoj venos al Bonaero, la urbo
gvidata de vi, por partopreni en la 99-a Universala Kongreso de Esperanto (UK). Elkoran
gratulon al vi.
Oni elektas Bonaeron kiel kongresurbon ne nur pro siaj longa historio kaj brila kulturo, sed
pro siaj kontribuoj al la Esperanto-movado ekde 1889. Tieaj esperantistoj verkas la 125-jaran
Esperanto-historion per saĝeco kaj diligenteco por la urbo, ankaŭ por Argentino. Se D-ro
Zamenhof, kreinto de Esperanto, revis pri Argentino, kie situas la urbo, kiel taŭga lando por
Esperanto, do, Bonaero ja estas taŭga loko por Esperanto.
Nun Esperanto estas sukcese aplikita en diversaj kampoj, i.a. ĝemelaj urboj estas unu el tiuj
sukcesoj. Massa (Italio) kaj Bad Kissingen (Germanio), Kameoka (Japanio) kaj Knittelfeld
(Aŭstrio), Kumamoto (Japanio) kaj Heidelberg (Germanio), Vierzon (Francio) kaj Kamienna
Góra (Pollando) ĝemeliĝis per Esperanto. Multaj urbestroj de ĝemelaj urboj subtenas
Esperanton per diversaj metodoj kaj formoj, ekzemple en 2005 la du urbestroj de Góra
(Pollando) kaj Herzberg am Herz (Germanio) decidis, ke Esperanto kiel pontolingvo estu
uzata inter la civitanoj de ambaŭ urboj. UEA starigis projekton Ĝemelaj Urboj en 2002 kaj
komisiiton, kiu speciale respondecas pri ĝemelaj urboj, kaj okazigas kunvenon de Ĝemelaj
Urboj dum ĉiu UK ekde 2004. La nova estraro de UEA naskita en 2013 plie emfazas ĉi tiun
laboron el evolua strategio kun la laboroj UNESKO kaj UN/UNESKO kaj aranĝas du
estraranojn disponi pri la laboro krom la komisiito.
Estimata sinjoro urbestro, Bonaero havas pli ol 50 ĝemelajn urbojn en pli ol 30 landoj. En
la 98-a UK en 2013 oni rimarkis tion kaj aktive proponis okazigi foto-ekspozicion pri
ĝemelaj urboj de Bonaero en la 99-a UK. Mi arde esperas ke vi subtenas tiun ĉi proponon per
viaj konsideroj: informi pri tiu ĉi UK la urbestrojn de viaj ĝemelaj urboj kaj inviti ilin al la
kongreso, speciale mencii esperantistojn el ĝemelaj urboj en la UK-programero Urbestra
Akcepto. La esperantistoj de Argentino fieros kaj la 99-a UK plie brilos se vi povas konsideri
miajn proponojn, mi pensas. Tio ankaŭ estos granda kontribuo al Esperanto kaj la agado de
ĝemelaj urboj. Espereble mia letero ne ĝenas vin, kaj kore bondeziras:
Feliĉon al vi.
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Prosperon al Bonaero.
Sukceson al la kongreso.
Wu Guojiang

La funkciulo de la projekto ricevis la premion
Posttagmeze de la 27-a de julio la redakcio de El Popola Ĉinio kaj la
Ĉina Esperanto-Ligo (ĈEL) okazigis la agadon Ĉina Tago en la hotelo
Colon de Bonaero. Ĝin ĉeestis ĉirkaŭ 100 esperantistoj el pli ol 20
landoj. Tie Fang Zhenghui, vicprezidanto de la Ĉina Internacia Eldona
Grupo donis la Premion de Kontribuo al Esperanta Amikeco al s-ro
Osmo Buller, ĝenerala direktoro de UEA kaj funkciulo de la projekto
Ĝemelaj Urboj, vidu la foton. En la jaro 2012 s-ro Renato Corsetti,
eksa funkciulo, ankaǔ ricevis la saman premion en la Hanoja UK.
El http://qgsx.chinareports.org.cn

Kondolenco al Andrzej Grzębowski

La fama esperantisto, la flama
Esperanto-aktivulo, la elstara
organizanto kaj gvidanto de la
Esperanto-movado, s-ro Andrzej
Grzębowski forpasis en aĝo de 72
jaroj.
Andrzej Grzębowski mortis la 1-an
de aŭgusto 2014 en Bonaero, kie
li partoprenis en la 99-a UK. Li estis
magistro pri historio. Li aktivis en
landaj
kaj
mondaj
Esperanto-organizaĵoj kiel unu el
gravaj roloj: ekz. prezidanto de Pola
E-Junularo
(1967-1970),
komitatano
(1964-1968)
kaj
vic-prezidanto (1968-1970) de
TEJO, prezidanto de la asocio
Monda Turismo de 1973 ĝis ĝia
malfondo en 2003, direktoro de la
Buroo
de
E-Turismo
“Esperantotur”(1983-1993) kaj fondanto kaj gvidanto de la posta Internacia Klubo
“Esperantotur” (2002) , Prezidanto de la Filio de Pola E-Asocio en Bydgoszcz (1972-1993)
ktp. Li membriĝis en UEA en 1961 kaj estis ĝia komitatano 1973-2004. En 2011 UEA
distingis lin per Diplomo pri Elstara Agado. PEA elektis lin sia honora membro.
Ekde 1991 ni tenas amikan interŝanĝon spite al tio, ke ni neniam vidis unu alian. Li estis
forta subtenanto de la projekto Ĝemelaj Urboj. Ni neunuafoje diskutis pri Esperanto-turismo
en ĝemelaj urboj, eĉ serioze konsideris ĝemeliĝon inter tiuj urboj, en kiuj nia majstro
Zamenhof loĝis aǔ restadis, post apero de la libreto “Bydgoszcz kaj Itineroj de Ludoviko
Zamenhof en Pollando kaj Eŭropo” verkita de li.
Li tre prizorgis la movadon en la provinco Liaoning kaj la laborojn de Liaoning-provinca
Esperanto-Asocio (LEA), kiun mi vic-prezidas. Ni havis planon: elekti kaj sendi studentojn el
universitatoj en Liaoning al Bydgoszcz por lerni Esperanton.
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Kiel mondvojaĝanto li vizitis pli ol 200 landojn de la mondo kaj organzis amason da
ekskursoj al Esperanto- renkontiĝoj, i.a. la ekskurso al Liaoning en 2008. Krome li ofte
sendis al mi informojn pri turismo kaj Esperanto, inkluzive de broŝuro, ekz. Turisma
Esperanto Kalendaro.
Nia lasta interŝanĝo okazis en la 22-a de julio 2014. Tiam mi trovis ke ekzistis eraroj en
Itinero pri Azio-Ĉinio, kiun mi ricevis, kaj faris korekton al ili. Li multe dankis min pro tio.
La forpaso de Andrzej Grzebowski estas granda perdo de nia Esperanto-movado. En la
nomo de la projekto kaj LEA mi esprimas elkorajn kondolencojn al liaj familianoj.
Andrzej Grzębowski eterne vivas en niaj koroj.
Wu Guojiang

Dankon el la familio de Andrzej Grzebowski kaj Bydgoszcz

Estimataj Samideanoj kaj Amikoj!
Ni kore dankas pro kondolencoj kaj sinceraj vortoj, kiuj venis el 44 landoj kaj de 158
personoj kaj organizaĵoj.
Li por ĉiam restos en nia memoro!
Familio – edzino Regina, filoj Andreo kaj Romeo kun edzinoj kaj sep nepoj
kaj
Internacia Centro pri Kulturo kaj Turismo en Bydgoszcz
Internacia Studumo pri Turismo kaj Kulturo en Bydgoszcz
Internacia Klubo “Esperantotur” en Bydgoszcz
Filio de Pola Esperanto Asocio en Bydgoszcz

La projekto en gazetaroj

N-ro 84 Esperanto en Azio, bulteno de KAEM, aperigis la tutan tekston de la alvoko pri la
foto-ekspozicio “Ĝemelaj Urboj de Bonaero” okazonta dum la 99-a UK. N-ro 3 Bonaera
Voĉo, kongresa kuriero, informis la kongresanojn pri la kunveno de Ĝemelaj Urboj.

URBESTRO KAJ ESPERANTO
Salutvortoj de la urbestro de la Esperanto-urbo

2014-07-24

Al la partoprenantaro de la 99a Universala Kongreso de Esperanto en Argentino.
Korajn salutojn al Argentino!
Je la nomo de nia urba konsilantaro kaj de la administracio mi deziras al la partoprenantaro
agrablan kaj sukcesan kongressemajnon. Kvankam persone ni ne povas ĉeesti, tamen ni
kunfestas per Esperantoagadoj en Herzberg am Harz – la Esperantourbo la 26an de julio 2014
(Monda Esperanto-Tago).
Ankaŭ ni kontribuas al la kongresa temo per nia strebado publike prezenti Esperanton en la
urbo kaj krei ion daŭripovan por la estonteco.
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Mi invitas vin viziti la urbon kaj rigardi la ĝisnunajn rezultojn.
Bonvenon!
Kore salutas,
Gerhard Walter, Urbestro de Herzberg am Harz, la Esperantourbo, Germanio
.

URBA STILO KAJ TRAJTO

Jara Raporto de la projekto Ĝemelaj Urboj en 2013

Wu Guojiang
La organiza strukturo de la projekto estis plie kompletigita. Post kiam en la hanoja UK
en 2012 la Komitato de UEA faris tian decidon: instigi la LA-ojn trovi respondeculojn pri
kunlaboro kun respondeculo pri la projekto Ĝemelaj Urboj, ĝis nun entute 7 LA en Mongolio,
Pakistano, Vjetnamio, Francio, Italio, Nederlando kaj Svedio havas siajn respondeculojn pri
Ĝemelaj Urboj. Kvankam ne fondiĝis la laborgrupo de la projekto pro ŝanĝiĝo de la estraro
de UEA, tamen tri samideanoj volonte servas al la kontinenta agado pri Ĝemelaj Urboj. Ili
estas s-ro Luigi Fraccaroli el Italio, s-ro Hassano Ntahonsigaye el Burundo kaj s-ro Hori
Yasuo el Japanio.
La nova estraro de UEA plu altigis la statuson de la projekto kaj klare listigis ĝin en la
subteamo Monda Evoluo kun la laboroj Unesko kaj UN/Unesko.
Ĝemeliĝaj agadoj emfazis la rolon de Esperanto. La supermezlernejo Tianjiabing de
Baotou en Interna Mongolio de Ĉinio kaj la supermezlernejo Wonkyung de
Kyungsangnamdo en la Korea Respubliko pere de Esperanto ĝemeliĝis kaj realigis
interviziton. S-ro Henri Masson, prezidanto de Esperanto-Vendeo de la franca urbeto
Moutiers-les-Mauxfaits, estis invitita de la urbestro por partopreni en la ĝemeliĝa ceremonio
de ĝi kaj la germana urbeto Althengstett. Okpersona grupo de la Esperanto-Klubo en Góra
partoprenis en la festo de la 20-a ĝemeliĝa jariĝo de la germana urbo Herzberg am Harz, la
Esperanto-urbo, kaj la pola urbo Góra. Antaŭ tio esprimante la feston en la Esperanto-urbo
ponto super la rivero Sieber havis novan nomon: “Ponto de la Espero”, memorŝtono ĉe la
ponto atestas tiun nomiĝon en tri lingvoj: germana, pola kaj Esperanto. Liaoning-provinca
Esperanto-Asocio de Ĉinio (LEA) kaj Shenyang Ampleksa Ligita Zono de Ĉinio (SALZ)
atingis unuan intencon: SALZ tra Esperanto volas ĝemeliĝi kun urboj en la mondo kaj
surbaze de tio fondi partnerajn rilatojn por ekomomia evoluo de ambaŭ flankoj.
Interŝanĝoj inter esperantistoj de ĝemelaj urboj estis videblaj. Esperantistoj el la
ĝemelaj urboj Montreal en Kanado kaj Hannover en Germanio reagis al alvoko de Hiroŝima
Esperanto-Centro (HEC) de Japanio pri ekspozicio de esperantistaj mesaĝoj por Internacia
Virina Tago de Hirosima. 40 vizitantoj el la franca ĝemelurbo Hennebont gastis ĉe la germana
urbo Kronach, inter ili du membroj de la tiea Esperanto-klubo. Pro tio s-ro Armin Grötzner
havis honoron kaj ŝancon dum la oficiala akcepto en nia urbodomo paroli pri Esperanto kaj
ties valoro por la interurbaj kontaktoj. Okaze de la 40- jara ĝemeliĝo Dong Da distrikto de
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Hanojo en Vjetnamio kaj la urbo Choisy-le-Roi de Val-de-Marne en Francio la esperantistoj
de la distrikto konkretis tiun agadon per ĝemeliĝo kun la esperantistoj de la urbo kaj sendo de
la gratula letero al la urbestro konkretiginte tiun ĝemeliĝon. Esperanto-Societo en Takatuki
(EST) de Japanio okazigis la 48-an Esperanto-Ekspozicion en la ekspozicia halo de Urba
Ĝenerala Centro koncerne interŝanĝon kun esperantistoj en la ĝemelurboj de Takatuki, kaj
tieaj esperantistoj estis invititaj de la registaro de la ĉina ĝemelurbo Changzhou al la 8-a Ĉina
Flora Ekspozicio.
Pasintjare la projekto duafoje partoprenis en la Movada Foiro pro kontribuo de s-ro Pieter
Engwirda kaj laŭplane okazigis la 10-an kunvenon dum la 98-a UK pro prezido de s-ro Hori
Yasuo. Informilo Ĝemelaj Urboj trimonate daŭre aperis. La komisiiton atingis 133 reagoj el
57 landoj.

SERVA PLATFORMO
Aliĝu al UEA

Estimataj esperantistoj en ĝemelaj urboj,
Tamen ni vivas en la sama lando—Esperantujo, kvankam ni probable neniam vidis unu
alian; Tamen ni havas komunan familion-Universala Esperanto-Asocio kvankan ni loĝas en
ĉiu parto de la mondo. Nia lando pli kaj pli fortiĝos kaj atentiĝos se membroj de nia familio
plimultiĝos, tial aliĝo al UEA estos signifa.
Per aliĝo vi subtenas la Esperanto-movadon en multaj landoj de la mondo kaj la
Esperanto-kulturon, helpas ĉe la kunordigo de la tutmonda agado kaj al internaciaj kontaktoj
pere de Esperanto kaj persona kresko de Esperanto-aktivuloj (Aktivula Maturigo), atentigas
pri la kulturaj valoroj de la movado ĉe UNO kaj UNESCO kaj pri graveco de lingva
diverseco kaj justeco, plifortigas la voĉon de la lingvo kaj movado en la mondo,kontribuas
al la kresko de la Esperanto-movado.
Per aliĝo vi havas personajn avantaĝojn en la komuna familio, ekzemple vi apartenas al
internacia komunumo kaj al prestiĝa tutmonda asocio, povas ricevi la revuon Esperanto
(Membro MA), ricevas la jarlibron (Membro MJ), rabaton por partopreni ĉe Universala
Esperanto-kongreso kaj rabaton ĉe la libroservo kaj tiel plu, kaj tiel plu.
Ne hezitu skribi al: kampanjo2014@uea.org se vi volas aliĝi; la tri retejoj estas helpaj se vi
volas scii pri tio per reto: por la kotiztabelo http://www.uea.org/pdf/kotiztabelo2015.pdf kaj
kaj
por
landaj
perantoj
por
aliĝilo
http://db.uea.org/alighoj/alighilo.php
http://www.uea.org/alighoj/perantoj.html
Estimataj esperantistoj en ĝemelaj urboj, bonvenu aliĝi se vi ne estas membro de UEA,
bonvolu informi pri ĉi alvoko viajn konatojn, inkluzive de tiuj samideanoj en ĝemelurboj de
viaj loĝurboj. Mi atendas iun tagon, en kiu ni renkontiĝas en tiu ĉi granda familio.
Kore salutas.
Wu Guojiang
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Informilo de Ĝemelaj Urboj
Reta bulteno de UEA pri la projekto Ĝemelaj Urboj
13-a jaro N-ro 4 (51) decembro 2014

●La Esperanto-urbo havas novan urbestron
●Tri novaj landaj asocioj havas respondeculojn pri ĝemelaj urboj
●Saluton al Herzberg - la Esperanto-urbo
●Saluto el Herzberg - la Esperanto-urbo
●La vic-urbestrino ĉeestis al la inaŭguro de Skvaro Esperanto

Enhavo

1…La Esperanto-urbo havas novan urbestron
1…Tri novaj landaj asocioj havas respondeculojn pri ĝemelaj urboj
1…Saluton al Herzberg - la Esperanto-urbo
2…Biografieto de LA-respondeculoj pri ĝemelaj urboj
3…La kongresurboj, aktivu por Montevideo 60 kaj la 100-a UK
3…La unua renkontiĝo tra Esperanto
4…Rezolucio de la montevidea konferenco de Unesko (1954)
4…Saluto el Herzberg - la Esperanto-urbo
5…UEA emfazis la ĝemelurban agadon por “la jaro Montevideo 60”
5…La vic-urbestrino ĉeestis al la inaŭguro de Skvaro Esperanto
6…La urbestro parolis Esperante en la landa kongreso
6…Eŭropo povas preni ekzemplon de Kronach kaj Kiskunhalas
7…La 9-a Somera Arbara Lernejo inter ĝemelaj urboj
7…Renkontiĝo de esperantistoj inter ĝemelaj urboj
Kovrilfoto: krom la verda standardo dek naciaj flagoj montras tiujn landojn, kies landaj asocioj havas
respondeculojn pri ĝemelaj urboj.

Funkciuloj de La Projekto Ĝemelaj Urboj

S-ro Mark Fettes, prezidanto de UEA
S-ino Barbara Pietrzak, estraranino de UEA, ĉefa respondeculino pri la ĝemelurba agado en la subteamo Monda Evoluo
S-ro Stefano Keller, estrarano de UEA pri Monda Evoluo, Konsciigo: Komisiono pri Rilatoj kun Internaciaj Organizaĵoj
(KRIO), Ĝemelaj Urboj
S-ro Osmo Buller, ĝenerala direktoro de UEA
S-ro Wu Guojiang

Kunlaboremuloj de la projekto

Je la kontinenta agado pri Ĝemelaj Urboj s-ro Luigi Fraccaroli
el Italio, s-ro Hassano Ntahonsigaye
(ntahonsigayea@yahoo.fr) el Burundo kaj s-ro Hori Yasuo (Hori-zonto@water.sannet.ne.jp) el Japanio volonte
kunlaboras kun la projekto.
Ameriko

Respondeculoj de Landaj Asocioj Pri Ĝemelaj Urboj

Argentino: s-ro Jorge Enrique Cabrera, jeccenter@gmail.com
Kubo: s-ro Miguel Ángel González Alfonso, miguelangel@esperanto.co.cu
Azio

Mongolio: s-ro Chimedtseren Enkhee, retadreso: enchjo@yahoo.com
Pakistano: s-ro Jawaid Eahsan, retadreso: saluton123@yahoo.com
Vjetnamio: s-ro Nguyen Xuan Thu, retadreso: autuno32@gmail.com
Eŭropo
Finnlando: s-ro Robert Bogenschneider
Francio: s-ino Raymonde Coquisart, retadreso: raymonde.coquisart@yahoo.fr
Italio: s-ro Luigi Fraccaroli, retadreso: luigi.fraccaroli@esperanto.it
Nederlando: s-ro Pieter Engwirda, retadreso: pieter.engwirda@gmail.com
Svedio:s-ino Kaisa Hansen, retadreso:kaihan@bredband.net

Redakcio de Informilo de Ĝemelaj Urboj

Redaktoro: s-ro Wu Guojiang
Adreso: Fushun Xinfu-Qu, Qianjin-Lu, 45-Hao, 113015 Fushun, Liaoning, Ĉinio.
Telefono kaj Fakso:+86-024-52650322;
amikeco999@21cn.com
Retadresoj: ghemelurboj@sina.cn
Provlego: s-ro Robert Bogenschneider, retadreso: robog@gmx.de
TTT-paĝo: www.esperanto.fi/ghemelurboj/

NOVAĴO
La Esperanto-urbo havas novan urbestron

La 1-an de novembro 2014 s-ro Lutz Peters, kiel
nove elektita urbestro de Herzberg am Harz - la
Esperanto-urbo, oficiale komencis sian funkcion.
Tiutage la eksa urbestro Gerhard Walter venis al la
urbdomo por adiaŭi la oficistojn kaj la laborejon. Indas
mencii, ke s-ro Lutz Peters tre emfazas kaj la urban
Esperanto-movadon kaj la ĝemelurban agadon. Li
ĉeestis al la malfermo de la ekspozicio “Medalarto kaj
Esperanto” prezentita de la GEA-Filio por Klerigado
kaj Kulturo en junio kaj al kunsido de la estraro kaj la
kuratoraro de la fondaĵo Esperanto-urbo okazinta en
aŭtuno. Komence de septembro 2014 li kaj Gerhard Walter speciale vizitis la polan
ĝemelurbon Góra kaj la urbestrinon Irena Krzyszkiewicz. Sur la foto, de maldekstre: Lutz
Peters, Irena Krzyszkiewicz, Gerhard Walter.
El http://www.herzberg.de kaj http://esperanto-urbo.de
Tri novaj landaj asocioj havas respondeculojn pri ĝemelaj urboj
La 3-an de septembro 2014 la estraro de Argentina Esperanto-Ligo （AEL） akceptis s-ron
Jorge Enrique Cabrera kiel respondeculon pri ĝemela urbo. Nun li estas prezidanto de AEL.
La 5-an de decembro laŭ s-ino Maritza Gutiérrez González, eksa estraranino de UEA,
Kuba Esperanto-Asocio (KEA) havas respondeculon pri ĝemela urbo. Li estas s-ro Miguel
Angel González, detale legu pri li sube.
En la mezo de novembro 2014 Esperanto-Asocio de Finnlando okazigis sian
estrarkunsidon. En ĝi s-ro Robert Bogenschneider, provleganto de Informilo de Ĝemelaj
Urboj, spontanee proponis elektis lin kiel respondeculon pri ĝemela urbo. Ĉiuj estraranoj
akceptis tiun proponon.
La Projekto Ĝemelaj Urboj gratulas la tri landajn asociojn. Ĝis nun entute 10 landaj asocioj
en Ameriko, Azio kaj Eŭropo havas tiajn respondeculojn, estas kredeble ke tiaj respondeculoj
ankaŭ aperos en LA-oj de Oceanio kaj Afriko kaj nelonge, ankaŭ estas kredeble ke plimultaj
landaj asocioj aktive trovas tiajn respondeculojn konsiderante la kreskantan rolon de
Esperanto en agado de ĝemelaj urboj.

Saluton al la Esperanto-urbo

2015-1-18

Estimata urbodomo de Herzberg am Harz –la Esperanto-urbo,
Unue mi salutas s-ron Gerhard Walter kaj gratulas s-ron Lutz Peters.
Dum la ofico de s-ro Gerhard Walter estis faritaj por la agado de ĝemelaj urboj kaj la
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Esperanto-movado du signifaj decidoj: en aprilo 2005 Herzberg kaj la pola ĝemelurbo Góra
interkonsentis uzi Esperanton kiel neŭtralan pontolingvon, en 2006, ekde la 12-a de julio
2006 Herzberg uzas oficialan kromnomon “la Esperanto-urbo”. La du decidoj kreas novan
sperton kaj novan vojon por vigligi kaj intimi rilaton inter ĝemelaj urboj, kaj starigas novan
modelon kaj novan koncepton por evoluigi kaj akceli la Esperanto-movadon en la mondo.
Tion jam pruvas la postaj eventoj okazintaj en Herzberg, la Somera Arbara Lernejo kaj la
20-a jubileo de ĝemeliĝo por Herzberg kaj Góra, la 8-a Eŭropa Esperanto-Kongreso kaj la
86-a Germana Esperanto-Kongreso, la 46-a Konferenco de ILEI, la 64-a IFEF-kongreso kaj
por Esperanto multaj aĵoj, kiel monumento de d-ro L.L. Zamenhof, la Espero-ponto, la
Esperanto-benko, Esperanto-ŝildo, Esperanto-vojmontrilo kaj tiel plu. En la lastaj jaroj oni
ĝoje aŭskultis salutvortojn de la ubestro de la Esperanto-urbo en UK. Tiuj vortoj estas
kuraĝigaj por la kongresanoj, ĉar la urbestro parolas en Esperanto, la urbestro subtenas
Esperanton, la urbestro partoprenas en la Esperanto-movado!
Antaŭ ol eniri en la oficon la nova urbestro Lutz Peters per kelkfoja partopreno en la lokaj
Esperanto-aktivadoj esprimas sian grandan atenton kaj subtenon al Esperanto, kaj per vizito
al la ĝemelurbo Góra emfazas la rolon de Esperanto en la agado de ĝemelaj urboj kaj la rolon
de la agado de ĝemelaj urboj en evoluo kaj progreso de la urbo. El tio mi vidos ke la
Esperanto-movado stabile kaj rapide fortiĝos en la Esperanto-urbo, probable tie okazos gravaj
eventoj, ekz. Universala Esperanto-Kongreso; el tio mi vidos ke la agado de ĝemelaj urboj
vigle kaj multe progresas en Herzberg per Esperanto, probable tie okazos okulfrapaj aferoj,
ekz. Herzberg ĝemeliĝos kun kelkaj urboj per Esperanto. Mi havas tian kredon tial ke la nuna
urbestro konsideras la Esperanto-aferojn ankaŭ, li subtenas Esperanton ankaŭ tiel, li
partoprenas en la Esperanto-movado ankaŭ tiel! La estonteco de Herzberg am Harz, la
Esperanto-urbo, estos plibela!
Mi kore salutas la gloran urbon kaj ĝiajn ĝemelurbojn, la civitanojn de la urbo, s-ron
Gerhard Walter kaj s-ron Lutz Peters, kaj Esperantistojn en la urbo.
Wu Guojiang

Biografieto de LA-respondeculoj pri ĝemelaj urboj

Miguel Angel González Alfonso naskiĝis en 1967 en Havano, Kubo,
fariĝis tre aktiva esperantisto en 1988, kaj fariĝis instruisto de Esperanto
en 1990. Li estas ILEI-Sekciestro de Kuba Esperanto-Asocio,
prezidanto de la Esperanta Klubo “La Najbaroj”, partopreninto kaj tre
aktiva kunlaborinto de la 75-a kaj 95-a UK en Havano, Kubo, dum 1990
kaj 2010. Laŭ la planoj de Kuba Esperanto-Asocio rilate al ĝemeliĝo
inter urboj kaj Kuba Esperanto-Asocio unue li kaj la asocio planas
ĝemeligi tri urbojn el Kubo, t.e. Santiago, Bayamo kaj Havano, por
poste ĝemeliĝi kun aliaj urboj de la mondo pere de la internacia lingvo
Esperanto.
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Robert Bogenschneider (nask. 1966) estas germano vivanta en Finnlando ekde
2007. Li esperantiĝis en 2000, dum du jaroj funkciigis la retejon
www.aliaflanko.de, i.a. pri urbaj informiloj. Kiel kontrolleganto de la Informiloj
pri Ĝemelaj Urboj li ŝatus kolekti kaj disponigi rilatajn datumojn por plia
prilaborado ekz. en Vikipedioj.

PAĜOJ POR MONTEVIDEO 60
La kongresurboj, aktivu por Montevideo 60 kaj la 100-a UK

La plej bona formo por festi Montevideon 60 kaj la 100-an UK estas ekagadi, sed ne
pripensi liniojn de belaj vortoj kaj tiel nomatan kompletan planon. Kiel oni bone scias
Universala Kongreso de Esperanto okazis en 57 urboj de 34 landoj, eĉ neunuafoje okazis en
la sama urbo, i.a. nemalmultaj el ili estas gravaj urboj, kaj havas ĝemelajn rilatojn inter si, tiuj
urboj estas granda grupo kaj forto se ili unuiĝus, por la du eventoj mi proponas kaj alvokas:
● UEA faru specialan inviton al urbestroj de ĉiuj UK-urboj por la 100-a UK;
● la Esperanto-organizaĵoj de ĉiuj UK-urboj informu proprajn urbestrojn pri la du eventoj;
● la urbestroj de ĉiuj UK-urboj informu urbestrojn de propraj ĝemelaj urboj pri la du
eventoj;
● la esperantistoj de ĉiuj UK-urboj aperigu en la lokaj gazetaroj artikolon pri historio de
UK okazinta en propraj urboj.
Unuiĝu, la kongresurboj! Aktivu, la kongresurboj!
Wu Guojiang

La unua renkontiĝo tra Esperanto

La urugvaja ĉefurbo Montevideo estas
memorinda loko por Esperantujo, ĉar antaŭ
60 jaroj estis tie akceptita la unua rezolucio
de UNESCO pri Esperanto (legu sube). De la
19-a ĝis la 25-a de julio de 2014 la 47-a
konferenco de ILEI (Internacia Ligo de
Esperantistaj instruistoj) kun 90 personoj el
26 landoj, inkluzive de esperantistoj, gastoj
kaj lokaj helpantoj. S-ino Mirejo Grosjean,
prezidantino de ILEI, prezidis la konferencon,
s-ro Stefan MacGil, vic-prezidanto salutas la
konferencon en nomo de la Asocio. Ne mankas gratulleteroj, interalie. Saluto el Herzberg - la
Esperanto-urbo, legu sube.
La urbestrino de Montevideo, s-ino Ana Olivera, ĉeestis al la malferma ceremonio kaj
deziris al la konferecanoj sukcesan kunvenadon kaj kore bonvenigis la konferencanojn al
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Montevideo, ĉefurbo kun 1,4 milionoj da loĝantoj. Ŝi montris klaran simpation por nia lingvo,
klarigante, ke ŝi ekkonis ĝin jam en junaĝo, ĉar tre influa lernejestrino de ŝia liceo deklaris:
“Estus bone, se estus komuna lingvo, uzebla por ĉiuj personoj”.
Interese s-ino Lidia Brito, direktorino de la Regiona Oficejo de Unesko en Montevideo
(kiu zorgas pri scienco tra la tuta Sud-Ameriko kaj Karibio, kaj prizorgas ĉion de Unesko en
Urugvajo, Paragvajo kaj Argentino), unuafoje renkontis kaj kore salutis la urbestrinon per tiu
ĉi ŝanco de la Esperanta okazaĵo. Sur la tema foto el la revuo Esperanto, de maldekstre: la
urbestrino, la direktorino de la Unesko-oficejo kaj Francois Lo Jacomo, la UEA-aganto ĉe
Unesko tra dudeko da jaroj.
El Stefan MacGill (UEA) kaj Mirejo Grosjean (ILEI)

Rezolucio de la montevidea konferenco de Unesko (1954)

IV.1.4.422 la Ĝenerala Konferenco, diskutinte la Raporton de la Ĝenerala Direktoro pri la
Internacia Peticio favora al Esperanto;
IV.1.4.4221 Notas la rezultojn atingitajn per Esperanto sur la kampo de internaciaj
intelektaj interŝanĝoj kaj por la proksimigo de la popoloj de la mondo.
IV.1.4.4222 Rekonas, ke tiuj rezultoj respondas al la celoj kaj idealoj de Unesko;
IV.1.4.4223 Notas, ke pluraj Ŝtatoj-Membroj informis pri sia preteco enkonduki aŭ
ampleksigi la instruadon de Esperanto en siaj lernejoj aŭ superaj edukaj institucioj, kaj petas
tiujn Ŝtatoj-Membroj informadi la Ĝeneralan Direktoron pri la rezultoj atingitaj sur tiu
kampo;
IV.1.4.4224 Komisias la Ĝeneralan Direktoron sekvi la kurantan evoluon en la uzado de
Esperanto en scienco, edukado kaj kulturo, kaj tiucele kunlabori kun Universalaj
Esperanto-Asocio en aferoj koncernantaj ambaŭ organizaĵojn.
El la jarlibro de UEA 2014

Saluto el Herzberg - la Esperanto-urbo

Karaj Gekolegoj, karaj Gastoj,
Jaroj rapide pasas... Ĉi-jare ni festas la 60-jariĝon de la unua rezolucio de Unesko pri
Esperanto. Do ne estas hazarde, ke ILEI elektis por sia ĉiujara konferenco ĝuste tiun landon,
tiun urbon, kie tio okazis en 1954 por digne festi tiun jubileon dum la 47-a konferenco en
2014.
Jaroj rapide pasas... En 2013 la ILEI-konferenco okazis en Herzberg am Harz - la
Esperanto-urbo kaj ni festis la 20-jaran datrevenon de partnereco inter Herzberg kaj Góra, la
ĝemelurbo en Pollando. Estis eta sed grava festo, ĉar Esperanto ludas gravan rolon en la
amikaj rilatoj de tiuj du urboj kaj estas helpilo por regulaj interagoj inter civitanoj, ĉefe inter
gejunuloj kaj instruistoj.
Jaroj rapide pasas... La Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj zorgas ne nur pri la
ĉiujaraj konferencoj, sed pri konstanta servaro al la gekolegoj, en kiu enestas ekz. klerigado,
instrukapabligo - gravaj elementoj por faka trejnado, por la estonto, ke post paso de jaroj
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novaj gekolegoj transprenu la stafeton de ni.
Okaze de ĵus komenciĝanta dusemajna intensa kursaro, pedagogia-metodika seminario en
Interkultura Centro Herzberg (ICH) kaj ankaŭ nome de la urba administrado de Herzberg am
Harz - la Esperanto-urbo, ni elkore salutas la aŭspiciantojn, la lokajn organizantojn kaj ĉiujn
partoprenantojn de la 47-a Konferenco de ILEI kaj deziras rezultodonan laboron, sukcesajn
kunsidojn, agrablan kunestadon, kunfestadon...
Zsofia Korody
prezidanto de AGEI, ĉefkunlaboranto de ICH kaj vicprezidanto de ILEI

UEA emfazis la ĝemelurban agadon por “la jaro Montevideo 60”

Lige al la strategio UEA elmontris kelkajn eblajn agadojn por “la jaro Montevideo 60”, je
konsciigo la asocio menciis, ke disvolvi ĝemelurban agadon kunlige kun la Jaro estas flanko
konsiderinda en lokoj.
El n-ro 10 Esperanto, 2014

URBESTRO KAJ ESPERANTO
La vic-urbestrino ĉeestis al la inaŭguro de Skvaro Esperanto

La 20-an de septembro, 2014, okaze de sia tridekjariĝo, la loka klubo de
Hérouville-Saint-Clair, apud Caen inaŭguris skvaron “Esperanto” kun la ĉeesto de la
vic-urbestrino kaj Renée Triolle, delegito de UEA ĉe Unesko. Koncertis Mikaelo Bronŝtejn
kaj Vera Vlasova kiel loĝantoj de Tiĥvin (Rusio), ĝemela urbo de Hérouville-Saint-Clair. La
klubo kaptis la okazon por ankaŭ organizi la ĝeneralan asembleon de la normandaj
esperantistoj. Ana Sonĝanta (Shin Eun-Sook) faris elstaran prelegon pri instruo de esperanto
en alternativa lernejo en Korea Respubliko.
Sur la maldekstra foto, de maldekstre: Seo Tomie (Japanio), Ana Sonĝanta (Korea
Respubliko), Mikaelo Bronŝtejn kaj Vera Vlasova (Rusio), Renée Triolle (delegito de
UEA/Unesko), Sylvian Lepoitevin (vicurbestrino de HSC), Yves Nicolas (fondinto de la
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klubo), nepo de Freddy Tailpied (forpasinta klubano) kaj Gérard Sénécal (prezidanto de la
klubo).
Yves NICOLAS

La urbestro parolis Esperante en la landa kongreso

Inter la 11-a kaj 13-a de oktobro 2014 la 101-a Japana
Esperanto-Kongreso okazis en la urbo Obama, kun la temo: Ni akordu trans
la Maro - manĝo, naturo, amikiĝo. La urbestro Matuzaki Kôzi partoprenis la
12-an tagan inaŭguron. Lia longa parolado mirigis la kongresanojn, ĉar li
uzis la lingvon Esperanto!
El http://www.espero.com.cn

URBA STILO KAJ TRAJTO
Karaj legantoj,
Nia Informilo de Ĝemelaj Urboj tre bonvenigas informojn pri agadoj de ĝemelaj urboj, kaj
ankaŭ esperas, ke esperantistoj prezentas informojn el Informilo de Ĝemelaj Urboj al lokaj
gazetaroj. Tio povas vidigi kaj sentigi homojn en ĝemelaj urboj la rolon de Esperanto. Sube vi
legos tradukaĵon pri la vojaĝgrupo de la germana Kronach al la hungara urbo Kiskunhalas por
la 20-a jubileo de la interurba ĝemeliĝo.
La redaktoro

Eŭropo povas preni ekzemplon de Kronach kaj Kiskunhalas

Kadre de la vinrikolto oni festis en Kiskunhalas, la hungara ĝemelurbo de Kronach, ankaŭ
la 20-an jubileon de la interurba partnereco.
Jam antaŭ la komenco de la solenaĵo la kronaĥa junularorkestro salutis permuzike la
internaciajn gastojn antaŭ la kunvenejo. Dum ĉeestis delegitoj el Latvio, Rumanio kaj Serbio
la urbestro de Kiskunhalas, István Gyovai malfermis la ceremonion; li rerigardis al la historio
de la sukcesplena interurba partnereco. Gyovai diris, ke la amikeco estas unu el la plej noblaj
homaj sentoj, kaj la amikeco inter la urboj Kronach kaj Kiskunhalas kreskis helpe de multaj
civitanoj de jaro al jaro sur diversaj niveloj. Per reciproka sincereco kaj la etoso de konfido
kaj de la ŝanĝiĝanta politika fono , li diris, ke la ŝajnaj obstakloj inter ambaŭ urboj iĝis
preskaŭ sensignifaj.
La kvalifikaj paŝoj en la kampoj de la fak- kaj studprogramoj, interŝanĝo de gelernantoj kaj
gejunuloj kaj multspecaj kulturaj agadoj daŭras intertempe jam dum generacioj. Gyovai
deklaris: “Nia partnereco, pli bone dirite amikeco, estas bona ekzemplo por la civitanoj kaj
komunumoj en tuta Eŭropo, eĉ por la tuta mondo.” Li admonis la ĉeestantojn uzi ĉiun forton
por tiu ĉi grava afero.
La urbestro de Kronach, Wolfgang Beiergrößlein (FW, t.e. partio de la Liberaj Balotantoj)
emfazis, ke dum la lastaj 20 jaroj ambaŭ flankoj tiris grandan avantaĝon el la partnereca ideo.
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Li memorigis aparte la multajn interŝanĝojn surkampe de la lernejoj kaj de la kulturo.
Per la reciproka partopreno dum la gravaj festoj de la respektivaj urboj, li diris, ke la
civitanoj povis travivi la viglecon de la partnera urbo kaj utiligi la eblecojn por renkonti sin
kaj estimi unuj la aliajn. Krome praktikantoj laborantaj pokaze en la alia ĝemelurbo
kontribuis treege al la kunlaboro de la komunumoj kaj profitis inverse por si mem el tio.
Sinjoro Beiergrößlein plue esprimis inviton al Kronach, kie dum la venonta jaro dum la
Historia Urba Festivalo en junio oni festos la 20an ĝemeliĝjubileon kun Kiskunhalas kaj
ankaŭ la 25an partneran jubileon kun Hennebont en Francio. ------- Gosbert Gehlert, Armin
Grötzner, Siegbert Herrgesell kaj Brunhilde Lorenz en Kronach tradukis el “Fränkischer Tag”
(Frankonia Tago) de la 19a de septembro 2014, p. 16

INTER ĜEMELAJ URBOJ
La 9-a Somera Arbara Lernejo inter ĝemelaj urboj

La 9-an fojon okazis en 2014 la jam
tradicia kunferiumado de ĝemelurbaj
gejunuloj el Herzberg kaj Góra dank' al la
financa subteno de ambaŭ urboj, subvencio
de DPJW (Deutsch-Polnisches Jugendwerk)
kaj KJR (Kreisjugendring Osterode). La
tutsemajna Somera Arbara Lernejo (SALO
9) okazis en Herzberg/Sieber inter 3-10
aŭgusto kun po 7 lernejanoj kaj 2 instruistoj
el ambaŭ urboj. En la programo estis
ĉiutage 5 Esperanto-lecionoj, manlaborado,
sporto, komunaj ludoj, kantado, ekskursoj
al la regiono, ekz. Osterode, Göttingen,
tuttaga vizito al la teknika muzeo Phaeno en Wolfsburg kaj urborigardado en Braunschweig.
La junularan delegacion oficiale akceptis en la kastela Kavalira Salono reprezentanto de urbo
Herzberg. La dulanda junularo partoprenis ankaŭ en la somera Festo en la Parko, kie ili
komune plenumis kelkhoran varbagadon por Esperanto, vidu la foton.
http://esperanto-urbo.de

Renkontiĝo de esperantistoj inter ĝemelaj urboj

Okaze de la 101-a Japana Esperanto-Kongreso s-ino Lin Lisha el Tianjin, Ĉinio,
renkontiĝis kun esperantistoj el la japana ĝemelurbo Kobe. Ili interŝanĝis informojn pri la
Esperanto-movado en la du urboj. S-ino Lin en nomo de Tianjin-a Esperanto-Asocio donacis
al ili memoraĵojn. Post la kongreso esperantistoj el Kobe akompanis ŝin viziti kelkajn lokojn,
ekz. Nara, Tokyo ktp.
El n-ro 4 (106) Bulteno de Tianjin-a Esperanto-Asocio, 2014
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Informilo de Ĝemelaj Urboj
Reta bulteno de UEA pri la projekto Ĝemelaj Urboj
14-a jaro N-ro 1 (52) junio 2015

●Agadplano de la projekto Ĝemelaj Urboj
●Duono da atingoj el la ĝemeliĝaj agadoj
●Novjara akcepto de nova urbestro
●Lille, kongresurbo de la 100-a UK
●Signifa renkontiĝo

Enhavo
1…Agadplano de la projekto Ĝemelaj Urboj
2…Varbu proponojn por la laborplano 2015-2016
2…Luigi Fraccaroli demisiis
2…Duono da atingoj el la ĝemeliĝaj agadoj
3…LEA estrarkunsidis por du festoj
3…Novjara akcepto de nova urbestro
4…Lille, kongresurbo de la 100-a UK
6…Signifa renkontiĝo
Kovrilfoto: fotita de la redaktoro en la 19-a aprilo 2015 en Fushun Labora Parko, kie homoj
vivis frue en la pratempo.

Funkciuloj de La Projekto Ĝemelaj Urboj

S-ro Mark Fettes, prezidanto de UEA
S-ino Barbara Pietrzak, estraranino de UEA, ĉefa respondeculino pri la ĝemelurba agado en la subteamo Monda Evoluo
S-ro Stefano Keller, estrarano de UEA pri Monda Evoluo, Konsciigo: Komisiono pri Rilatoj kun Internaciaj Organizaĵoj
(KRIO), Ĝemelaj Urboj
S-ro Osmo Buller, ĝenerala direktoro de UEA
S-ro Wu Guojiang, la komisiito de la projekto

Kunlaboremuloj de la projekto

Je la kontinenta agado pri Ĝemelaj Urboj nun tri samideanoj volonte kunlaboras kun la projekto.
Afriko: s-ro Hassano Ntahonsigaye el Burundo ĉefe peras priajn informojn, retadreso: ntahonsigayea@yahoo.fr
Azio: s-ro Hori Yasuo el Japanio, helpas kaj raportas koncernajn agadojn, retadreso: hori-zonto@water.sannet.ne.jp
Eŭropo: s-ro Luigi Fraccaroli el Italio, akcelas kontakton inter ĝemelaj urboj per evoluado kaj fortigado de personaj
ĝemelrilatoj, retadreso: luigi.fraccaroli@esperanto.it

Ameriko

Respondeculoj de Landaj Asocioj Pri Ĝemelaj Urboj

Argentino: s-ro Jorge Enrique Cabrera, retadreso: jeccenter@gmail.com
Kubo: s-ro Miguel Ángel González Alfonso, retadreso:miguelangel@esperanto.co.cu
Azio

Mongolio: s-ro Chimedtseren Enkhee, retadreso: enchjo@yahoo.com
Pakistano: s-ro Jawaid Eahsan, retadreso: saluton123@yahoo.com
Vjetnamio: s-ro Nguyen Xuan Thu, retadreso: autuno32@gmail.com
Eŭropo
Finnlando: s-ro Robert Bogenschneider
Francio: s-ino Raymonde Coquisart, retadreso: raymonde.coquisart@yahoo.fr
Nederlando: s-ro Pieter Engwirda, retadreso: pieter.engwirda@gmail.com
Svedio:s-ino Kaisa Hansen, retadreso:kaihan@bredband.net

Redakcio de Informilo de Ĝemelaj Urboj

Redaktoro: s-ro Wu Guojiang
Adreso: Fushun Xinfu-Qu, Qianjin-Lu, 45-Hao, 113015 Fushun, Liaoning, Ĉinio.
Telefono kaj Fakso:+86-024-52650322;
Retadresoj: ghemelurboj@sina.cn amikeco999@21cn.com
Provlego: s-ro Robert Bogenschneider, retadreso: robog@gmx.de
TTT-paĝo: www.esperanto.fi/ghemelurboj/

NOVAĴO
Agadplano de la projekto Ĝemelaj Urboj

Reage al la nova strategio de UEA s-ino Barbara Pietrzak el la estraro speciale verkis
agadplanon por la projekto Ĝemelaj Urboj. La komisiito aldonis parton da enhavo. La
prezidanto Mark Fettes faris rimarkojn.
Konsciigo
Altigi la konscion de la E-komunumo, ke unu el la plej taŭgaj platformoj por ĝia agado
estas kontaktoj kun esperantistoj en la ĝemelaj urboj, ĝemelaj vilaĝoj, pere de komunaj
projektoj, interŝanĝoj, kiuj envolvas ankaŭ administrantojn de ĝemelaj urboj;
1. Uzi por tiucela agado aparte tiajn eventojn kiel Semajno de Internacia Amikeco,
Regionaj kaj Universala Kongresoj (ĝenerale tagojn rekomenditajn por la informlaboro);
2. Utiligi por ĉi-specaj alvokoj tiajn informkanalojn kiel ekz. la revuo Esperanto, uea.org,
Informilo pri Ĝemelaj Urboj, la listoj Landa Agado, uea-membroj ks.
3. regule sendi (jaran) raporton de la projekto al landaj aǔ internaciaj ne-esperantistaj
organizaĵoj, kiuj havas samajn funkciojn pri ĝemelaj urboj, por veki vastan atenton al la rolo
kaj valoro de Esperanto.
Kapabligo
Logi al la ĜU-agado pli da mezaj esperantistoj per diversaj agadoj efikaj kaj videblaj.
1. Kadre de la lokaj, landaj kaj regionaj E-aranĝoj organizi trejnrenkontojn pri la
organizado de komunaj ĝemelurbaj projektoj kaj interŝanĝoj; pri la starigado de ĝemelurbaj
kontaktoj pere de Esperanto;
2. Utiligi konsilcele por evoluigo de la ĜU-agado tiajn eventojn dum la Universala
Kongreso kiel Movada Foiro kaj kunsidoj de la Subkomitatoj Konsciigo, Kapabligo,
Komunumo.
3. (re)fondi kaj teni bonan kanalon inter UEA kaj urbodomoj de la kongresurboj per la
projekto Ĝemelaj Urboj kaj ĉiurimede partoprenigi ilin en la laboroj de la projekto, eĉ aliaj
laboroj de UEA.
4. instigi esperantistojn kaj Esperanto-organizaĵojn proponi al urbestroj inviti tiujn
urbestrojn aŭ oficistojn de propraj ĝemelaj urboj al gravaj Esperanto-aranĝoj okazontaj en
proporaj urboj kiel la Universala Kongreso.
Komunumo
Krei apartan paĝon Ĝemelaj Urboj ĉe uea.org;
1. Listigi la ekzistantajn ĜU-urbajn kontaktojn pere de Esperanto kun la eblo aktualigi la
liston;
2. Disponigi spertojn el la ĝisnuna agado de Ĝemelaj Urboj en la formo de konkretaj
ekzemploj de ligitaj (kaj funkciantaj) kontaktoj pere de Esperanto (ekzemple baze de
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Informilo pri Ĝemelaj Urboj).
3. realigi aliron al la retejoj aŭ paĝoj de aliaj ne-esperantistaj organizaĵoj, kiuj havas samajn
funkciojn pri ĝemelaj urboj.
Kunordigo
Kadre de LA-oj nomumi apartajn respondeculojn pri la agado ĜU;
1. Proponi al la E-organizoj (LA-oj, kluboj, grupoj) en unuopaj landoj kun propra retejo
apartan paĝon dediĉitan al ĝemelurba agado kun konsiloj pri ĝia enhavo. Ĝia adreso estu
listigita en la koncerna subpaĝo de uea.org kaj en esperanto.net;
2. instigi lokajn organizaĵojn (provincaj aŭ urbaj) serĉi respondeculojn pri tiu kampo laŭ
kondiĉoj kaj bezonoj. Ili ankaŭ estos listigita en la paĝo de la projekto.
3. Financaj projektoj ĉirkaŭ ĜU-agado.

Varbu proponojn por la laborplano 2015-2016

Reage al la agadplano s-ro Mark Fettes, la prezidanto de UEA, emfazis du punktojn: (1) pri
“financaj projektoj” estas vere tro svaga. Eble la unua paŝo estu la ellaboro de financa
strategio kiu konsideru i.a. la ŝancojn de EU-subvencioj k.s.; 2) mankas temposkemo kiu
montrus la disvolviĝon de la agado jaron post jaro. Ekzemple unu prioritato estas Kapabligo varbado kaj trejnado de kunlaborantoj. Barbara Pietrzak, estraranino de UEA, ankaŭ
elmontris, ke surbaze de la framo de la nuna agadplano necesas fari tre konkretan planon, tial
por garantii la kvaliton kaj praktikeblecon de la konkreta plano ĉi-foje la projekto unue
invitas esperantistojn kontribui proponojn kun praktikeblaj metodoj antaŭ formiĝo de la
oficiala teksto.
La limdato estas la 30-a de septembro 2015.
La komisiito

Luigi Fraccaroli demisiis

Pro tempo-manko s-ro Luigi Fraccaroli demisiis el la respondeculo de Itala
Esperanto-Federacio pri ĝemelaj urboj, sed li daŭre tenas kunlaboron kun la projekto kaj
akcelas kontakton inter ĝemelaj urboj per evoluado kaj fortigado de personaj ĝemelrilatoj.
Espereble la federacio havos baldaŭ novan respondeculon.

Duono da atingoj el la ĝemeliĝaj agadoj

En la 22-a de januaro 2015 la 4-a sesio de la 6-a estrarana kunsido de Changzhou-a
Esperanto-Asocio, nome Jarkunveno de Changzhou-a Esperanto-Asocio (CEA), okazis en
Lanling Mezlernejo de Changzhou posttagmeze de la 22-a de januaro, 2015. Al la kunsido
ĉeestis la gvidantoj: s-ro Lu Xiaoguang, honora prezidanto de CEA, s-ro Luo Zhiping,
vic-prezidanto de Changzhou-a Federacio de Soci-sciencaj Asocioj. S-ro Zhang Guojun, estro
de departemento pri ĝemelaj urboj sub la oficejo pri eksterlandaj aferoj de la urbodomo.S-ro
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Zhang
Changsheng,
prezidanto
de
la
asocio, unuavice resumis la laboron 2014 per ses
flankoj, interalie tri flankoj el ili temis pri
ĝemeliĝaj agadoj, nome vizitado al la japana
ĝemelurbo Takatuki, starigo de ĝemelaj lernejoj
inter Changzhou-a Turisma kaj Komerca Kolegio
kaj Lower Columbia College en Usono kaj starigo
de ĝemela rilato inter la distrikto Qishuyan de
Changzhou kaj la usona urbo Longview.
S-ro Zhang Guojun alte taksis la laboron de la
asocio en ĝemelaj urboj kaj esperis ke kiel popola organizaĵo CEA kontribuos multe al
laboroj de ĝemelaj urboj. Laste li esprimis ke la oficejo pri eksterlandaj aferoj daŭre
subtenos la asocion kaj la Esperanto-movado.
El http://www.czea.js.cn

LEA estrarkunsidis por du festoj

Je la 2-a kaj duono posttagmeze en la 14-a de marto LEA (Liaoning-provinca
Esperanto-Asocio, Ĉinio) estrarkunsidis en Shenyang, ĉefurbo de la provinco. S-ro Liu
Zhengkun, prezidanto de la asocio, emfazis la ĉefan temon: kiel festi la 30-an datrevenon de
LEA kaj la 100-an UK. Post 4-hora diskuto LEA havas por 2015 laborplanon, i.e. koncerne
ĝemelajn urbojn: per Esperanto krei eblecon por kontaktigi la urbodomojn de la du urboj:
Shenyang, la plej granda urbo en nordo de Ĉinio, kaj Lille, la plej granda urbo en nordo de
Francio, kaj pluan eblecon por la komuna konsidero: ĝemeligi la du urbojn.

URBESTRO KAJ ESPERANTO

=

Novjara akcepto de nova urbestro

En la komenco de la nova jaro 2015
s-ro Lutz Peters, la nova urbestro de
Herzbeg, la Esperanto-urbo bonvenigis
grandan Esperanto-grupon el Napalo en la
kavalira salono de la bela Welf-Kastelo en
Esperanto. Ili estas 34 gelernantoj kaj 3
instruistoj el la Sudokcidenta Kolegio en
Katmanduo. Ili kune kantis la himnojn de
Nepalo kaj Esperanto, altnivele prezentis
popolajn dancojn en elegantaj folkloraj
roboj, ni aŭdis tamburmuzikon, gitarludon,
gajajn ŝlagrojn en la nepala lingvo.
Ankaŭ prelegis kaj bonvenigis la

3

grupon en Esperanto la eksurbestro Gerhard Walter. En la plenplena salono ankaŭ ĉeestis
vicurbestro Ulrich Schramke, multaj urbaj gekonsilistoj, sekciestroj de la urbo, geinstruistoj
kaj gelernantoj de diversaj lernejoj el Herzberg.
El http://www.herzberg.de kaj http://esperanto-urbo.de

URBA STILO KAJ TRAJTO

Lille, kongresurbo de la 100-a UK
Urba historio
Lille, esperante Lillo aŭ Lilo, situas kerne de triangulo de Londono-Bruselo-Parizo, kaj
estas grava nordfranca komunumo kaj ĉefurbo de la departemento Nord kaj de la regiono
Nord-Pas-de-Calais. En 2011 ĝiaj loĝantoj atingis 227533. Ĝi tiel estas la plej granda urbo de
la loka municiparo “Métropole européenne de Lille”, kiu entute konsistas el 85 municipoj
(inkluzive de Roubaix, Tourcoing kaj Villeneuve-d'Ascq) kaj havas ĉirkaŭ 1,2 milionojn da
loĝantoj, kaj laŭ loĝantaro estas la kvara plej granda aglomeraĵo de Francio, post Parizo,
Liono kaj Marsejlo. La nuna urbestro estas s-ino Martine Aubry.
Laŭ legendo, Lillon fondis brava giganto en la jaro 640 p.K., sed unua skribita mencio
datiĝas de la 11-a jarcento. Ĝin laŭvice konkeris la flandroj, la britoj, la nederlandanoj,la
hispanoj kaj la francoj. En la 20-a jarcento ĝi tre suferis pro la du mondmilitoj.
Ekonomie Lillo ĉefe dependis de mekanika industrio, manĝaĵa industrio, tekstila fabrikado,
detala komercado kaj financo, nun fariĝas bazo de kompleksa industrio. Instrumentoj kaj
materialoj de fervojo, elektroenergio, presa industrio kaj mekanika industrio okupas gravan
lokon en la tuta lando
Kulture Lillo havas riĉecon pro longa historio. Ĝi kun Ĝenovo estis dum la jaro 2004 la
Eŭropa Kultura Ĉefurbo. Muzeo estas vivanta atestilo. Tie ekzistas 20 muzeoj, ekz. la Muzeo
de Natura Historio de Lille fondita en 1822, la Palaco de Belartoj de Lille kiel unu el la plej
grandaj muzeoj de Francio kaj tiel plu. La Granda Palaco (Lilla Granda Palaco) ne nur estas
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kultura simbolo de Lillo, sed miniaturo de historio pri Lillo.
Eduke Lillo enhavas tri universitatojn, nome la unua Universitato de Lille, la Dua
Universitato de Lillo kaj la Tria Universitato de Lillo (Universitato de Charles de Gaulle).
Trafike Lillo estas disvolvita. Tie estas rapidaj fervojoj kiel Eurostar, rapidaj aŭtovojoj kaj
internacia flughaveno, kiuj konektas multajn urbojn de Eŭropo. Krome kiel la tria plej granda
rivera haveno Lillo havas konekton per akva vojo, nome la rivero Deûle, al la norda Eŭropo,
Nederlando kaj Belgio.
Ankaŭ kiel oni bone scias, Lillo estas naskiĝloko de Generalo Charles de Gaulle. Unuvorte
Lillo estas vizitinda loko.
Esperanto-movado
Lille-Villeneuve-Espéranto estas la Esperanto-klubo de la
urboj Lillo kaj Nov-Asko (Villeneuve-d'Ascq) en norda Francio.
Ĝi sidas en la adreso : 70 rue du Lieutenant-Colpin, 59650
Villeneuve-d'Ascq, ankaŭ estas kontaktebla per la retadreso:
contact@lve-esperanto.org.
La klubo estis fondita en junio 1999 kaj havas du subklubojn :
la unua en Bersée, la dua en Oignies. Ĝi celas paroli, studi kaj
diskonigi Esperanton, kaj ĉiujare organizas staĝojn,
debatprelegojn, interklubajn renkontiĝojn.
Lillo kandidatiĝis en 2001 por organizi la Universalan
Kongreson en 2005, tiel memorfestonte la centjariĝon de la unua
Universala Kongreso de Esperanto, kiu okazis en 1905 en
Bulonjo-ĉe-Maro. Sekve por la centjariĝo la klubo eldonis en
2005 la Esperantan albumon “Tinĉjo en Tibeto” de Tinĉjo, fama
belga raportisto (vidu la foton). La eldonon malavare subtenis la Departementa Konsilio de
Nord kaj la Urbodomoj de Lillo, Nov-Asko kaj Bulonjo-ĉe-Maro.
Ĝemelaj Urboj
Nun Lillo ĝemeliĝas kun Rotterdam (Nederlando), Valladolid (Hispanio), Erfurt (Germanio)
kaj Wrocław (Pollando), kaj havas partneran rilaton kun Köln (Germanio), Torino (Italio),
Esch-sur-Alzette (Luksemburgio), Liège (Belgio), Leeds (Britio), Saint-Louis (Senegalo),
Kharkiv (Ukrainio), Safed (Israelo), Nablus (Palestina Aŭtonomio), Oujda (Maroko) kaj
Haifa (Israelo). En 2006 la ambasadoro de Francio en Pekino kaj la urbestro de Shenyang de
Ĉinio diskutis pri ĝemeliĝo de Lillo kaj Shenyang.
La urbodomo de la urbo atentas pri Esperanto en la agado de ĝemelaj urboj. Reage al s-ro
s-ro Claude Longue-Epee, kiu estis akceptita de la urbestro de Rotterdamo dum la 93-a UK,
s-ino Martine Filleul, vicurbestrino pri turismo, internaciaj rilatoj kaj ĝemeliĝoj, kaj eǔropaj
aferoj, en sia letero diris: “Mi kuraĝigas vin atente sekvi kaj aktive partopreni la estontajn
priĝemeliĝajn agadojn de nia urbo”.
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Ankaŭ la klubo ĝemeliĝis kun la klubo “La Konkordo ”de Kortrejko (frandra Belgio).
Parta enhavo el Vikipedio kaj http://www.lve-esperanto.org

INTER ĜEMELAJ URBOJ
Signifa renkontiĝo

Tokorozawa de Japanio kaj Changzhou de Ĉinio estas ĝemelaj urboj.Vespere de la 28a de
novembro 2014 Changzhou-a Esperanto-Asocio (CEA) akceptis s-inon Mizuno Keiko kaj
ŝian filinon el Tokorozawa en la oficejo de la asocio situante en Dongfang(Orienta) Elementa
Lernejo. S-ino Mizuno Keiko estas edzino de s-ro Mizuno Yoshiaki, eksa prezidanto de
Tokorozawa Esperanto-Rondo kaj profesoro de la angla lingvo en universitato. Li agrable
akceptis la delegacion de la socio en Tokorozawa en 2010, sed forpasis antaŭ tri jaroj. La
esperantistoj de Changzhou eterne memoras lin pro liaj nobla kaj ĝentila aspekto kaj pro lia
granda kontribuo al la Esperanto-movado.
La ĉi-foja renkontiĝo estas la unua fojo por ni kaj s-ino Mizuno Keiko. 15 membroj de la
asocio, ĉefe el studentoj de Jiangsu Teknologia Kolegio, partoprenis en la kunsido.
S-rino Mizuno diris, ke ŝi estas instruistino de la japana lingvo kaj iam instruis en Dalian-a
Fremdlingva Universitato en Ĉinio. Ŝia filino tre interesiĝas pri la ĉina fama edukisto kaj
verkisto s-ro Ye Shengtao kaj jam lernas la ĉinan lingvon dum du jaroj. Post la forpaso de s-ro
Mizuno ili ambaŭ eklernas la lingvon Esperanto por heredi lian ideon. La vicsekretariino de
la asocio Brila sciigis al ili E-aktivadojn de nia asocio en 2014. Lora, estrino de la Studenta
Esperanto-societo de la kolegio prezentis siajn agadojn en la kolegio. Esperantistoj el du
landoj interŝanĝis E-librojn kaj opiniojn pri kaj por Esperanto. Indas mencii, ke CEA donacis
al la gastoj la libron “Rano” de la Esperanto-versio, romano de la ĉina fama verkisto Mo Yan
premiita de Nobel en 2012. La kunsido finiĝis kun amikeco kaj afableco.

El http://www.czea.js.cn
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Informilo de Ĝemelaj Urboj
Reta bulteno de UEA pri la projekto Ĝemelaj Urboj
14-a jaro N-ro 2 (53) junio 2015

●La estraro konfirmas nomumon de la komisiito
●La foto-ekspozicio “Ĝemelaj Urboj de Lillo” en aktiva preparado
●La forumo konsideras min
●Ĉeesto de esperantistoj al la ceremonio de subskribo
●Letero al la urbestroj de Chambéry kaj Torino
●Vizito de Esperantistoj el la ĝemelurbo Torino

Enhavo

1…La estraro konfirmas nomumon de la komisiito
1…La foto-ekspozicio “Ĝemelaj Urboj de Lillo” en aktiva preparado
2…La forumo konsideras min
3…La nova urbestro vizitis la Esperanto-Muzeon
3…La urbestro akceptis reprezentantojn de la landa kongreso
4…Esperantlingvaj elektoafiŝoj en Barcelono
4…GRUNDTVIG-Projekto en la Esperanto-urbo
5…Ĉeesto de esperantistoj al la ceremonio de subskribo
5…Letero al la urbestroj de Chambéry kaj Torino
6…Vizito de Esperantistoj el la ĝemelurbo Torino
Kovrilfoto: fotita de s-ino Li Yanqiu, kiu loĝas en Dandong, ĉina limurbo tuj najbare al Nord-Koreio.

Funkciuloj de La Projekto Ĝemelaj Urboj

S-ro Mark Fettes, prezidanto de UEA
S-ino Barbara Pietrzak, estraranino de UEA, ĉefa respondeculino pri la ĝemelurba agado en la subteamo Monda Evoluo
S-ro Stefano Keller, estrarano de UEA pri Monda Evoluo, Konsciigo: Komisiono pri Rilatoj kun Internaciaj Organizaĵoj
(KRIO), Ĝemelaj Urboj
S-ro Osmo Buller, ĝenerala direktoro de UEA
S-ro Wu Guojiang, la komisiito de la projekto

Kunlaboremuloj de la projekto

Je la kontinenta agado pri Ĝemelaj Urboj nun tri samideanoj volonte kunlaboras kun la projekto.
Afriko: s-ro Hassano Ntahonsigaye el Burundo ĉefe peras pri informojn, retadreso: ntahonsigayea@yahoo.fr
Azio: s-ro Hori Yasuo el Japanio helpas kaj raportas koncernajn agadojn, retadreso: hori-zonto@water.sannet.ne.jp
Eŭropo: s-ro Luigi Fraccaroli el Italio akcelas kontakton inter ĝemelaj urboj per evoluado kaj fortigado de personaj
ĝemelrilatoj, retadreso: luigi.fraccaroli@esperanto.it

Ameriko

Respondeculoj de Landaj Asocioj Pri Ĝemelaj Urboj

Argentino: s-ro Jorge Enrique Cabrera, retadreso: jeccenter@gmail.com
Kubo: s-ro Miguel Ángel González Alfonso, retadreso:miguelangel@esperanto.co.cu
Azio

Mongolio: s-ro Chimedtseren Enkhee, retadreso: enchjo@yahoo.com
Pakistano: s-ro Jawaid Eahsan, retadreso: saluton123@yahoo.com
Vjetnamio: s-ro Nguyen Xuan Thu, retadreso: autuno32@gmail.com
Eŭropo
Finnlando: s-ro Robert Bogenschneider
Francio: s-ino Raymonde Coquisart, retadreso: raymonde.coquisart@yahoo.fr
Nederlando: s-ro Pieter Engwirda, retadreso: pieter.engwirda@gmail.com
Svedio:s-ino Kaisa Hansen, retadreso:kaihan@bredband.net

Redakcio de Informilo de Ĝemelaj Urboj

Redaktoro: s-ro Wu Guojiang
Adreso: Fushun Xinfu-Qu, Qianjin-Lu, 45-Hao, 113015 Fushun, Liaoning, Ĉinio.
Telefono kaj Fakso:+86-024-52650322;
Retadresoj: ghemelurboj@sina.cn amikeco999@21cn.com
Provlego: s-ro Robert Bogenschneider, retadreso: robog@gmx.de
TTT-paĝo: www.esperanto.fi/ghemelurboj/

NOVAĴO
La estraro konfirmas nomumon de la komisiito

La estraro de UEA kunsidis en la 23-a, la 24-a kaj 26-a de aprilo 2015 kun paŭzo en la 25a
por la Malferma Tago de la Centra Oficejo, kie aktivis la estraranoj. Partoprenis la kunsidojn
Mark Fettes, Martin Schäffer, Barbara Pietrzak, Lee Jungkee kaj Stefan MacGill. Ne povis
partopreni Stefano Keller (SK) kaj José Antonio Vergara (JAV). Ĉeestis parttempe la
direktoro de la CO (Osmo Buller) kaj aliaj oficistoj. Partoprenis Katalin Kovats dum la
traktado pri Kapabligo, kaj Nico Huurman por la temoj pri TEJO. La Estraro konfirmis la
nomumon de la komisiito, s-ro Wu Guojiang el Ĉinio, delonga redaktoro de la tiutema
retrevuo.
El raporto de Stefan MacGill

La foto-ekspozicio “Ĝemelaj Urboj de Lillo” en aktiva preparado

La foto-ekspozicio “Ĝemelaj Urboj” unuafoje okazis en la 99-a UK en 2014. Nun la
foto-ekspozicio “Ĝemelaj Urboj de Lillo” estas en aktiva preparado por festi la 100-an UK.
Lillo havas ĝemelajn urbojn aŭ partnerajn urbojn en dek kvar landoj. Ili estas Rotterdam
(Nederlando), Valladolid (Hispanio), Erfurt (Germanio) kaj Wrocław (Pollando), Köln
(Germanio), Torino (Italio), Esch-sur-Alzette (Luksemburgio), Liège (Belgio), Leeds (Britio),
Saint-Louis (Senegalo), Kharkiv (Ukrainio), Safed (Israelo), Nablus (Palestina Aŭtonomio),
Oujda (Maroko) kaj Haifa (Israelo). S-ino Raymonde Coquisart, membro de LKK Lille kaj
komisiito de la landa asocio Esperanto France pri ĝemelaj urboj, estas klopodanta por
sukcesigi la ekspozicion.
Estimataj esperantistoj, Renovigi historion, Partopreni amikecon, Serĉi evoluon estas
eterna temo de la projekto Ĝemelaj Urboj. La ekspozicio bezonas helpon, subtenon kaj
partoprenon el vi. Ĉi tie la projekto refoje informas kaj atentigas vin pri tio. Espereble tiuj
esperantistoj en ĝemelaj urboj povas aktive agi por sukcesa kaj signifa ekspozicio, ĉar per
viaj agadoj oni povas kompreni la rolon de ĝemelaj urboj en la nuntempo, povas senti pacon
kaj amikecon de Esperanto, povas scii valoron kaj forton de Esperanto en ĝemelaj urboj. Jen
estas la pria informo pri la ekspozicio.
Foto-kvanto : 2
Limdato de sendado : la 30-a de Junio 2015.
Kontaktulo : s-ino Raymonde Coquisart
Retadreso : raymonde.coquisart@yahoo.fr
Adreso: ESPERANTO FRANCE 4 bis, rue de la Cerisaie 75004 PARIS
Mi esperas kaj petas vin kopii al mi viajn fotojn aŭ gratulajn mesaĝojn sendante ilin al la
kontaktulo, Informilo de Ĝemelaj Urboj raportos pri ili. Ĉi tie mi kore esprimas al vi
antaŭdankon kaj bondeziras al vi ĉion bonan.
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La forumo konsideras min

La komisiito

Profitante la ĉeeston de la UEA-prezidanto Mark Fettes al la malferma ceremonio de
Filmo-Festivalo okazinta en la 18-a de aprilo 2015 en Hangzhou, Ĉinio, kiu estas aŭspiciita
de UEA, Esperanto-redakcio de Ĉina Radio Internacia kaj pluraj ĉinaj instancoj, s-ro LEE
Jungkee, estrarano de UEA pri la Azia movado, aparte aranĝis kunsidon kun la titolo
“Strategia Forumo de UEA pri Orientazia Movado”. Mi ne partoprenis en la forumo pro
tempo-manko, sed mi, kiel aktivulo en UEA pri agado de ĝemelaj urboj, estis tiam konsiderita
kiel oficiala invitito kiel Mark Fettes, LEE Jungkee, Huang Yinbao (konsiliano de UEA),
Wang Ruixiang (prezidanto de KAEM), Inumaru Fumio (vicprezidanto de KAEM),
Chimedtseren Enkhee (sekretario. de KAEM, prezidanto de Mongola Esperanto-Asocio),
Chen Haosu (tiama prezidanto de Ĉina Esperanto-Ligo), Suzuki Keiichiro (prezidanto de
Japana Esperanto-Instituto), Lee Young-koo (prezidanto de Korea Esperanto-Asocio), Wang
Tianyi (prezidanto de IKEF), Gong Xiaofeng (vicprezidantino de ILEI), i.a s-ro Chimedtseren
Enkhee ankaŭ estas respondeculo de LA pri ĝemelaj urboj.
La 20-an de aprilo en la Universitato de Agrikulturo kaj Forstumado de Zhejiang-provinco
oficiale okazis la Forumo, kiun prezidis s-ro Mark Fettes. Estis raportoj pri la
Esperanto-movado en Azio kaj en Ĉinio, Japanio kaj la Sud-Koreio prezentitaj de s-ro Lee
Junkee, s-ro Nan Youli, s-ro Wang Minhao, s-ro Inumaru Fumio kaj s-ro LEE Young-koo. Du
gravaj preparaj laboroj estis refoje menciitaj, t.e. la 8-a Azia Kongreso en 2016 en Xiamen,
Ĉinio kaj la 102-a Universala Kongreso en 2017 en Seulo, Koreio.
En sia letero al
la
aziaj
samideanoj antaŭ
la forumo s-ro
Mark
Fettes
emfazis, ke nia
tasko estas trovi
manierojn
mobilizi kaj gvidi
tiujn talentojn
por
kapti
la
multajn ŝancojn,
kiuj
nun
malfermiĝas
antaŭ ni. Nun kiel
komisiito de la
projekto Ĝemelaj
Urboj
mi
pripensas
kiel
kapti kaj utiligi
ŝancojn de la du
kongresoj por
evoluigi
la
projekton en la
Azia
movado.
Ekde
2004
KAEM subtenas la
projekton
kaj
enkondukis ĝin en
la laborplanon.
En Azio tri landaj asocioj havas respondeculojn pri ĝemelaj urboj. El konsciigo esperantistoj
en la kongresaj urboj kaj iliaj ĝemelaj urboj aktive agadas por informi plimultajn
neesperantistojn pri la du kongresoj kun tia koncepto: Disvastigu la kongresojn estas
disvastigi Esperanton; El kapabligo aliaj landaj asocioj en Azio aktive serĉu, trovu, trejnu
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aktivulojn kiel respondeculojn pri ĝemelaj urboj; El komunumo oni fortigas kaj (re) fondas
interligon inter esperantistoj en ĝemelaj urboj, precipe inter la kongresaj urboj kaj iliaj
ĝemelaj urboj per diversaj kanaloj kaj agadoj, ekz. ĝemeliĝo de lernejoj, kiuj enkondukas
Esperanton, la foto-ekspozicio de ĝemelaj urboj kaj tiel plu. El kunordigo la projekto tenas
intiman kunlaboron kun KAEM, landaj asocioj kaj lokaj asocioj je enkonduko kaj evoluo de
la ĝemelurbaj agadoj, kontakto kun instancoj kiuj okupiĝas pri ĝemelaj urboj, konsulto pri
Esperanto kaj ĝemelaj urboj kaj tiel plu.
Unuvorte kunekzistas defioj kaj ŝancoj. La projekto Ĝemelaj Urboj gajnos ŝancojn kaj
evoluon en tiu ĉi kontinento sub la subteno kaj kunklopodado de la aziaj samideanoj.(Foto:
Huang Yinbao)
Wu Guojiang

URBESTRO KAJ ESPERANTO
La nova urbestro vizitis la Esperanto-Muzeon

En la 24-a de aprilo 2015 s-ro Li Feng, kiu nove
transprenis la urbestron de Zaozhuang en marto,
faris viziton al la Internacia Esperanto-Muzeo
situanta en Zaozhuang-a Universitato kun la
akompano de s-ro Hu Xiaolin, vicprezidanto de la
Ĉina Esperanto-Ligo kaj ĉefestro de la
Zaozhuang-a Universitato, kaj s-ro Cao
Shengqiang, direktoro de la universitato.
Dum la vizitado s-ro Hu Xiaolin konigis al la
urbestro kaj aliaj gastoj Esperanton kaj la
Esperanto-Muzeon. La urbestro opinias, ke
Esperanto estas bona lingvo kiel komunikilo inter
popolanoj de la mondo kaj li proponis, ke la
Zaozhuang-a Universitato daŭre funkciigu
E-lecionon por amikeco de la mondo. Sur la foto, de maldekstre: HU Xiaolin, Li Feng, Cao
Shengqiang.
Sun Mingxiao

La urbestro akceptis reprezentantojn de la landa kongreso

Inter la 22-a kaj la 25-a de majo 2015 la 92-a Germana
Esperanto-Kongreso okazis en Hameln. En la bela kaj historia Geedziĝodomo
de la urbo la urbestro Claudio Griese akceptis ĉ. 50 personojn (unuavice
aktivulojn kaj eksterlandajn gastojn) el ĉ 200 partoprenantoj, Li vere ĝojis pri
la Esperanto-ideo kaj pri la multnombraj eksterlandaj kongresanoj.
Du gastoj el Herzberg am Harz – la Esperanto-urbo vekis atenton de la
kongresanoj. Ili estas la eksa urbestro Gerhard Walter, kiu estis akceptita de
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s-ro Claudio Griese, kaj la nuna urbestro Lutz Peters, kiu faris saluvortojn en la inaŭgura
ceremonio.
Teksto el Eŭropa Bulteno Majo 2015, No 149

Esperantlingvaj elektoafiŝoj en Barcelono

“Plej danĝeras resti hejme”, “Ni estas 99% kontraŭ 1%”,
“La demokratia revolucio apartenas al ĉiuj”… tiuj ĉi
sloganoj aperis en esperantolingvaj elektoafiŝoj de s-ino
Ada Colau, unu el la ĉefaj kandidatoj por la urbestra
posteno en Barcelono. La listo, per kiu ŝi kandidatas,
nomiĝas “Barcelona en Comú” (mallonge BeC),
esperantigebla per, proksimume, “Barcelono kolektive”.
Balotafiŝoj kun la bildoj de Ada Colau kaj tiuj sloganoj
estas nun videblaj en la stratoj de Barcelono. Pri la
esperantigo respondecas ĉefe esperantisto veterana, aktivulo de la kampanjo de BeC. La
iniciato ricevis kompletan apogon de la kampanjantoj, kiuj krome vidas la ĉeeston de
Esperanto kiel kontribuon al la flegado de la kolektiva memoro de la popola Barcelono, urbo
kie Esperanto dum multaj jaroj estis simbolo de popola aktivado. La traduko estas senriproĉa.
Se venkos la kandidato de BeC, estas penseble ke tiu strebo pri ampleksa multlingvismo
povu roli kiel principo en la municipa agado, kaj ke Esperanto povu trovi lokon. El la elekto
oni vidas ke la esperantista movado estas multe pli plurala, ankaŭ videblas fakto, ke la
kandidataro prezentas sian materialon en Esperanto, igas ĝin eĉ iom pli altira por la internacia
publiko.
El raporto de Toño del Barrio

GRUNDTVIG-Projekto en la Esperanto-urbo

La Grundtvig-projekto “Kultura diverseco kaj
multlingvismo de Eŭropo – kiel lerni pri ili?”
estas komuna projekto de la partneroj: Centro de
Interkultura Edukado (CIE, Nowy Sacz,
Pollando), Germana Esperanto-Centro - Filio de
GEA por Klerigado kaj Kulturo (ICH/GEC,
Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo,
Germanio), Kultura Esperanto-Asocio (KEA,
Budapest, Hungario) kaj “Fondaĵo” edukado.net
(Den Haag, Nederlando). Laŭ la plano ĝi daŭras
de aŭtuno 2013 ĝis julio 2015. Tamen ĝi plene
finiĝis je la fino de majo en Herzberg am Harz,
la Esperanto-urbo, kvankam kiel unu el la
eŭropaj programoj kun la nomo Grundtvig ĝi nun ne plu ekzistas pro la fakto, ke de 2014
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Eŭropa Unio enkondukis novan unuecan eŭropan klerigsubvenciosistemon kun la nomo
“Erasmus +”.
Antaŭ tio serio da aktivecoj jam okazis en tiuj landoj de aliaj partneroj: Unue en januaro
2014 en la Beskidoj (Pollando). En printempo la nederlanda partnero invitis al la belaspekta
historia urbo Sneek en Frislando. En aŭtuno 2014 okazis esploro pri hungaraj tradicioj.
Je la fino de la sukcesa dujara EU-projekto okazis - kune kun ĉiuj projektpartneroj –
oficiala akcepto en la urbodomo ĉe urbestro Lutz Peters. Li ankaŭ en Esperanto salutis la
projekt-delegitojn kaj la ĉeestantajn alilandajn vizitantojn, kiuj taŭge informis lin pri la vasta
uzeblo de nia internacia lingvo. Li gratulis al la projektpartneroj pro la sukcesa kunlaborado
kaj deziris pluajn komunajn eŭropnivelajn klerigprojektojn.
El Eŭropa Bulteno Majo 2015, No 149 kaj http://www.herzberg.de

Ĉeesto de esperantistoj al la ceremonio de subskribo

Ĉamberio (Chambéry) en Francio kaj Torino en
Italio ĝemeliĝis en 1957. La 5-an de junio 2015
okazis la subskriba ceremonio por renovigi
konsenton pri ĝemeliĝo en Torino. Pli ol 60
personoj el diversaj rondoj ĉeestis al la ceremonio.
Esperantistoj el la du urboj estis invititaj, sed
esperantistoj el Ĉamberio ne venis. Ekde la 17-a
horo kiel aliaj invititoj prof. Fabrizio A.
Pennacchietti kaj aliaj tri samideanoj el la
Esperanto-centro de Torino partoprenis en la
oficiala akcepto ĉe la solena salono de la urbdomo.
Tie ili propraokule vidis, ke la urbestro de Ĉamberio Michel Dantin kaj la urbestro de Torino
Piero Fassino subskribis la renovigitan konsenton (vidu foton).
Dum la ceremonio Prof.Fabrizio A. Pennacchietti sukcesis paroli kun la du urbestroj.
S-ro Michel Dantin diris, ke li persone konas kaj estimas la prezidanton de la Ĉamberia
Esperanto-Asocio. Rimarkinte la jakan Esperanto-insigneton de Prof. Fabrizio A.
Pennacchietti s-ro Piero Fassino tuj favore menciis Esperanton. Al la afabla Ĉamberia
skabenino, kiu la torinajn esperantistojn akceptis ĉe la Arta Muzeo en Ĉamberio en la 23-a de
majo 2015 (pria raporto estas sube legebla), Prof. Fabrizio A. Pennacchietti transdonis kopion
de letero (vidu sube) liverita al la torina urbestro. (La redaktoro faris tiun ĉi raporton surbaze
de mesaĝoj el s-ro Nelly Darbois, Prof. Fabrizio A. Pennacchietti kaj la retejoj:
http://www.chambery.fr kaj http://www.torinoclick.it )

Letero al la urbestroj de Chambéry kaj Torino

Sinjoroj Urbestroj de la ĝemelaj urboj Chambéry kaj Torino,
La asocio Espéranto Vive de Chambéry kaj la asocio Esperanto-Centro Torino, kiu hodiaŭ
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ankaŭ reprezentas la supremenciitan francan asocion, ĝoje partoprenas en la solenaĵo por la
subskribo de la dokumento pri planita kunlaborado inter siaj respektivaj urboj.
La esperantistoj de Chambéry kaj la esperantistoj de Torino, agorde kun esperantistoj de la
tuta mondo, de antaŭ longe realigas la filozofion de ĝemeliĝo inter fremdlandaj urboj, ĉar ili
plifaciligas la interpersonajn rilatojn inter malsamlingvaj civitanoj disponigante al ili
nenacian kaj larĝhorizontan lingvon, kiu krome ne incitas la ofendiĝemon ofte ligitan kun la
nacia kaj kultura identeco de la unuopuloj. La ŝtataj naciaj lingvoj havas male la institucian
taskon antaŭenpuŝi tian identecon.
Ambaŭ asocioj, nome Vive de Cheambéry kaj Esperanto Centro Torino, esprimas
dankemon al siaj urbaj magistratoj pro la estimo kaj la subteno, kiujn ili ĝuis kaj esperas ĝui
ankaŭ estonte flanke de ili.
Torino, vendredon la 5-an de junio 2015
Nelly Darbois
Espéranto Vive
Chambéry

Fabrizio A. Pennacchietti
Esperanto-Centro Torino
Torino

INTER ĜEMELAJ URBOJ
Vizito de Esperantistoj el la ĝemelurbo Torino

Inter la 22-a kaj 24-a de majo 2015 deko da esperantistoj el la itala urbo Torino venis en la
francan ĝemelurbon Ĉamberio. Tio ĉi estas revizito de Torino al la partopreno de 12
esperantistoj el Ĉamberio en la Zamenhof-festo okazinta en la 13-a de decembro 2014 en
Torino.
En la Belarta Muzeo la gastoj vizitis la ekspozicion pri reĝoj en Torino organizitan de la
urbestraro. Ili faris tra-urban viziton, inkluzive de kelkaj lokoj, kie troviĝas esperantaj
objektoj, ekz. Parko kun Esperanto-arbo, aŭskultas de la urbestraro paroladon esperantigitan
de francaj kaj italaj esperantistoj, kaj okazigis koncerton kune kun la lokaj esperantistoj. Ili
gustumis la manĝaĵojn de la lokaj esperantistoj. Ambaŭ esperantistoj pasigis tri plezurajn
tagojn.
El la retejo https://esperantovive.wordpress.com

Parolado el la urbestraro

Kunmanĝado

Vizito al parko kun Esperanto-arbo
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Informilo de Ĝemelaj Urboj
Reta bulteno de UEA pri la projekto Ĝemelaj Urboj
14-a jaro Kongresa numero N-ro 3 (54) decembro 2015

●La projekto en la 10-a Movada Foiro
●La 12-a Kunveno de Ĝemelaj Urboj
●Sukcese okazis la 2-a foto-ekspozicio “Ĝemelaj Urboj de Kongresurbo”
●Saluton al granda kunlaboro
●Jara Raporto de la projekto Ĝemelaj Urboj en 2014

Enhavo

1…La projekto en la 10-a Movada Foiro
1…La 12-a Kunveno de Ĝemelaj Urboj
2…Sukcese okazis la 2-a foto-ekspozicio “Ĝemelaj Urboj de Kongresurbo”
3…Saluton al granda kunlaboro
5…Urbestroj kaj la unua UK
5…Urbestroj kaj la centa UK
6…Salutvortoj de la urbestro de Herzberg
7…Letero de la komisiito al la urbestrino de Lillo
8…Jara Raporto de la projekto Ĝemelaj Urboj en 2014
Kovrilfoto: neoksidebla ŝtala anonctabulo pri la 100-a UK sur strato de Lillo far de J. Coquisart.

Funkciuloj de La Projekto Ĝemelaj Urboj

S-ro Mark Fettes, prezidanto de UEA
S-ino Barbara Pietrzak, estraranino de UEA, ĉefa respondeculino pri la ĝemelurba agado en la subteamo Monda Evoluo
S-ro Stefano Keller, estrarano de UEA pri Monda Evoluo, Konsciigo: Komisiono pri Rilatoj kun Internaciaj Organizaĵoj
(KRIO), Ĝemelaj Urboj
S-ro Osmo Buller, ĝenerala direktoro de UEA
S-ro Wu Guojiang, komisiito de la projekto

Kunlaboremuloj de la projekto

Je la kontinenta agado pri Ĝemelaj Urboj nun tri samideanoj volonte kunlaboras kun la projekto.
Afriko: s-ro Hassano Ntahonsigaye el Burundo ĉefe peras informojn, retadreso: ntahonsigayea@yahoo.fr
Azio: s-ro Hori Yasuo el Japanio, ĉefe raportas pri agadoj en la gazetoj, retadreso: Hori-zonto@water.sannet.ne.jp
Eŭropo: s-ro Luigi Fraccaroli el Italio, akcelas kontakton inter ĝemelaj urboj per evoluado kaj fortigado de personaj
ĝemelrilatoj, retadreso: luigi.fraccaroli@esperanto.it

Ameriko

Respondeculoj de Landaj Asocioj Pri Ĝemelaj Urboj

Argentino: s-ro Jorge Enrique Cabrera, retadreso: jeccenter@gmail.com
Kubo: s-ro Miguel Ángel González Alfonso, retadreso:miguelangel@esperanto.co.cu
Azio

Mongolio: s-ro Chimedtseren Enkhee, retadreso: enchjo@yahoo.com
Pakistano: s-ro Jawaid Eahsan, retadreso: saluton123@yahoo.com
Vjetnamio: s-ro Nguyen Xuan Thu, retadreso: autuno32@gmail.com
Eŭropo
Finnlando: s-ro Robert Bogenschneider
Francio: s-ino Raymonde Coquisart, retadreso: raymonde.coquisart@yahoo.fr
Nederlando: s-ro Pieter Engwirda, retadreso: pieter.engwirda@gmail.com

Redakcio de Informilo de Ĝemelaj Urboj

Redaktoro: s-ro Wu Guojiang
Adreso: Fushun Xinfu-Qu, Qianjin-Lu, 45-Hao, 113015 Fushun, Liaoning, Ĉinio.
Telefono kaj Fakso:+86-024-52650322;
Retadresoj: ghemelurboj@sina.cn amikeco999@21cn.com
Provlego: s-ro Robert Bogenschneider, retadreso: robog@gmx.de
TTT-paĝo: www.esperanto.fi/ghemelurboj/

NOVAĴO
La rimarikinda 100-a Universala Kongreso de Esperanto okazis de la 25-a de julio ĝis la
1-a aŭgusto 2015 en Lillo, Francio, kun 2 695 partoprenantoj kaj la temo: Lingvoj, artoj kaj
valoroj en la dialogo inter kulturoj. Tra la kongresa semajno diversaj agadoj pri ĝemelaj urboj
ne nur estas evidente videblaj, sed allogaj, eĉ fruktedonaj.

La projekto en la 10-a Movada Foiro

Sabate la 25-an de julio okazis la 10-a
Movada Foiro. Pli ol 120 landaj asocioj,
fakaj asocioj kaj komisionoj prezentiĝis al
la multnombra publiko. Ĉi-jare la budo de
la projekto Ĝemelaj Urboj estis aranĝita tuj
apud la budo de la kongreslanda asocio
Espéranto-France. Sur la tablo troviĝas la
okulfrapa etikedo Ĝemelaj Urboj, koloraj
presaĵoj de la reta bulteno Informilo de
Ĝemelaj Urboj. Vizitis tiun budon
diverslandaj gekongresanoj, inter kiuj sep
lasis la bultenojn por estonta kunlaborado,
el Ĉinio kaj ĝia Taiwan, Belgio (2), Hispanio, Rumanio kaj Francio.
Tri samideanoj sur la foto, de maldekstre, Plamenka Vankova (Bulgario), Luis Hernandez
(Hispanio) kaj Raymonde Coquisart (komisiito pri ĝemelaj urboj nome de Esperanto France)
kune deĵoris por la projekto kaj akceptis la gekongresanojn ĉe la budo Ĝemelaj Urboj.
Raymonde Coquisart

La 12-a Kunveno de Ĝemelaj Urboj

Je 17:15-18:00, dimanĉo, la 26-a de julio 2015, en la salono Babin okazis la 12-a Kunveno
de Ĝemelaj urboj (vidu foton-1). Pli ol 50 homoj partoprenis, inter kiuj estas kelkaj personoj
pri ĝemelaj urboj, nome s-ino Barbara Pietrzak, la respondeca estraranino de UEA, s-ro Hori
Yasuo, kunlaboranto de la projekto, s-ino Raymonde Coquisart, respondeculino de LA en
Francio kaj s-ro Pieter Engwirda, respondeculo de LA en Nederlando.
Komence Hori Yasuo prezentis al la ĉeestintoj la jaran raporton senditan de Wu Guojiang,
komisiito de UEA pri la projekto kaj la agadplanon por 2015-2016(vidu n-ron 55 Informilo
de Ĝemelaj Urboj), kaj tuj sekve klarigis, kio estas la movado de Ĝemelaj Urboj. Poste okazis
diskutoj. Pieter Engwirda klarigis la movadon per la paĝoj en Vikipedio. S-ino Mireille
Grosjean (vidu foton-2), prezidantino de ILEI, diris, ke la paĝoj en la vikipedio montras nur
strukturon, do estas grave, ke oni videbligu la movadon per konkretaj agoj. S-ino Zsófia
Kóródy (vidu foton-2) el la Esperanto-urbo Herzberg klarigis laŭ sia spertoj, kiel havi
kontakton kun esperantistoj en siaj ĝemelaj urboj. S-ro Cwik el Belgio proponis “Lingvajn
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ambasadorojn de ĝemelaj urboj”. S-ino Elizabeth Karolyne Kodmon (vidu foton-3) el
Hungario parolis pri kontaktoj de sia urbo Tata kun kelkaj ĝemelaj urboj. En iliaj paroladoj
oni ankaŭ menciis 7 landajn asociojn de UEA , kiuj havas respondeculon pri tiaj kontaktoj kaj
du bezonojn, listigi la fruktodonajn aktivaĵojn kadre de tiaj kontaktoj kaj "nutri" tiajn
kontaktojn. Fine s-ino Barbara Pietrzak, respondeca estrarano, finis la kunsidon, instigante
ĉiujn al pli da agado en tiu kampo.
Laŭ raportoj el Hori Yasuo, Raymonde Coquisart kaj Mirejo Grosjean

Foto-1

Foto-2

Foto-3

Sukcese okazis la 2-a foto-ekspozicio “Ĝemelaj Urboj de Kongresurbo”

Sub la diligenta laborado kaj klopodado de s-ino Raymonde Coquisart kaj ŝia edzo s-ro J.
Coquisart, kaj la forta subteno kaj entuziasma partopreno de esperantistoj, de la 25-a julio
okazis la 2-a Foto-ekspozicio “Ĝemelaj Urboj de Kongresurbo”, nome la Foto-ekspozicio
“Ĝemelaj Urboj de Lillo”, vidu foton-1 kaj foton-2. Estis ekspoziciitaj 19 fotoj el 10 urboj
kiuj havas ĝemelajn aŭ partnerajn rilatojn kun Lillo. Ili estas Rotterdam (Nederlando),
Valladolid (Hispanio), Erfurt (Germanio), kaj Wrocław (Pollando), Cologne (Köln nomata en
Germanio), Torino (Italio), Esch-sur-Alzette (Luksemburgio), Liège (Belgio), Leeds (Britio)
kaj Kharkiv (Ukrainio).
Krome dum la UK bela letero subskribita far urbestro kaj donaco de Wrocław estis
transdonitaj de s-ino Teresa Pomorsk al la reprezentantoj de la urbo(Vidu foton-3), fariĝis
unika urbo realigi la projekton Ambasadoro de Urbo.
Laŭ raporto de Raymonde Coquisart

Foto-1

Foto-2

Foto-3
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Saluton al granda kunlaboro
Wu Guojiang

Fakto jam pruvas, ke granda kunlaboro neniam sendepende agadas. Ĝi povas flame
inspiriĝi ofte en kunlaboro kun partneroj kaj grupoj, kaj kreas eblecon de miraklo. Tion refoje
pruvas serio da agadoj pri ĝemelaj urboj dum la 100-a UK.
Sukcesa kunlaboro rezultas el persista laboro. Kiel oni bone scias la ĉi-jara Foto-ekspozicio
“Ĝemelaj Urboj de Lillo” estas sukcesa, sed kiom da personoj scias pri aferoj malantaŭ tiu
sukceso? S-ino Raymonde Coquisart kiel membro de LKK jam havis multajn laborojn por
fari, tamen ŝi prenis la taskon organizi la foto-ekspozicion reage al la alvoko de la projekto.
Fronte al nekontentigaj reagoj ŝi neniam plendis, ankaŭ neniam konsideris la vorton forlaso,
sed foje kaj refoje dissendis invit-alvokon. Ŝiaj agadoj kortuŝis la vic-prezidanton de UEA
Stefan MacGill, li speciale aperigis prian informon en n-ro 22 Estrara Komuniko de UEA
2015. Ankaŭ la kongresa kuriero Belfrido en n-ro 2 anoncis okazon pri ĝi. Ŝiaj agadoj
kortuŝis min malgraŭ tio, ke siatempe mi jam ne estis en la posteno de la komisiito (vidu
Jarlibron 2014 de UEA), sed mi en nomo de la redaktoro de Informilo de Ĝemelaj Urboj
reagis al la invito-alvoko de s-ino Raymonde per diversaj formoj, ekz. aparte invitis
esperantistojn al la ekspozicio, kontaktis koncernajn oficistojn de la ĉina urbo Shenyang kaj
rete sendis du fotojn al ŝi. Reirinte en la postenon nia kunlaboro tute estis en nevortigita
akordo, ekz. per “respondo” ni kelkfoje dissendis tiun alvokon en la esperantaj listoj ĉe
yahoogroup.com aŭ googlegroups.com. La rezulto estas bona, ĉar niaj komunaj agadoj
kortuŝis multajn personojn, s-ro Edvige Ackermann el Italio reagis, s-ro Ian Fantom el Britio
reagis, Kibuco Gaaton el Israelo reagis… s-ro Fabrizio A. Pennacchietti, la 77-jara emerita
meritplena profesoro de la Universitato de Torino en Italio, ne nur indikis la du fotojn pri
Torino, sed rekomende prezentis la belegan filmon “TORINO - pasia urbo” fare de Gian
Piero Savio, kiu estas rigardebla ĉe https://vimeo.com/14586979 . Laste entute 19 fotoj el 10
urboj ekspoziciiĝis.
Sukcesa kunlaboro rezultas el senegoisma sindediĉo. Fakte ne ĉiu foto kolektita por la
foto-ekspozicio estas kontentiga, kelkaj el ili ne estas kvalite taŭgaj por postulo de la
ekspozicio. S-ro J. Coquisart (Permesu min tiel nomi lin, tamen ĝis nun mi ne scias lian tutan
nomon, eĉ ne ricevis ajnan foton pri li, kvankam mi petis al s-ino Raymonde), edzo de s-ino
Raymonde Coquisart, ne nur teknike traktis ilin, sed por altkvalite plenumi presadon de la
fotoj konkeris kelkajn malfacilaĵojn, eĉ neimageblajn malfacilaĵojn, ekz. la temperaturo por
presi la traktitajn fotojn estas malpli alta, ĉar 30 celsiusaj gradoj interne kaj 40 celsiusaj
gradoj ekstere ne estas tre oportunaj. Cetere li fotis agadojn dum la kongreso por la bulteno.
Mi ne sciis ke s-ro Plamenka Vankova (Bulgario) kaj s-ino Luis Hernandez (Hispanio) silente
deĵoris por la projekto en la Movada Foiro ĝis kiam s-ino Raymonde Coquisart sendis al mi
raportojn, kaj ĝis nun ili ambaŭ sciigis min pri ilia agado. Ili silente kontribuis al la projekto.
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Sukcesa kunlaboro rezultas el sincera helpo. Ĉi tie kun admiro kaj danko mi plue menciu nian
estimatan Raymonde Coquisart. En preparo por la foto-ekspozicio ŝi ne hezite prenis alian
taskon: deĵori por la projekto en la Movada Foiro post kiam ŝi komprenis la foreston de la
komisiito al la kongreso. Estas imagebla kiel okupata ŝi estis en la somero de 2015, la taskaro
destinas ke ŝi pasigos streĉan kaj fruktedonan julion. Fakto estas tiel vera, oni vidas la fotojn
ekspoziciitajn tra semajno, oni legis kaj akiris la presaĵojn de Informilo de Ĝemelaj Urboj en
la Movada Foiro. Havinte la saman komprenon al la neĉeesto de la komisiito s-ro Hori Yasuo
refoje eletendis la helpajn manojn kaj anstataŭis lin prezidi la 12-an Kunvenon de Ĝemelaj
Urboj. Nemalmultaj personoj sciis ke li estos tre okupota antaŭ/dum la kongreso, ĉar li
partoprenos en la 48-a Konferenco de ILEI kaj tie prelegos, ĉar li prezidos kunsidon de
Esperanto-Sumoo kaj kantadon de la Espero, prelegos en Kleriga Lundo, partoprenos en aliaj
aranĝoj…sed por okazo de la kunveno de Ĝemelaj Urboj li elpremis tempon kaj faris sufiĉan
preparon. Li trifoje ŝanĝis la enhavon de la kunveno, kelkajn tagojn antaŭ ol flugi al Belgio li
“vokis” min kaj diskutis kun mi pri la detaloj de la kunveno. Post la kongreso li en la unua
tempo sendis raporton pri la kunveno. Li resume kaj modeste diris: “mi prizorgis la kunsidon
sed ne tre sukcese, ĉar mi ne havas sufiĉan sperton pri tiu kampo…”, sed kiel s-ino Mireille
Grosjean taksis tiel: la kunveno estis tre fruktodona.
Sukcesa kunlaboro rezultas el subteno kaj instigo. UEA renomis min komisiito de la
projekto Ĝemelaj Urboj en la marta estrarkunsido. En malpli ol kvar monatoj mi sentas min
iom streĉa en kunordigo de kelkaj agadoj pri ĝemelaj urboj en la kongreso, eĉ iun premon,
sed poste pro entuziasma partopreno de nemalmultaj samideanoj kiel la supremenciitaj
personoj mi sentis trankvilon, ĉar kiel oni vidis, s-ino Claude Nourmont ĉiam instigis niajn
samideanojn ankaŭ, forte subtenis niaj agadojn ankaŭ, ĉar s-ino Anna Löwenstein ankoraŭ
pacience atendis eĥon el mi kiam ni maltrafus la aliĝan limdaton, kaj laŭ mia volo rearanĝis
la tablojn: la projekto Ĝemelaj Urboj tuj apud la kongreslanda asocio(Espéranto-France), ĉar
s-ro Clay Magalhães trankviligis kaj emociigis min ankaŭ per serioza kontrolo kaj la finfina
konfirmo: la tempo por okazigi la kunvenon de Ĝemelaj Urboj ne kolizios kontraŭ tiuj agadoj
kiujn s-ro Hori Yasuo partoprenos aŭ prezidos, la kunveno okazos sen problemo.
Nia s-ino Barbara Pietrzak silente akordigis aktivajn motorojn kaj instigis niajn
samideanojn. Ŝi firme subtenis mian ideon: Ne interrompiĝu la kunveno de Ĝemelaj Urboj
malgraŭ la resta nelonga tempo, ni klopodu kune por tio. Post plurmonata laborado de
Raymonde Coquisart la projekto Ambasadoro de Urboj, kiun s-ino Barbara Pietrzak
transprenas kaj prizorgas, havis progreson: dum la kongreso la pola urbo Vroclavo transdonis
mesaĝon kaj donacon al la reprezentantoj de la urbo Lille. Tiu rezulto devas veni el ŝiaj
prizorgo kaj kunlaboro kun Raymonde Coquisart. Mi aparte substrekas, ke s-ino Barbara
Pietrzak havas (kun)laboran arton kaj gvidan kapablon. Ŝi grave kontribuis por stabiligi la
evoluon de la projekto. Probable en la estonteco mi multlinie mencios tiun kontribuon
priparolante la evoluan historion de la projekto. Mi nur esprimas al ŝi: mi volonte laboras
“ĉe” ŝi, mi volonte kunlaboras kun ŝi.
Signifo de kunlaboro kuŝas en sindediĉo kaj solidareco. Signifo de kunlaboro kuŝas en
4

interkredo kaj interkompreno, kaj en aliro al pligranda sukceso. Ĉi tie mi esprimas la plej
elkoran dankon al ĉiu samideano kiu donis diversajn subtenon kaj prizorgon al agadoj de la
projekto dum la kongreso, kaj la plej noblan saluton al tiu ĉi granda kunlaboro!

URBESTRO KAJ ESPERANTO
Urbestroj kaj la unua UK

La unua Universala Kongreso de
Esperanto okazis de la 7-a ĝis 12-a de
aŭgusto 1905 en Bulonjo-ĉe-Maro kun
688 esperantistoj el 20 diversaj landoj. Ĝi
oficiale malfermiĝis sabaton vespere la
5-an de aŭgusto en la urba teatrejo. La
teatrejo tiam estis plenega.
Krom prezidanto Farjon de la komerca
ĉambro, prezidanto Alfred Michaux de la
bulonja
Esperanto-grupo,
kaj
reprezentantoj de la tri asocioj patronantaj
la Kongreson: generalo Sebert el la franca instituto, reprezentanta la francan Turing-klubon,
vicprezidanto Théodore Cart de la Franca Societo por Propagando de Esperanto kaj
prezidanto Charles Bourlet de la pariza Esperanto-grupo, dum la inaŭgura kunsido staris sur
la scenejo la bulonja urbestro Péron, vicurbestro Bilbocq ankaŭ kune kun L.L. Zamenhof. La
urbestro elvortis bonvenon al la kongresanoj. Plejeble Péron estas la historie unua urbestro
kiu ĉeestis al la Esperanto-aktiveco ekde la naskiĝo de Esperanto. (Noto: post longa serĉado
la redaktoro ne trovis la tutajn nomojn de la urbestro s-ro Péron kaj la vicurbestro Bilbocq,
por la kompleta materialo, informu lin se vi havas fadenon)
El http://www.lve-esperanto.org/lille2015/eo/memoro/1905-parolado-zamenhof.htm

Urbestroj kaj la centa UK

Je la deka horo en la 26-a de julio, dimanĉo, la centa Universala Kongreso de Esperanto
estis inaŭgurita. La solenaĵon partoprenis kaj faris la salutparolon la Alta Protektanto de la
Kongreso, s-ro Frédéric Cuvillier, eksministro, deputito kaj urbestro de Bulonjo-ĉe-Maro.
Li diris interalie: “Vi kiel reprezentantoj de la esperantistaro sentu vin hejme en
Bulonjo-ĉe-Maro.” Plie li aludis al la granda jubilea kongreso (vidu noton) el 2005 kaj
konigis planon pri starigo de E-kulturdomo en tiu historie grava urbo. Laste li parolis la du
lastajn frazojn en Esperanto. Tradukis la vortojn Brian Moon (vidu la suban foton).
Post la solenaĵo la urbestro kun la kelkcenthoma publiko promenis tra la urbocentro ĝis la
stacidomo, kie Zamenhof kaj aliaj eltrajniĝis por la unua kongreso. Tie staras monumento pri
tiu evento. Tie li partoprenis ceremonion, en kiu oni malkovris novan ŝildon por memorigi la
nunan viziton kaj metis florkronojn. Poste li akceptis la kongresanojn en la urbodomo.
Ankaŭ tie la prezidanto de UEA, Mark Fettes, s-ro L.C. Zaleski-Zamenhof, nepo de
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Ludoviko Zamenhof, Xavier Dewidehem, prezidanto de LKK, venis al la urba teatro de
Bulonjo-ĉe-Maro kune kun la kongresanoj omaĝaj al tiu unika evento kaj reaŭskultis la tutan
prelegon de Ludoviko Zamenhof el la 5a de aŭgusto 1905 laŭtlegitan de Brian Moon. Salutis
s-ro Luc Tassart, respondeculo pri Internaciaj Rilatoj kaj la vicurbestrino, s-ino Odette
Caerou.
S-ro Jozef Dvonč, la urbestro de Nitro, la kongresurbo de la 101-a UK, partoprenis en la
solena fermo de la kongreso kune kun s-ro Stano Valo, ambasadoro de Slovakio en Belgio.
Tie ili ambaŭ ne nur vidis okazon de la transdono de la flago, sed salutis amplekse en tute
laŭdinde bona Esperanto.
(Laŭ raportoj el http://www.libe.slikom.info/Esperanta%20ligilo/2015/0715.htm, n-ro 30
Estrara Komuniko 2015, n-ro 5 kaj n-ro 7 kongresa kuriero Belfrido, kaj
http://esperanto.cri.cn )
(Noto: en la 22-a kaj 25-a de marto 2015 en Bulonjo-ĉe-Maro li mem ĉeestis la internacian
amikecan renkontiĝon Boulogne 2005 por memorfesti la centjariĝon de la unua Universala
Kongreso de Esperanto. Vidu la paĝon http://boulogne2005.online.fr/eo/ )

Frédéric Cuvillier (maldekstre) kaj Brian Moon en la malfermo

Jozef Dvonč en la fermo

Salutvortoj de la urbestro de Herzberg

Estimataj partoprenantoj de la 100-a Universala Kongreso de Esperanto en Lillo, Francio,
Kiel nova urbestro de Herzberg am Harz, laEsperanto-urbo, la unuan fojon mi sendas
korajn salutojn al vi kaj okaze de la grava jubileo de via tutmonda agado, la 100-a Universala
Kongreso.Mi gratulas vin pro la taŭge elektita ĉeftemo Lingvoj, artoj kaj valoroj en la dialogo
inter kulturoj, kiu reflektas la aktualecon de la bezono de tia dialogo ne nur en la nuntempa
Eŭropo, sed ankaŭ kun loĝantoj de aliaj mondpartoj.
Estrante urbon, kiu havas multnacian loĝantaron kaj kien daŭre alvenas novaj homoj,
familioj kun diversaj lingvaj kaj kulturaj fonoj, mi ĉiutage spertas la malfacilaĵojn pro tiuj
diversecoj, kaj bone vidas la unikan rolon de Esperanto kiel neŭtrala komunikilo, pontolingvo,
perilo por artoj kaj kulturaj valoroj.
Ni certas, ke per nia ekzemplo kiel ‘Esperantourbo’ ni multe kontribuas al via tutmonda
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agado por Esperanto.
Ne eblos organizi en nia urbo la mondkongreson, sed volonte ni subtenos la organizadon
de internaciaj Esperanto-konferencoj, seminarioj kaj renkontiĝoj kaj en la jaro 2016 la
10-jaran jubileon de la kromnomo Herzberg am Harz – la Esperanto-urbo.
Dezirante al vi sukcesan jubilean kongreson en Lille,
Lutz Peters, urbestro de Herzberg am Harz, la Esperanto-urbo
El n-ro 7 kongresa kuriero Belfrido

Letero de la komisiito al la urbestrino de Lillo

2015-7-2

Estimata urbestrino sinjorino Martine Aubry,
Post pli ol 20 tagoj la 100-a Universala Kongreso de Esperanto (UK) solene okazos en la
urbo gvidata de vi, Lillo. Mi esprimas koran gratulon al vi.
Kiel vi bone scias la agado de ĝemelaj urboj estas grava internacia agado. Lillo estas kaj
subtenanto kaj praktikanto de tiu ĉi agado, ĉar ĝi havas ĝemelan aŭ partneran rilaton kun dek
kelkaj urboj en 14 landoj. Certe, estis ankaŭ diskutita ĝemeliĝo inter Lillo kaj aliaj urboj, ekz.
la urbo Shenyang en Ĉinio.
Depost la 60-aj jaroj de la 20-a centjaro Esperanto estis sukcese uzata en interurba
ĝemeliĝo kaj interŝanĝo inter ĝemelaj urboj. Ĝemeliĝo inter Vierzon (Francio) kaj Kamienna
Góra (Pollando) per Esperanto estas unu el la plej bonaj modeloj. Universala
Esperanto-Asocio akcelas kaj instigas Esperanto-aplikon en tiu kampo per efikaj laboroj kaj
agadoj, ekz. starigo de la projekto Ĝemelaj Urboj, okazoj dum la UK pri Kunveno de
Ĝemelaj Urboj kaj la Foto-ekspozicio de “Ĝemelaj Urboj de la kongresurbo” kaj tiel plu.
La urbodomo de Lillo subtenas Esperanto-utiligon en tiu kampo. Tion sufiĉe pruvas unu
ekzemplo, ke s-ino Martine Filleul, vicurbestrino de Lillo, persone respondis leteron el s-ro
Claude Longue-Epee, la loka esperantisto, kiu dum la 93-a UK en 2009 estis oficiale
akceptita de s-ino Jantine Kriens, vic-urbestrino de Rotterdamo, la nederlanda ĝemelurbo de
Lillo. En tiu respondo la vicurbestrino Martine Filleul emfazis la gravecon de ĝemelaj urboj
kaj kuraĝigis la esperantistojn de Lillo atente sekvi kaj aktive partopreni la estontajn
priĝemeliĝajn agadojn de Lillo.
Estimata urbestrino, la 100-a UK ne nur estas ĉefkunveno de la tutmondaj esperantistoj,
sed ankaŭ sanĉo akceli kaj fortigi interŝanĝon inter ĝemelaj urboj. Ĉiu agado de ĝemelaj
urboj, inkluzive de la Foto-ekspozicio Ĝemelaj Urboj de Lillo, estas bone kaj aktive preparata.
Tio estos granda kuraĝigo kaj kontribuo al la Esperanto-movado kaj la agado de ĝemelaj
urboj se vi konsideras inviti la urbestrojn de la ĝemelaj urboj al la kongreso, akcepti
esperantistojn de la ĝemelaj urboj kaj ĉeesti al agadoj de la projekto Ĝemelaj Urboj dum la
kongreso.
La Lilla UK estos senprecedenta en tiu ĉi centjaro, ĉar ĝi allogas cirkaŭ 3000 esperantistojn
el pli ol 80 landoj; la Lilla UK estos kronota kun eterna gloro, ĉar ĝi estos startpunkto al la
dua centjariĝo de la UK. Vin arde atendas la kongresanoj, vin arde atendas la projekto
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Ĝemelaj Urboj. Mi kore bondeziras:
Plenan sukceson al la kongreso.
Sanon kaj feliĉon al vi, estimata urbestrino de Lillo.
Prosperon kaj progreson al la granda Lillo

URBA STILO KAJ TRAJTO
Jara Raporto de la projekto Ĝemelaj Urboj en 2014
Wu Guojiang

Konsciigo
Diskutita estis la projekto en la estaro de UEA. En la marta kunsido la estraro diskutis la
la projekton kaj elmetis al ĝi kvin prioritatajn taskojn, t.e.
(1) Altigi la konscion kaj komprenon de la E-komunumoj pri la ĝemelurba fenomeno, kiel
interkultura porpaca agado okazanta multloke kaj multlingve.
(2) Instigi la esperantistojn aliĝi al tiu agado per kontaktado de esperantistoj en la ĝemelaj
urboj, ĝemelaj vilaĝoj pere de komunaj projektoj, interŝanĝoj, kiuj envolvas ankaŭ
administrantojn de ĝemelaj urboj.
(3) Kadre de la lokaj, landaj kaj regionaj E-aranĝoj organizi trejnrenkontojn pri la
organizado de komunaj ĝemelurbaj projektoj kaj interŝanĝoj; pri la starigado de
ĝemelurbaj kontaktoj pere de Esperanto
(4) Utiligi konsilcele por evoluigo de la ĜU-agado tiajn eventojn dum la Universala
Kongreso kiel Movada Foiro kaj kunsidoj de la Subkomitatoj: Konsciigo, Kapabligo,
Komunumo.
(5) Krei apartan paĝon Ĝemelaj Urboj ĉe uea.org; listigi en ĝi la ekzistantajn ĜU-urbajn
kontaktojn pere de Esperanto kun la eblo aktualigi la liston; Disponigi spertojn el la
ĝisnuna agado de Ĝemelaj Urboj en la formo de konkretaj ekzemploj de ligitaj (kaj
funkciantaj) kontaktoj pere de Esperanto (ekzemple baze de Informilo pri Ĝemelaj
Urboj).
Krome en la fino de januaro s-ino Barbara Pietrzak, estraranino de la Asocio, akceptis la
ĉefan respondecon pri la ĝemelurba agado en la subteamo Monda Evoluo kun la laboroj
Unesko kaj UN/Unesko.
Videblaj estas la projekto dum la 99-a UK per partopreno en la 9-a Movada Foiro,
okazigo de la 11-a kunveno de Ĝemelaj Urboj kaj organizo de la 1-a Foto-ekspozicio
Ĝemelaj Urboj de la kongresurbo, nome la Foto-ekspozicio Ĝemelaj Urboj de Bonaero.
Atentaj estis la laboroj de la komisiito. Interalie kvar numeroj da Informilo de Ĝemelaj
Urboj estis redaktitaj kaj legitaj de pli ol 2000 legantoj en 128 landoj. Entue 87 esperantistoj
el 41 landoj reagis al la projekto, ekz. post vizito al la Andersen-parko en la japana urbo
Funabashi s-ino Mireille Grosjean el Svislando deziras starigi triangulan ĝemeliĝon de Le
Locle en Svislando, Odense en Danlando kaj Funabashi en Japanio per la helpo de lokaj
esperantistoj. Li prelegis al la publiko pri Esperanto kaj Ĝemelaj Urboj en la kunsido la
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Esperanto-tago okazigita de Liaoning-provinca Esperanto-Asocio, Ĉinio krom aperigo de
kelkaj informoj en la listoj.
Kapabligo
Ĝis la fino de la jaro 2014 entute 10 landaj asocioj starigis respondeculojn pri tiu kampo.
Ili estas Argentino kaj Kubo en Ameriko, Mongolio, Pakistano kaj Vjetnamio en Azio,
Finnlando, Francio, Italio, Nederlando, kaj Svedio en Eŭropo. Krome 3 samideanoj, nome
s-ro Hassano Ntahonsigaye el Burundo, s-ro Luigi Fraccaroli el Italio kaj s-ro Hori Yasuo
Japanio, kiel kontinentaj kunlaboremuloj de la projekto aktivas en Afriko, Eŭropo kaj Azio.
Okazis la 9-a Somera Arbara Lernejo inter ĝemelaj urboj Herzberg (Germanio) kaj Góra
(Pollando) kun po 7 lernejanoj kaj 2 instruistoj el ambaŭ urboj.
Danke al s-ro Pieter Engwirda oni povas legi kelkajn enhavojn pri ĝemelaj urboj en la
retejo de UEA: http://uea.org/vikio/index.php/%C4%9Cemelaj_Urboj
Komunumo
Kelkaj renkontiĝoj estas rimarkindaj. Changzhou-a Esperanto-Asocio en Ĉinio sendis
delegacion, vizitis la japanan ĝemelurbon Takatuki kaj tie estis entuziasme akceptita de loka
Esperanto-organizaĵo, nome Esperanto-societo en Takatuki en julio, kaj en novembro akceptis
esperantistinojn el la japana ĝemelurbo Tokorozawa. La asocio helpe starigis ĝemelan rilaton
inter Changzhou-a Turisma kaj Komerca Kolegio kaj Lower Columbia College en Usono kaj
inter la distrikto Qishuyan de Changzhou kaj la usona urbo Longview. Esperantistoj el
Ĉamberio en Francio partoprenis en la Zamenhof-festo okazinta en decembro en la itala
ĝemelurbo Torino. Okaze de la 101-a Japana Esperanto-Kongreso eperantistino el Tianjin,
Ĉinio, renkontiĝis kun esperantistoj el la japana ĝemelurbo Kobe. Ili interŝanĝis informojn pri
la Esperanto-movado en la du urboj.
Partopreno de urbestroj pruvas ilian signifan rolon en la Esperanto-movado kaj la
agado de ĝemelaj urboj. Interalie s-ro Lutz Peters, nove elektita urbestro de Herzberg am
Harz - la Esperanto-urbo, emfazas la du aktivecojn per ĉeesto al la malfermo de la ekspozicio
“Medalarto kaj Esperanto” kaj al kunsido de la estraro kaj la kuratoraro de la fondaĵo
Esperanto-urbo, kaj per vizito al la pola ĝemelurbo Góra kaj interŝanĝo kun ĝia urbestrino
Irena Krzyszkiewicz. La vic-urbestrino de la franca urbo Hérouville-Saint-Clair ĉeestis al la
inaŭguro de Skvaro Esperanto. Ĝin partoprenis esperantistoj el la rusa ĝemelurbo Tiĥvin.
Starigita estas kunlaboro. Liaoning-provinca Esperanto-Asocio de Ĉinio (LEA) kaj
Shenyang Ampleksa Ligita Zono de Ĉinio (SALZ) oficiale starigis kunlaboron. SALZ per
Esperanto starigas patnerajn rilatojn kun eksterlandaj Ligitaj Zonoj, antaŭpuŝas kaj akcelas
ĝemeliĝon de urboj en la ekonomia zono kun eksterlandaj urboj.
Kunordigo
Por sukcesigi la 1-an foto-ekspozicion pri ĝemelaj urboj de la kongresurbo la projekto
mobilizis diversajn faktorojn. Rezulte LKK de Argentina Esperanto-Ligo ricevis multajn
fotojn kaj librojn. Indas mencii, ke tiucele s-ro Jorge Enrique Cabrera, prezidanto de LKK kaj
prezidanto de Argentina Esperanto-Ligo, faris multajn laborojn. S-ro Clay Magalhães el UEA
ankaŭ partoprenis en tiu preparo.
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Informilo de Ĝemelaj Urboj
Reta bulteno de UEA pri la projekto Ĝemelaj Urboj
14-a jaro N-ro 4 (55) decembro 2015

●Agadoplano por 2015-2016
●Okazis la 10-a SALO
●Malfrua kondolenco
●Ĝemelurba Renkontiĝo en Petten
●Fotoj pri ĝemelaj urboj de Lillo

Enhavo

1…Agadoplano por 2015-2016
1…Okazis la 10-a SALO
1…Aperis Facebook-paĝo pri la projekto Ĝemelaj Urboj
2…La gratula letero de la komisiito al la 30-a datreveno de TEA
2…Malfrua kondolenco
3…La eksa urbestro kiel ambasadoro de urbo
4…Lutz Peters partoprenis la feston kaj la ekspozicion
4…Irena Kryszkiewicz partoprenis la kunsidon kaj rigardis la ekspozicion
5…La urbestro ĉeestis al la 48-a Konferenco de ILEI
6…Ĝemelurba Renkontiĝo en Petten
8…Fotoj pri ĝemelaj urboj de Lillo
Kovrilfoto: Roterdamo estas kaj ĝemelurbo de Lillo, kongresurbo de la 100-a UK, kaj sidejo de Centra Oficejo de
UEA. La montrita foto partoprenis la 2-an Foto-ekspozicion de Ĝemelaj Urboj.

Funkciuloj de La Projekto Ĝemelaj Urboj

S-ro Mark Fettes, prezidanto de UEA
S-ino Barbara Pietrzak, estraranino de UEA, ĉefa respondeculino pri la ĝemelurba agado en la subteamo Monda Evoluo
S-ro Stefano Keller, estrarano de UEA pri Monda Evoluo, Konsciigo: Komisiono pri Rilatoj kun Internaciaj Organizaĵoj
(KRIO), Ĝemelaj Urboj
S-ro Osmo Buller, ĝenerala direktoro de UEA
S-ro Wu Guojiang, komisiito de la projekto

Kunlaboremuloj de la projekto

Je la kontinenta agado pri Ĝemelaj Urboj s-ro Luigi Fraccaroli
el Italio, s-ro Hassano Ntahonsigaye
(ntahonsigayea@yahoo.fr) el Burundo kaj s-ro Hori Yasuo (Hori-zonto@water.sannet.ne.jp) el Japanio volonte
kunlaboras kun la projekto.
Ameriko

Respondeculoj de Landaj Asocioj Pri Ĝemelaj Urboj

Argentino: s-ro Jorge Enrique Cabrera, jeccenter@gmail.com
Kubo: s-ro Miguel Ángel González Alfonso, miguelangel@esperanto.co.cu
Azio

Mongolio: s-ro Chimedtseren Enkhee, retadreso: enchjo@yahoo.com
Pakistano: s-ro Jawaid Eahsan, retadreso: saluton123@yahoo.com
Vjetnamio: s-ro Nguyen Xuan Thu, retadreso: autuno32@gmail.com
Eŭropo
Finnlando: s-ro Robert Bogenschneider
Francio: s-ino Raymonde Coquisart, retadreso: raymonde.coquisart@yahoo.fr
Italio: s-ro Luigi Fraccaroli, retadreso: luigi.fraccaroli@esperanto.it
Nederlando: s-ro Pieter Engwirda, retadreso: pieter.engwirda@gmail.com

Redakcio de Informilo de Ĝemelaj Urboj

Redaktoro: s-ro Wu Guojiang
Adreso: Fushun Xinfu-Qu, Qianjin-Lu, 45-Hao, 113015 Fushun, Liaoning, Ĉinio.
Telefono kaj Fakso:+86-024-52650322;
Retadresoj: ghemelurboj@sina.cn amikeco999@21cn.com
Provlego: s-ro Robert Bogenschneider, retadreso: robog@gmx.de
TTT-paĝo: www.esperanto.fi/ghemelurboj/

NOVAĴO
Agadoplano por 2015-2016

1. Daŭrigi tri agadojn de la projekto en la 101-a UK en 2016, nome, partopreno en la movada
Foiro, okazigo de la kunsido de Ĝemelaj urboj kaj Fotoekspozicio pri la ĝemelaj urboj de la
kongresurbo Nitra(Slovakio).
2. Eldoni la retan trimonatan bultenon: Informilo de Ĝemelaj Urboj. Ĝisnunaj numeroj aperas
sube: http://www.esperanto.fi/ghemelurboj/
3. Alvoki kaj instigi landajn asociojn, precipe landaj asocioj en Afriko kaj Oceanio (ĝisnun ne
ekzistas landa asocio kun respondeculo pri ĝemelaj urboj), starigi respondeculojn pri
Ĝemelaj urboj.
4. Enkonduki ĝemelajn urbojn en la programo de la kontinentaj kaj landaj kongresoj de
Esperanto, ekz. la 6-a Afrika Kongreso de Esperanto en 2016.
5.Pliriĉigi
la
enhavon
de
Wikipedio
pri
Ĝemelaj
urboj
https://eo.wikipedia.org/wiki/%C4%9Cemelurbo
(la plano estis voĉlegita kaj diskutita en la 12-a Kunveno de Ĝemelaj Urboj)

Okazis la 10-a SALO

Inter la 9-a kaj la 15-a de aŭgusto 2015 okazis
Somera Arbara Lernejo（SALO）de la ĝemelurboj
Herzberg am Harz (Germanio) kaj Góra (Pollando).
Ambaŭ gelernantoj pasigis la feriosemajnon kune en
Góra lernante Esperanton antaŭtagmeze kaj
partoprenante interesajn aktivaĵojn en la posttagmezoj.
La lernado okazis en du grupoj (por komencantoj
gvidata de Michaela Stegmaier kaj por progresintoj sub
gvido de Zsófia Kóródy). Inter la libertempaj
programeroj aperis sportoj (naĝado), manlaboroj
(pretigo de artaĵoj, donacoj, ktp.) kaj kantado, ludado.
Ankaŭ okazis kelkaj ekskursoj al la regiono, okazis urborigardado en Góra, urbestrina
akcepto en la urbodomo kaj internacia vespero kun muziko, dancado kaj prezentado de teatraj
scenetoj al la invititaj gastoj, gepatroj, reprezentanto de la urba administrado kaj
Esperanto-geamikoj.
El http://esperanto-urbo.de

Aperis Facebook-paĝo pri la projekto Ĝemelaj Urboj

La paĝo https://www.facebook.com/Ghemelaj-Urboj-1691322684436611/?ref=ts&fref=ts
estas kreita por la Ĝemelaj Urboj. Tie troviĝas diversaj informoj pri agadoj eblaj, pri eventoj
fruktodonaj.
Mireille Grosjean
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La gratula letero de la komisiito al la 30-a datreveno de TEA

La 22-an de oktobro 2015

Al Tianjin-a Esperanto-Asocio,
Okaze de la 30-jariĝo de Tianjin-a Esperanto-Asocio (TEA) mi kore gratulas vin.
Turninte la historion la Esperanto-movado ekzistas en Tianjing 100 jarojn! Tieaj
esperantistoj faris grandan kontribuon al Esperanto, precipe post fondo de TEA tieaj
samideanoj diligente kaj senegoisme laboras por Esperanto kaj atingis rimarkindajn
sukcesojn en diversaj kampoj, i.a. agado de ĝemelaj urboj estas aparte brila sukceso.
En 1973 Tianjin starigis ĝemelan rilaton kun la japana urbo Kobe. Ili ne nur estas la unua
paro da ĝemelaj urboj inter Ĉinio kaj Japanio, sed la unua paro da ĝemelaj urboj inter Ĉinio
kaj aliaj landoj. La eksterlandaj esperantistoj, kiuj plej frue vizitis Tianjin, estas la
esperantistoj el la ĝemela urbo Kobe. Sekve TEA havas amikecan rilaton kaj interŝanĝon kun
esperantistoj en la ĝemelaj urboj Inchon (Koreio), Lodz (Pollando), Melbourne (Aŭstralio)
ktp. La elstaraj laboroj de TEA en agado de ĝemelaj urboj ricevis grandan atenton kaj laŭdon.
Oni povas diri, ke Tianjin estas la starta punkto de la Esperanto-apliko en ĝemelaj urboj de
Ĉinio, espereble Tianjin ankaŭ povos daŭre esti forto por akceli komunan evoluon de
Esperanto-movado kaj la ĝemelurba agado.
Mi bone deziras plenan sukceson al la memora kunveno de la 30-a datreveno de TEA kaj
kore salutas samideanojn de TEA.

Malfrua kondolenco
Wu Guojiang

Mi nenion scius pri forpaso de sinjorino Kaisa Hansen en Upplands
Väsby, Svedio, se s-ino Claude Nourmont ne atentigis min pri tio kiam mi
dissendis n-ron 52 kaj n-ron 53 Informilo de Ĝemelaj Urboj kaj spite al tio,
ke la revuo Esperanto aperigis prian anoncon en la kvina numero, ĉar mi
neĝustatempe ricevis tiun numeron, eĉ nun.ankoraŭ ne.
Kaisa Hansen naskiĝis en la 3-a de novembro 1943 kaj forpasis en la
18-a de februaro 2015. Estas la projekto Ĝemelaj Urboj kiu kontaktigis nin
kaj fondis amikecon inter ni. Ŝi estis dumviva membro, delegito kaj
fakdelegito de UEA pri la E-movado kaj motoro de la loka
Esperanto-movado. Plie ŝi estis elstara organizantino kaj praktikantino de la projekto.
Sveda Esperanto-Federacio estas la unua landa asocio starigi respondeculon pri ĝemelaj
urboj. Kaisa Hansen fariĝis la unua respondeculino, nome komisiito de Sveda
Esperanto-Federacio pri ĝemelaj urboj. Ŝi entuziasme kaj tutkore ĵetis sin al ĉi tiu laboro.
Post la 88-a UK okazinta en 2003 en Gotenburgo ŝi tuj konsideris la agadon de ĝemelaj
urboj inter Svedio kaj Ĉinio, la kongreslando de la 89-a UK. Ŝi tiucele elmetis sep proponojn
(vidu n-ron 8 Informilo de Ĝemelaj Urboj), i.a. du proponoj ankoraŭ havas signifon por la
nuna laboro de la projekto, t.e. Por efektivigi bonajn premisojn por kunlaboro nun kaj
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estontece estas grave starigi kunlaboron inter lokaj kluboj/esperantistoj/grupoj. Oni povas
substreki la gravecon de ĝemelurbaj aŭ ĝemelregionaj kunlaboroj en ĉiu formo por stimuli la
“desubajn” agadojn kiel ekz. junularinterŝanĝoj sed ankaŭ interŝanĝoj de aliaj spertoj.
La Hirundo estis esperantlingva gazeto en Upplandas Vasby, kiun ŝi kunredaktis, kaj
ekzistis nur sep jaroj, sed ĝi fariĝis ilo per kiu ŝi informadis la ĝemelurban agadon. En ĝi ofte
aperis raportoj pri ĝemelaj urboj, eĉ en ĝia n-ro 57, la lasta numero, ankoraŭ estis raportitaj
informoj pri ĝemelaj urboj por la 91-a UK okazota en Florenco, ekz. listo de ĝemelurboj inter
Svedio kaj Italio, proponoj pri la aranĝo de ĝemelurbaj aktivecoj antaŭ, dum kaj post la
kongreso kaj tiel plu (vidu n-ron 15 Informilo de Ĝemelaj Urboj). Fonte el la Hirundo ŝi
speciale starigis por la svedaj esperantistoj revueton Ĝemelurba Informilo (legu prian
raporton en n-ro 13 Informilo de Ĝemelaj Urboj).
Okaze de la 125-jara jubileo de Esperanto kaj la 10-jara datreveno de la projekto Ĝemelaj
Urboj ŝi substrekis, ke la esperantistaro ankoraŭ ne komprenas la valoron de ĝemelurbaj
rilatoj kiuj jam estas establitaj inter la komunumoj en la ĝemelurboj. Komunumoj starigis
inter si kontrakton pri rilatoj inter du (aŭ pli) da urboj. Tio signifas ke la komunumoj
respondecas pri la kostoj por ekz. vojaĝoj por havi ĝemelurbajn renkontiĝojn. Tiucele ŝi
atentigis, ke Helsingborg, kiu gastigos la la Svedan Esperanto-kongreson en 2012, havas la
eblecon pere de sia komunumo inviti esperantistojn de la ĝemelurboj al la kongreso.
Pere de la ĝemelurba agado ni ankaŭ starigis personan amikecon. Miaj familianoj ankaŭ
ĝuis tiun amikecon. En 2008 mia 12-jara filo lernis ankoraŭ en elementa lernejo. Informiĝinte,
ke li unuafoje partoprenis en la ceremonio de flago-hiso de la lernejo kaj menciis Esperanton
en sia parolado, ŝi tuj gratulis kaj instigis lin daŭrigi lernon de Esperanto.
Forpaso de Kaisa Hansen estis granda perdo por la projekto kaj mi, ĉar ĝi perdas fortan
subtenanton kaj firman praktikanton, kaj eterne, ĉar mi perdas bonan amikinon, kaj eterne.
Kaisa Hansen, la projekto Ĝemelaj Urboj fikse memoros vin, vi vivos en mia koro.
Kaisa Hansen, pacon!
（La aldona foto probable estas la lasta foto pri ŝi kiun mi serĉis kaj trovis）

URBESTRO KAJ ESPERANTO
La eksa urbestro kiel ambasadoro de urbo
En la 92a Kongreso de Germana Esperanto-Asocio ĉeestis
parttempe Gerhard Walter, eksurbestro de Herzberg. Li - kiel
Esperanto-ambasadoro de la Esperanto-urbo - transdonis
salutojn dum la oficiala urbestra akcepto en la urbodomo de
Hameln, la kongresurbo.
Sur la flanka foto:Elena (de Asorti el Litovio), Thomas
Heberlein (prezidanto de EMAS), Sebastian Kirf (prezidanto
de GEA), Heinz Sprick (LKK-prezidanto), urbestro de Hameln
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kaj Gerhard Walter (eksa urbestro de Herzberg) ĉe la akcepto.

El http://esperanto-urbo.de

Lutz Peters partoprenis la feston kaj la ekspozicion

La 11-an de julio 2015 okazis la 9-jara jubileo de la germana Herzberg kiel Esperanto-urbo
en la ĝardenfesto de Interkultura Centro Herzberg (ICH). Ĝin partoprenis la urbestro Lutz
Peters kune kun ĵurnalisto, klubanoj, geamikoj, gejunuloj, Esperanto-lernantoj el Herzberg
kaj la regiono. Li ĉeestis al la inaŭguro de la ekspozicio preparita de Zsófia Kóródy kaj Peter
Zilvar. Kun la temo: historiaj urboprospektoj en Esperanto, la ekspozicio montras urbojn,
regionojn ne nur de Eŭropo (ekz. Aŭstrio, Germanio, Nederlando, Hungario), sed ankaŭ el
Azio kaj Ameriko. Inter la raraĵoj oni povas vidi informilojn de antaŭ la 1-a mondmilito, aliaj
allogas per siaj belaj bildoj, grafikaj ilustraĵoj. Ĝi estos videbla en la Esperanto-ĉambro de la
kastela muzeo dum ĉ. duonjaro. La urbestro esprimis dankon al la ICH-kunlaborantoj pro la
interesaj ekspoziciaĵoj kaj pro la volontula laboro.
El http://esperanto-urbo.de

Lutz Peters en la jubileo

Lutz Peters en la ekspozicio

Irena Kryszkiewicz partoprenis la kunsidon kaj rigardis la ekspozicion
Post la sukcesa somera kunferiumado de la
ĝemelurbaj gejunuloj el Herzberg kaj Góra dum
SALO-10, en oktobro kunsidis la gvidantoj kaj
instruistoj de tiu speciala renkontiĝo. La
semajnfina seminario okazis en Góra, PL. El
Herzberg partoprenis Zsófia Kóródy, Cornelia
Luszczek kaj Peter Zilvar por prepari la oficialan
raporton pri la Somera Arbara Lernejo en 2015
kaj akordigi planojn por la sekvaj jaroj. La
kunsidon
kun
lokaj
Esperanto-klubanoj
parttempe ĉeestis ankaŭ la urbestrino de Góra,
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Irena Kryszkiewicz (en la foto de maldekstre: la dua de la malantaŭ vico). Ŝi transdonis
diplomon al Peter Zilvar okaze de la sukcesa 10-jara kunlaboro per Esperanto inter
ĝemelurbaj kluboj kaj lernejoj. Poste ankaŭ ŝi kun granda intereso rigardis la belan
ekspozicion, kiun pretigis lokaj Esperantistoj, instruistinoj pri la dek ĝisnunaj SALOj kaj aliaj
eventoj, vizitoj al la partnerlandoj, memoraĵoj de korespondado kaj aliaj interklubaj agadoj..
El http://esperanto-urbo.de

La urbestro ĉeestis al la 48-a Konferenco de ILEI
138 personoj el 30 landoj partoprenis en la
48-a Konferenco de ILEI (Internacia Ligo de
Esperantistaj Instruistoj) okazinta inter la 17-a
kaj 25-a de julio 2015, al kiu efektive aliĝis 170
personoj el 34 landoj.
La oficiala inaŭguro okazis sabaton matene la
18-an en la urbodomo de Oostende. La urbestro
Jean
Vandecasteele
bonvenigis
la
konferencanojn substrekante ke Oostende en tiu
pinta turista periodo ofertas milojn da eblecoj
por ferii ĉe la marbordo, kvankam ĝi restas urbo kun ĉiuj urbaj servoj. La prezidantino de
ILEI Mireille Grosjean dankis la urbestron esperante fruktodonan konferencon en tiu tiel
alloga urbo! Tiun okazon montris la supra foto de Mónika Molnár. De maldekstre: Mirejo
Grosjean, Radojica Petrović (respondeculo pri konferencoj en ILEI), Margaretha Symoens
(LKK-ano),
Stefan
MacGill
(vic-prezidanto de de UEA), Marc Cuffez
(Prezidanto
LKK),
s-ro
Jean
Vandecasteele, Kristin Tytgat (LKK-ano
kaj
tradukado),
Flory
Witdoeckt
(LKK-ano).
Ankaŭ indas mencii, ke s-ino Zsófia
Kóródy, reprezentanto de ICH en la
germana
Esperanto-urbo
Herzberg,
prezidanto de germana landa sekcio de
ILEI, tie partoprenis en multaj aranĝoj,
interalie. ŝi prelegis pri la lerneja agado
enkadre de la ĝemelurba kunlaboro (vidu
la dekstran foton). Pro sia kelkjardeka,
multflanka instrulaboro kaj interkultura
agado ILEI elektis ŝin Honora Membro.
El raportoj de Mireille Grosjean kaj N-ro 151 Eŭropa Bulteno Aŭgusto 2015
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INTER ĜEMELAJ URBOJ
Ĝemelurba Renkontiĝo en Petten
Luigi Fraccaroli
Kutime, la raportoj pri esperantaj kunvenoj plenas je entuziasmaj esprimoj, ĉiopardonemaj
laŭdegoj, senriproĉaj priskriboj. Iĝis jam onidiro la fakto, ke esperantistoj pretas akcepti
senkritike ĉion proponitan/aranĝitan/faritan de esperantistoj. Sufiĉas, ke la iniciatinto estas
esperantisto, por fari absolutan pinton el la plej aĉa kaĉo.
Tamen, kelkfoje okazas, ke la organiza kapablo kaj la entuziasma sindediĉemo produktas
ion objektive memorindan. Tiu estas la kazo de la Ĝemelurba Renkontiĝo aranĝita dum la
Ĉielira semajnfino (14-17a de majo 2015) fare de la Alkmara E-Klubo en Petten, ĉe la
nederlanda nordholanda marbordo – plimalpli 60 km norde de Amsterdamo. Tiu kunveno
celis la Esperanto-grupojn de la Alkmaraj ĝemelurboj Darmstadt (DE), Troyes (FR) kaj Tata
(HU). Al tiu esperantistaro aldoniĝis la klubanoj de Brescia (IT), ĝemelurbo de Darmstadt, do
kiel boĝemelurbo de Alkmaar. Entute 55 homoj partoprenis la renkontiĝon.
Mi scias, ke la scivolemaj legantoj atendas de ĉiu tiu raporto liston de faritaĵoj, viditaj lokoj,
prelegoj, aktivecoj. Kaj ja, iom mi klopodos rakonti. Sed mi volas pleje sentigi al la legantoj
la etoson de tiu kunveno. La unuan fojon mi partoprenis esperantan renkontiĝon kun mia
edzino Donatella (Doni), neesperantistino. Ŝi tute ne parolis la Lingvon, kvankam ŝi iomete
kapablis kompreni (post dudek kvin jaroj da kunestado!). Bone, post malpli ol dudek horoj ŝi
povis jam babileti sen mia helpo (ni du estis la nuraj italoj en la renkontiĝo), kaj amikiĝis kun
la aliaj partoprenantoj. Tio jam sufiĉas, por mi, por deklari kaj demonstri la efikon de tiu
renkontiĝo!
La organiza kapablo de Tiny Droge, Marijke Lathouwers kaj la aliaj Alkmaraj klubanoj
montriĝis jam je nia alveno al la Amsterdama flughaveno. Miny kaj Ton Massar atendis nin
kun sia aŭtomobilo kaj akompanis nin per afabla vojaĝo, ĝis la kunvenejo (ankaŭ tag– kaj
vesper-manĝejo) en la vilaĝo Petten, kie jam ariĝis la germanoj, la francoj kaj la hungaroj
(kaj la nederlandanoj, kompreneble). Tie la aliĝaj burokrataĵoj glitis tra kafo, teo kaj babiloj
kun novaj kaj malnovaj geamikoj. Doni kaj aliaj komencis foti ĉiun kaj ĉion, kaj pri tio
postrestos memorplena interreta albumo.
La dormejo/matenmanĝejo estis interesa (ĉar en Italio da tiaj, laŭ mia scio, ne ekzistas)
grupdomo por plenkreskuloj, luita komplete por ni. Tie ĉiuvespere okazis interbabilado, ĝuste
kiel okazas ĉe junularkunvenoj. Buntaj –kaj tipe nordeŭropaj– matenmanĝoj donis sufiĉan
elanon por alfronti la tagojn plenajn je programeroj.
Ni estis kelkmetre sub la marnivelo. Tio montriĝis kiel konstanto en la nederlandaj pejzaĝo,
vivo kaj sinteno al la estonto. La grandan digon tuj malantaŭ nia dometo produktis grandega
streĉo de la nederlandaj ŝtato kaj popolo, kiun mi apenaŭ povus imagi, en mia lando, por kiu
ajn celo. Kaj, malgraŭ tio, la nederlandanoj estas nek vantemaj nek malmodestaj: ili simple
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luktas por sia tero kaj por sia vivo. Tero, kiu ne ekzistus sen la senĉesa kunpenado de ĉiuj
enloĝantoj. Mi komprenis, ke nederlandanoj sentas tiun teron kiel vere sian.
Mi opiniis, ke Nederlando estas protestanta lando, en la senco de la reformacia kristana
eklezio. Mi malkovris, ke ja protestantoj, en la pasinto, muldis la naciajn ekonomion kaj
praktikan sintenon, sed efektive la kredantaro estas malpliiĝanta. Ni vizitis plurajn
eks–preĝejojn, koncepto apenaŭ klarigebla en mia lando. Kiam vivteni preĝejon kostas tro, la
solvo estas ĝin vendi kaj lui nur okaze de neceso – ekz. por Kristnasko. Vere genia eltrovo!
Nederlando estas esence ebena lando. Tie, do, ventoj malhavas barojn kaj povas blovi tre
forte. Tial mueliloj svarmas tra la lando: por ni estas kvazaŭ belaj monumentoj, dum esence
ili helpis dum la jarcentoj dreni la akvojn kaj sekigi la teron – do, fari Nederlandon. Ankaŭ
tulipoj svarmas tra la lando: mi malkovris, ke ili venas el centra Azio tra Turkio. Ekskurso al
“Tuliplando” klarigis la tutan historion.
Ĉiu Alkmarano surprenis la respondecon pri unu programero, kaj prizorgis ĝin ĝisfunde.
Ĉu prelego, ĉu vizito al preĝejo aŭ promeno surstranda, ĉiu programero estis zorge preparita
kaj pasie disvolvita. Mi iomete envias grupon kun tiom da homrimedoj.
Post la surstranda promeno la partoprenantoj konstruis ventosonorilon per la konkeritaj
konkoj. Mi kaj Doni, anstataŭe, vizitis Alkmaar-on kun niaj germanaj geamikoj Detlef kaj
Maria, kiuj rakontis al ni pri la historio, la konstruaĵoj, la kutimoj, kaj invitis nin al surkanala
boatveturo sub la –he he– tro malaltaj pontoj…
Kelkaj vortoj pri la kultura vespero. La Alkmara esperanta ĥoro “Malvo” havis nenion por
envii al la profesia nederlandlingva “Ĉu vi ankoraŭ povas kanti...”: Marijke ĝin estras
preskaŭmajstre kaj ĉiuj kantas plenkore.
Post la “Malvo”, la hungara Jozefo rakontis humuraĵon pri virinoj; la itala Luigi (mi)
koncertis gitare per kvar kantoj (Suno mia ['O sole mio], La dizertonto [Le déserteur], Ĝorĝo
[Geordie], La vojo [dank' al Gianfranco Molle kaj la Majstro]); la germanoj reklamis pri la
libro por liberpensontaj infanoj “Kie ni povas trovi Dion? demandis la eta porkido”; la franca
Michèle vendis esperantajn T–ĉemizojn.
Eĉ la foriro estis agrable aranĝita: Miny Massar kaj ŝia edzo Ton akompanis nin al la
flughaveno per aŭtomobila promeno inter dunoj kaj ravaj vilaĝoj. Kia bela paro!
Mi sentis min en junularkunvena etoso, kvankam averaĝe la aĝo pli ol duobligis tiun de
miatempaj junularkunvenoj. Bedaŭrinde tiaj renkontiĝoj ne okazas ĉiun jaron – la organizado
ne estas bagatelo. Do mi kunportos la flaron de tiu semajnfino por kelka tempo… ĝis la
venonta!
(verkis en la 27-a de junio 2015)

URBA STILO KAJ TRAJTO
Karaj legantoj,
La foto-ekspozicio Ĝemelaj Urboj de Lillo sukcese okazis. Ĉi tie refoje aperas tiuj fotoj.
Tio celas ne nur havigi al vi ĝuon pri iliaj stiloj kaj trajtoj, sed esprimi admiron al la laboro de
la geedzo J. Coquisart kaj Raymonde Coquisart. Mi aldonis signon de Lillo kaj la 100-a UK
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kaj finis la kolekton. Mi pensas ke la ekspozicio estas pli perfekta. -La redaktoro

Fotoj pri ĝemelaj urboj de Lillo
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Informilo de Ĝemelaj Urboj
Reta bulteno de UEA pri la projekto Ĝemelaj Urboj
15-a jaro N-ro 1 (56) oktobro 2016

●Juna Ĝenerala Direktorino, juna funkciulino
●Salutvortoj al Osmo Buller
●Kondolenco al s-ro Michael Cwik
●La urbestro subskribis nomumon de strato de Ludwik Zamenhof
●Sarajevo invitas UK-on

Enhavo
1…Juna Ĝenerala Direktorino, juna funkciulino
2…Salutvortoj al Osmo Buller
2…Kondolenco al s-ro Michael Cwik
4…Kondolenco el Mark Fettes
4…Kondolenco el Probal Dasgupta
5…Kondolenco el Michela Lipari
5…Renkontiĝo kun urbestro
5…La urbestro subskribis nomumon de strato de Ludwik Zamenhof
6…Sarajevo invitas UK-on
Kovrilfoto: fotita en Qinyuan-gubernio, Fushun, Ĉinio.

Funkciuloj de La Projekto Ĝemelaj Urboj

S-ro Mark Fettes, prezidanto de UEA
S-ino Barbara Pietrzak, estraranino de UEA, ĉefa respondeculino pri la ĝemelurba agado en la subteamo Monda Evoluo
S-ro Stefano Keller, estrarano de UEA pri Monda Evoluo, Konsciigo: Komisiono pri Rilatoj kun Internaciaj Organizaĵoj
(KRIO), Ĝemelaj Urboj
S-ino Veronika Poór, ĝenerala direktorino de UEA
S-ro Wu Guojiang, la komisiito de la projekto

Kunlaboremuloj de la projekto

Je la kontinenta agado pri Ĝemelaj Urboj nun tri samideanoj volonte kunlaboras kun la projekto.
Afriko: s-ro Hassano Ntahonsigaye el Burundo ĉefe peras priajn informojn, retadreso: ntahonsigayea@yahoo.fr
Azio: s-ro Hori Yasuo el Japanio, helpas kaj raportas koncernajn agadojn, retadreso: hori-zonto@water.sannet.ne.jp
Eŭropo: s-ro Luigi Fraccaroli el Italio, akcelas kontakton inter ĝemelaj urboj per evoluado kaj fortigado de personaj
ĝemelrilatoj, retadreso: luigi.fraccaroli@esperanto.it
Ameriko

Respondeculoj de Landaj Asocioj Pri Ĝemelaj Urboj

Argentino: s-ro Jorge Enrique Cabrera, retadreso: jeccenter@gmail.com
Kubo: s-ro Miguel Ángel González Alfonso, retadreso:miguelangel@esperanto.co.cu
Azio

Mongolio: s-ro Chimedtseren Enkhee, retadreso: enchjo@yahoo.com
Pakistano: s-ro Jawaid Eahsan, retadreso: saluton123@yahoo.com
Vjetnamio: s-ro Nguyen Xuan Thu, retadreso: autuno32@gmail.com
Eŭropo
Finnlando: s-ro Robert Bogenschneider
Francio: s-ino Raymonde Coquisart, retadreso: raymonde.coquisart@yahoo.fr
Nederlando: s-ro Pieter Engwirda, retadreso: pieter.engwirda@gmail.com

Redakcio de Informilo de Ĝemelaj Urboj

Redaktoro: s-ro Wu Guojiang
Adreso: Fushun Xinfu-Qu, Qianjin-Lu, 45-Hao, 113015 Fushun, Liaoning, Ĉinio.
Telefono kaj Fakso:+86-024-52650322;
amikeco999@21cn.com
Retadresoj: ghemelurboj@sina.cn
Provlego: s-ro Robert Bogenschneider, retadreso: robog@gmx.de
TTT-paĝo: www.esperanto.fi/ghemelurboj/

NOVAĴO
Juna Ĝenerala Direktorino, juna funkciulino
Unu el la plej allogaj novaĵoj dum la centa Univarsala Kongreso
okazinta en 2015 en la franca urbo Lillo estis la decido de la Estraro de
UEA pri la nova Ĝenerala Direktoro. La sukcesinto estas la 32-jara
Veronika Poór, bela esperantistino el Hungario.
Veronika Poór doktoriĝis pri fiziko en la kampo de nanoteknologio. Ŝi
kunfondis la retradiokanalon Muzaiko kaj ŝi estas estrarano de TEJO pri
Aktivula Trejnado, Eksteraj Rilatoj, Homaj Rimedoj kaj Scienca kaj faka
agadoj. En tiu rolo ŝi interalie verkis kaj kunverkis kvin retajn trejnadojn
de TEJO, ŝi estis elektita por la Konsila Konsilio pri Junularo de la
Konsilio de Eŭropo, ŝi superrigardis la kreadon de nova enkonduko por
novaj membroj kaj ekorganizis Sciencajn Prelegsesiojn. Aldone ŝi grave kontribuis al la
verkado de sukcesaj subvencipetoj de TEJO.
Post la plena transiro kun s-ro Osmo Buller ŝi jam formale oficas en la Centra Oficejo de
UEA kaj kiel funkciulo partoprenas en la projekto Ĝemelaj Urboj. Okupata de aliaj aferoj, ŝi
kaptis tempon kelkfoje interŝanĝi kun la komisiito. El ŝiaj mesaĝoj klariĝas, ke ŝi tre atentas
kaj zorgas pri la projekto, eĉ donis al la estontaj efikaj laboroj bonajn proponojn, ekz.
kompletigi strukturon de la projekto, diskuti voĉe aŭ videe, sufiĉe utiligi la gazetarojn de
UEA (ekz. Gazetara Komuniko) por disvastigi la projekton (ekz. reklami pri agadoj de la
projekto). Estas pli valore por ŝi kolekti kaj peri diversajn informojn pri ĝemelaj urboj . Estas
tute kredeble ke juna Veronika Poór alportos al la projekto Ĝemelaj Urboj freŝan vivecon.
La komisiito

Salutvortoj al Osmo Buller

Antaŭ starigo de la projekto Ĝemelaj Urboj mi havis kontakton kun s-ro
Osmo Buller, kaj lernis de li ion valoran kaj favoran al mia laboro, i.a. lia
iniciatemo kaj persistado en laboro estas plej lernindaj, Malferma Tago de
la Centra Oficejo (ekde 1994) kaj Gazetaraj Komunikoj (ekde 1998) estas
la plej bonaj modeloj de liaj sukcesaj iniciatemoj. Iagrade mi estas animita
kaj influita de lia laborstilo. Tion plej pruvas ke mi kreis la retan bultenon
Informilo de Ĝemelaj Urboj por la projekto nelonge post konfirmo de UEA
al mia komisiiteco en 2002.
Aliaflanke mi tre ŝatas teni kontakton kun li pro tio ke li faras per
praktikaj agadoj, sed ne per buŝo. En januaro 2002 Osmo Buller estis
proklamita La Esperantisto de la Jaro 2001. La Ondo de Esperanto faris al li intervjuon kun la
temo “Demokratio kiel aktiviga forto”. Kun admiro al li mi tradukis la intervjuon en la ĉinan
lingvon per alia temo “Ĉu UEA bezonas iajn reformojn?” kaj aperigis ĝin en n-ro 1/2002
Verda Stelo, organo de LEA (Liaoning-provinca Esperanto-Asocio, Ĉinio), kiun mi
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vicprezidas. Ĝi estas la unua “longa” Esperanta artikolo kiun mi ĉinigis kaj publikigis, vidu
fotojn.
Retrorigardante la evoluan vojon de
la projekto Ĝemelaj Urboj s-ro Osmo
Buller neniam ĉeestis la kunvenon de
Ĝemelaj Urboj, sed li tutkore prizorgas,
subtenas kaj emfazas la projekton
Ĝemelaj Urboj, kaj al ĝi faris gravajn
kontribuojn. Frue en 2004, kelkajn
tagojn post reveno al la Centra Oficejo,
li kontaktis min pri la projekto kaj
kelkfoje, spite al tio, ke li havis multajn
urĝajn taskojn inkluzive de la 89-a UK
okazonta en tiu jaro en Ĉinio. En la
22-a de junio 2004 li sendis al mi kun
titolo “Instigaj salutoj”. En ĝi li skribis:
“…En mallonga tempo vi sukcesis fari mirindan laboron, kies plej sentebla signo estas via
reta bulteno. La bulteno kunigas jam multajn aktivulojn tra la tuta mondo kaj estas por ili riĉa
fonto de ideoj,ĉar ĝiaj raportoj ebligas al ĉiu leganto lerni el la spertoj de aliaj agantoj…” Ni
ankaŭ priparolis la preparon de la 1-a Kunveno de Ĝemelaj Urboj dum la 89-a UK, li
transsendis al mi informojn pri du esperantistoj, nome s-ro Pieter Engwirda el Nederlando kaj
s-ino Eni A. Oliveira el Brazilo, kiuj interesiĝas pri ĝemelaj urboj.
S-ro Osmo Buller legis ĉiun numeron de Informilo de Ĝemelaj Urboj kaj multfoje donis
rimarkojn kaj proponojn. Ankaŭ ĝuste pro aktiva konsidero de li kaj s-ro Probal Dasgupta al
mia propono tiuj, kiuj ne povas legi la bultenon Informilo de Ĝemelaj Urboj en reto, povas
ricevi la paperan ekzempleron rekte el la Centra Oficejo.
Retrorigardante la vivon de Osmo Buller oni nemalfacile trovas ke li kontribuis la plej
belan tempon al Esperanto. Fortune la projekto partoprenis en lia bela tempo ankaŭ. Ĉi tie en
la nomoj de mi kaj de la projekto mi esprimas elkoran dankon al s-ro Osmo Buller, kaj
bondeziras al li sanon kaj feliĉon, atendas pli da kontribuoj el li al Esperanto. Mi sufiĉe
kredas ke Osmo Buller ankoraŭ priatentas kaj subtenas la projekton.
La komisiito

Kondolenco al s-ro Michael Cwik

Michael Dieter Cwik, emerita oficisto de la Eŭropa Komisiono, naskiĝis la 29-an de aprilo
1940 en Hamburg, forpasis lundon la 29-an de februaro 2016 pro grava sango-malsano.
El la vidpunkto “eŭropa unueco” li aliris Esperanton. Kiel germana esperantisto de pluraj
jardekoj vivanta en Belgio li organizis, partoprenis kaj subtenis diversajn aktivecojn. i.a. lian
organizan kapablon plej reprenzentas lingvo-kaj komunikad-eksperimento kaj fondo de
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lingva rondo nomita france “Amis de la langue internationale
Esperanto”. La eksperimento pruvis, ke oni vere povas akiri bazan
komunikad-eblecon en planlingvo kiel Esperanto ene de dusemajna
feriado. La rondo realigis kunlaboron.
Lian kontribuon al la Esperanto-movado pruvis tio ke li estis
unu el la unuaj membroj de Internacia Komerca kaj Ekonomia
fakgrupo (IKEF) kaj multfoje aliĝis al UK-oj.
Lian subtenon al la projekto Ĝemelaj Urboj elmontris lia
entuziasma partopreno. Mi havas kvalifikon diri tiel, ĉar antaŭ
starigo de la projekto Ĝemelaj Urboj en 2002 ni komencis
interŝanĝon unu kun alia, kaj la unua temo de interŝanĝoj estas
ĝemelurba agado.
Mi memoras ke reaginte al mia alvoko “Letero al esperantistoj el ĝemelaj urboj ”, kiun mi
iniciatis en ĝemelaj urboj de la ĉina provinco Liaoning en 1999. Poste li speciale sendis al mi
dokumenton (en la angla lingvo) pri la projekto ECHANGE koncerne ĝemelajn urbojn. En la
29-a de majo 2002 li priparolis en lia mesaĝo la ĉefajn ideojn de la projekto:
1. organizi lingvajn eksperimentojn inter ĝemelaj urboj (2 semajnoj) laŭ mia propra sperto
de nia eksperimento en Windischgarsten 1983;
2. kunvenigi profesiajn grupojn de ĝemelaj
urboj kun pli ol 3 lingvaj originoj diversaj por vidi
se ili povus baze komuniki inter ili post 2
semajnoj;
3. uzi esperantistojn en la ĝemelaj urboj por
instigi
la
instancojn,
eble
organzi
la
eksperimentojn kaj esti helpemaj en serĉado de
esperantaj instruistoj;
4. profiti de la financa subteno dum la jaro de
lingvoj.
Eblas diri, ke tiam ĝi estis unu el du dokumentoj
pri Esperanto kaj ĝemelaj urboj, kiujn mi povis
ricevi kaj legi kiam mi komencis entrepreni la
ĝemelurban agadon enkadre de Esperantujo. Alia
estis “Partneraj urboj: senfina rubando de
amikeco”fare de s-ro Annsibyll Kamphausen kaj
aperinta en la gazeto MONDA FORUMO. Mi
ĉinigis kaj aperigis la artikolon de s-ro Cwik en
Verda Stelo, organo de LEA (Liaoning-provinca
Esperanto-Asocio,Ĉinio),
kies
respondeca
redaktoro mi tiam estis, vidu foton. Li estas unu el
la fruaj subtenantoj de la projekto Ĝemelaj Urboj,
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kaj multfoje ĉeestis al la Kunveno de Ĝemelaj Urboj kaj kelkfoje donis proponojn, eĉ unu
monaton antaŭ lia forpaso ni diskutis pri lia propono kiel praktiki Lingvo-Ambasadorojn,
nome projekto por plibonigi la komunikadon inter ĝemeligitaj urboj kun tri kaj pli da
lingvo-diversaj partneroj ene de la Eŭropa Unio.
Li faris aktivajn kaj signifajn kontribuojn al la projekto Ĝemelaj Urboj. En la 5-a Kunveno
de Ĝemelaj Urboj dum la 94-a UK s-ro Michael Cwik substrekis tri avantaĝojn de
esperantistoj pri ĝemelurba movado, nome, a) Unu lingvo (Esperanto) estas sufiĉa por la
kontakto, b) Esperantistoj estu lingvaj ambasadoroj, c) La plej bona maniero vigligi la
movadon estas kontakti instruistojn.
Forpaso de s-ro Michael Cwik estas granda perdo ne nur por la monda Esperanto-movado,
sed por la projekto Ĝemelaj Urboj. La projekto memoras liajn kontribuojn eterne.
Michael Dieter Cwik, pacon.
La komisiito

Kondolenco el Mark Fettes

Ankaŭ mi funebras la forpason de la afabla kaj energia s-ro Cwik, kiu dum jaroj estis ano
de Societo Zamenhof kaj regula kontribuanto al strategiaj diskutoj en la kongresoj. Li
kapablis arde argumenti por la propra starpunkto kaj samtempe resti bonhumora kaj amikema
kun la malsamopiniantoj. Bela hom-modelo por niaj pacaj batalantoj!

Kondolenco el Probal Dasgupta

Mi estis fano de Michael Cwik, kaj aŭdas kun persona bedaŭro pri lia forpaso.
Al mi estis aparte frapaj du el liaj ofte esprimitaj starpunktoj. Mi volas rememori ilin, nun
kiam li pasis en memoron.
Li forte apogis la principon de “subsidiareco”, laŭ kiu demandoj solveblaj en loka aŭ kiel
eble plej loka medio estu solvataj tie. Li pensis, ke demokratioj devus funkcii per lokaj
suverenecoj. Oni apelaciu al la pli alta suvereneco de pli granda geografia (aŭ organiza)
teritorio nur kiam tio fariĝas necesa pro la bezono interligi pli ol unu lokan suverenecon. Al li,
kiu firme kredis al la Europa Unio, la rolo de la plej grandaj strukturoj -- ekz de EU mem -estas defendi la lokajn suverenecojn kontraŭ la hegemoniemo de la naci-ŝtato. Utilas tiu
penso, kontraŭpunkte al la tre disvastiĝinta kredo ke grandega strukturo kiel EU estas tro peza
kaj havas tro da povo. (Mi ja ne volas diri, ke tiu kredo estas simple 'erara'; debatoj kutime ne
estas tiel simplaj.)
Michael krome insistis pri la rajto de la nomoj de lokoj resti ĝuste tiaj, kiel la lokanoj
skribas ilin (kun minimuma universaligo, ekz per transskribo en latinaj literoj, tamen sen
asimilo al la gramatika sistemo de Esperanto; li tial insistis, ke ni skribu Warszawa kaj ne
Varsovio). Kvankam tiun lian ideon multaj el ni trovis ekstrema, aprezindas la spirito
motivanta ĝin. Michael forte kredis je la loka suvereneco ankaŭ en aferoj rilatantaj al lingvoj
kaj nomoj. Certe homoj uzantaj asimilitajn nomformojn en Esperanto povas ion lerni de li sen
tute forĵeti la propran laborstilon. Akcepti liajn ideojn parte, surbaze de nia propra juĝpovo,
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estos inda omaĝo al lia verva sed (kiel Mark jam diris) ĉiam modera debatemo.
Kunfunebre.

Kondolenco el Michela Lipari

Mi estas ŝokita pro la informo; mi ne povas imagi kongreson sen lia alta, svelta figuro
paŝanta tra la salonoj kaj filmante!
Saluton Michael, kie ajn vi nun estas
Kunfunebras.
=

URBESTRO KAJ ESPERANTO
Renkontiĝo kun urbestro

La 19-an de januaro 2016 la urbestro de la pola
urbo Slupsko, Robert Biedroń, (de dekstre: la
unua sur la donita foto) renkontiĝis denove en sia
Urba Oficejo kun prezidanto de Pola Asocio
Eŭropo
Demokratio
Esperanto
(EDE-Pollando), Eduardo Kozyra, kaj i.a.
sekretario de EDE, Mariusz Borysiewicz kaj
Stanisław Bekier. Dum la labor-kunsido oni
priparolis la vernisaĝon de la Senata E-ekspozicio
en la Urbodomo, eldonadon de E-prospektoj pri
la urbo Slupsko kaj promesis helpi skribi
projekton de la E-konferenco en Slupsko kadre de
la Baltia Regiono. Li ankaŭ promesis konvinki kelkajn parlamentanojn al la pola Parlamenta
Grupo Apoganta Esperanton (PGAE) de la nuna ofic-periodo.
El Eŭropa Bulteno Januaro 2016, No 156 kaj https://eo.wikipedia.org/wiki/Słupsk

La urbestro subskribis nomumon de strato de Ludwik Zamenhof

La 19-an de februaro Vladimir Mikolajenko, la urbestro de la Ukrainia urbo Ĥerson,
subskribis dokumenton pri ŝanĝo de 93 nomoj de stratoj, placoj, parkoj k. s. en la urbo kadre
de la senkomunismiga geografi-noma kampanjo, realigata en Ukrainio. Pro ĉi tiu decido sur
la mapo de Ĥerson aperis strato Ludwik Zamenhof. Antaŭe ĝi havis la nomon de Dimitr
Blagoev, fondinto de la Bulgara Laborista Socialdemokratia Partio, kiu en 1919 transformiĝis
al la Bulgara Komunista Partio kaj Blagoev iĝis la unua prezidanto de ĝia Centra Komitato.
La nova nomo de la strato Blagoev estas elektita ne hazarde:
En novembro 1889 la 29-jara Lazarj Markoviĉ Zamenhof eklaboris en Ĥerson kiel
okulkuracisto, sed, ne sukcesinte konkurenci kun sia kolegino, en majo 1890 li forlasis ĉi tiun
urbon kaj revenis al Varsovio. Sian restadon en Ĥerson Zamenhof mem jene prezentis en sia
fama letero al Alfred Michaux, skribita la 21-an de februaro 1905.
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Tre malĝoja estis tiam mia vivo. Mi devis forlasi Varsovion kaj serĉi mian panon en ia alia
loko. Mia edzino devis forveturi kun mia infano al sia patro kaj mi veturis (en novembro
1889) en la urbo Ĥerson (suda Rusujo), kie ne estis okulistoj [tie estis nur unu okulistino], kaj
kie mi tial esperis trovi panon por mia familio. Sed mia espero min terure trompis: miaj tieaj
enspezoj ne sole ne donis al mi eblon nutri mian familion, sed eĉ por mi mem ili ne sufiĉis
malgraŭ mia tre modesta kaj tre avara maniero de vivado! Mi simple kaj litere, ofte, ne havis
eĉ kion manĝi: tre ofte mi restadis sen tagmanĝo! Nek mia edzino, nek miaj parencoj ion sciis
pri tio ĉi, ĉar mian edzinon mi ne volis malĝojigi, kaj en miaj leteroj mi konstante konsolis
ŝin, ke estas al mi tre bone, ke mi havas tre bonajn esperojn, ke mi baldaŭ venigos ŝin al mi
k.t.p. Tamen fine mi ne povis jam pli elteni kaj mi devis konfesi al mia edzino la tutan mian
staton. Mi estis tiam ankoraŭ tro fiera, por akcepti de iu monan helpon; tamen la malĝojeco
kaj la insistaj petoj de mia edzino devigis min akcepti monan subtenadon de mia bopatro (kiu
tiam kaj ankaŭ poste neniam rifuzadis al mi sian helpon kaj elspezis por mi tre multe da mono)
kaj mi revenis Varsovion, esperante, ke nun mia kuracista praktiko iros pli bone. En Majo
1890 mi revenis Varsovion.
El http://sezonoj.ru/2016/02/zamenhof-8/#more-8400

URBA STILO KAJ TRAJTO
Sarajevo invitas UK-on

Sarajevo, multkultura metropolo, fondiĝis en 1462. Ĝi
estas ĉefa kaj la plej granda urbo de la ŝtato Bosnio kaj
Hercegovino. Ĝi spertis du mondmilitojn, eĉ estis
komencejo de la unua mondmilito.
La Esperanta movado en la urbo aktivas ekde 1910.
Ĝi kulminis inter 1970 kaj 1991. En 1994-1995 la ŝtata
Radio-Bosnio kaj Hercegovino elsendis programon
“Esperanto el Sarajevo”. Elektitaj artikoloj el la elsendoj
aperis en la libro “Spite al ĉio - Bosnio”.
Kiel urbo-kandidato por la 103-a UK Sarajevo
bonvenigas esperantistojn kaj ĝia ĉefurbestro prof. d-ro
Ivo Komšić (vidu la foton) faris varman inviton. Li diris:
“Mi kore invitas Universalan Esperanto-Asocion kaj
esperantistojn de la mondo ariĝi en 2018 en Sarajevo, la
urbo kiu per la gastamo, simpatiemo kaj subteno de siaj
civitanoj faros ke via laboro kaj la restado estu agrablaj kaj memorindaj.”
Laŭ vikipedio Sarajevo havas ĝemelan rilaton kun Barcelona en Hispanio, Zagreb kaj
Dubrovnik en Kroatio, Ljubljana en Slovenio, Salt Lake City en Usono, Cairo en Egiptio,
Lillehammer en Norvegio, Skopje en Makedonio, Konya en Turkio kaj Rasht en Irano.
Krome ĝi havas 30 fratajn urbojn en 20 landoj.
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Informilo de Ĝemelaj Urboj
Reta bulteno de UEA pri la projekto Ĝemelaj Urboj
15-a jaro N-ro 2 (57) oktobro 2016

●3ZZZ radio elsendis enhavon el Informilo de Ĝemelaj Urboj
●Alvoko pri kolektaĵoj
●Alvoko al esperantistoj en ĝemelaj urboj
●UEA kaj la projekto Ĝemelaj Urboj
●Ĝemeliĝo kun Troyes en la 25-a jarreveno de la ĝemeliĝo kun Darmstadt

Enhavo
1…3ZZZ radio elsendis enhavon el Informilo de Ĝemelaj Urboj
1…La projekto reaperis en la estrara raporto
1…La ĝemelurbaj agadoj aranĝitaj en du gravaj okazoj
1…Alvoko pri kolektaĵoj
2…Reago de la komisiito al alvoko pri kolektaĵoj
2…Alvoko al esperantistoj en ĝemelaj urboj
3…UEA kaj la projekto Ĝemelaj Urboj
6…Ĝemeliĝo kun Troyes en la 25-a jarreveno de la ĝemeliĝo kun Darmstadt
Kovrilfoto: fotita de s-ino Li Yanqiu, esperantistino el Dandong, ĉina limurbo tuj najbare al
Nord-Koreio.

Funkciuloj de La Projekto Ĝemelaj Urboj

S-ro Mark Fettes, prezidanto de UEA
S-ino Barbara Pietrzak, estraranino de UEA, ĉefa respondeculino pri la ĝemelurba agado en la subteamo Monda Evoluo
S-ro Stefano Keller, estrarano de UEA pri Monda Evoluo, Konsciigo: Komisiono pri Rilatoj kun Internaciaj Organizaĵoj
(KRIO), Ĝemelaj Urboj
S-ino Veronika Poór, ĝenerala direktorino de UEA
S-ro Wu Guojiang, la komisiito de la projekto

Kunlaboremuloj de la projekto

Je la kontinenta agado pri Ĝemelaj Urboj nun tri samideanoj volonte kunlaboras kun la projekto.
Afriko: s-ro Hassano Ntahonsigaye el Burundo ĉefe peras pri informojn, retadreso: ntahonsigayea@yahoo.fr
Azio: s-ro Hori Yasuo el Japanio helpas kaj raportas koncernajn agadojn, retadreso: hori-zonto@water.sannet.ne.jp
Eŭropo: s-ro Luigi Fraccaroli el Italio akcelas kontakton inter ĝemelaj urboj per evoluado kaj fortigado de personaj
ĝemelrilatoj, retadreso: luigi.fraccaroli@esperanto.it
Ameriko

Respondeculoj de Landaj Asocioj Pri Ĝemelaj Urboj

Argentino: s-ro Jorge Enrique Cabrera, retadreso: jeccenter@gmail.com
Kubo: s-ro Miguel Ángel González Alfonso, retadreso:miguelangel@esperanto.co.cu
Azio

Mongolio: s-ro Chimedtseren Enkhee, retadreso: enchjo@yahoo.com
Pakistano: s-ro Jawaid Eahsan, retadreso: saluton123@yahoo.com
Vjetnamio: s-ro Nguyen Xuan Thu, retadreso: autuno32@gmail.com
Eŭropo
Finnlando: s-ro Robert Bogenschneider
Francio: s-ino Raymonde Coquisart, retadreso: raymonde.coquisart@yahoo.fr
Nederlando: s-ro Pieter Engwirda, retadreso: pieter.engwirda@gmail.com

Redakcio de Informilo de Ĝemelaj Urboj

Redaktoro: s-ro Wu Guojiang
Adreso: Fushun Xinfu-Qu, Qianjin-Lu, 45-Hao, 113015 Fushun, Liaoning, Ĉinio.
Telefono kaj Fakso:+86-024-52650322;
Retadresoj: ghemelurboj@sina.cn
amikeco999@21cn.com
Provlego: s-ro Robert Bogenschneider, retadreso: robog@gmx.de
TTT-paĝo: www.esperanto.fi/ghemelurboj/

NOVAĴO
3ZZZ radio elsendis enhavon el Informilo de Ĝemelaj Urboj
La 25-an de aprilo 2016 3ZZZ radio elsendis enhavojn el la reta bulteno Informilo de
Ĝemelaj Urboj, unu pri Urbestroj kaj Universalaj Kongresoj, la alia pri salutvortoj de la
urbestro de Herzberg am Harz.
El http://melburno.org.au/3ZZZradio
La projekto reaperis en la estrara raporto
Ekde 2007 la projekto estis resumata en la estrara raporto de UEA, sed kun “nova
laborstilo” de la nova estraro naskiĝita en 2013 ĝi ne plu aperis en la raporto. Ĉi-jare pro
aktiva konsidero de s-ino Barbara Pietrzak ĝi estis renove menciita en la raporto kiu aperis en
n-ro 6 Esperanto en 2016.

La ĝemelurbaj agadoj aranĝitaj en du gravaj okazoj

Antaŭ la ĉi-jara UK la germana urbo Herzberg am Harz - la
Esperanto-urbo havas du gravaj aranĝojn. Ĝi festos la 10-jaran
jubileon de Herzberg kiel Esperanto-urbo en la 9-a de julio kaj
gastigos la 89-an SAT Kongreson inter la 16-a kaj 23-a de julio.
La ĝemelurbaj aktivadoj estos rimarkindaj.
1. En la jubileo partoprenos oficiala delegacio el la pola
ĝemelurbo Góra sub gvido de la urbestrino. Inter la invititoj
estas lokaj kaj regionaj politikistoj, reprezentantoj de la
lernejoj, ĉeestos kaj krom la urbestroj de la ĝemelaj urboj
festparolos ankaŭ la eks-urbestro, s-ro Gerhard Walter.
2. En la SAT-kongreso (a) s-ino Zsofia Korody kaj s-ro Peter Zilvar en prezento pri rezultoj el
la agadoj de la Esperanto-Centro temos pri nia ĝemelurba kunlaboro.
(b) s-ino Zsofia Korody aparte prelegos pri la junulara agado en la ĝemelaj urboj kaj ĉefe pri
la tre sukcesaj Someraj Arbaraj Lernejoj (SALO).
(c) s-ino Zsofia Korody rekomendis s-ron Pieter Engwirda, respondeculo de LA en
Nederlando pri ĝemelaj urboj, prezenti la agadojn por la projekto Ĝemelaj Urboj, por montri
aliajn eblojn kaj celojn de internacia ĝemelurba kunagado.
Eŭropa Bulteno Junio 2016, No 161 adoptis tiun raporton.
La komisiito
Alvoko pri kolektaĵoj
Konsiloj al kolektantoj kaj kluboj pri arkivado kaj konservado
Enkonduka letero – invito al kunlaboro
Inter la 3-a kaj 8-a de marto 2016 kunlabore IFEF kaj Interkultura Centro Herzberg
okazigis seminarion en Herzberg am Harz –la Esperanto-urbo komence de marto. Rezulto de
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tiu renkontiĝo de fakuloj estas starigo de projekto kun la celo fari manlibron kongrue kun la
strategia laborplano de UEA (Agadkampo: Konsciigo, precipe 1.2.3. Esploro kaj
dokumentado). Ni celas konsciigi Esperanto-klubojn, landajn kaj fakajn asociojn pri la
graveco de konservado de niaj historio kaj movada kulturheredaĵo.
Tre gravas tiu konservado, ĉar homoj malaperas, kluboj malfondiĝas, ŝanĝiĝas la tempoj –
kaj la historion rakontas ĉiu eta ero, kiun kolektis klubanoj, kluboj, unuopuloj, grupoj …
Verŝajne multaj, kiuj mem kolektas, aŭ kiuj kiel heredantoj ricevas kolektaĵon, spertas, ke
mankas konsilaro kaj rekomendoj kiel konservi kaj kiel havi superrigardon pri la kolekto, kiu
povus fariĝi arkivo.
Ĉu oni konservu materialojn mem? Ĉu oni pludonu ĉion aŭ parton? Kio estas kolektinda
kaj konservinda? Kie estas ĝeneralaj kaj fakaj arkivoj kaj kolektoj? Kiel trakti delikatajn kaj
difektiĝintajn materialojn? Kiel pritaksi, ĉu io estas rara kaj eĉ unika?
Kion fari „teknike“? Kien meti la materialon? Al kiu sin turni?
Jen invito kaj alvoko por kune fari manlibreton utilan al tiuj, kiuj kun propra materialo aŭ
materialo de aliaj staras antaŭ decido. Per propraj spertoj, helpo de pli spertaj kaj instigo de
ĉiuj interesatoj ni esperas produkti tian manlibron – por helpi al ni ĉiuj, por helpi al la
movado kaj al la kulturkomunumo esperanta.
Ni petas vin, kontaktu nin, la iniciatintojn kaj informu pri klubaj, asociaj kaj fakaj
kolektaĵoj kaj arkivoj, pri kiuj vi scias, kaj aliĝu al nia internacia laborgrupo.
Por Interkultura Centro Herzberg Zsófia Kóródy, Peter Zilvar
Por IFEF Jan U. Niemann, Lene Niemann
Kontaktadreso: Jan kaj Lene Niemann, niemann@kabelmail.dk
Reago de la komisiito al alvoko pri kolektaĵoj
[La 12-an de marto 2016 s-ino Zsófia Kóródy el Interkultura Centro Herzberg aperigis tiun
alvokon en la listoj kiel “landa-agado en Yahoogroups”, la komisiito tuj reagis al tio.]
Bona ideo!
Via iniciato kongruas kun unu el la laboroj kiujn mi estas farantaj.
Mi estas kontaktanta esperantistojn en tiuj urboj, kiuj ĝemeliĝas tra Esperanto, por
(re)prilabori dokumentojn longe konservotajn pri ĝemeliĝo tra Esperanto. El la nunaj reagoj
mi vidas necesecon kaj urĝecon, ĉar jam forpasis kelkaj personoj kiuj kontribuis al ĝemeliĝo,
eĉ gravaj materialoj aŭ la esperantaj grupoj aŭ esperantistoj en urboj, kiuj havis gravajn
okazojn pri ĝemeliĝo, estas malfacile troveblaj. Tial mi volonte aliĝas al vi. Per via platformo
mi akiras valorajn informojn. Mi vere konscias ke savi materialojn gravas same al akcelo de
la projekto Ĝemelaj Urboj.
Mi subtenas vian iniciaton.
Alvoko al esperantistoj en ĝemelaj urboj
La sukcesa kunlaboro de IFEF kaj Interkultura Centro Herzberg estas starigi projekton kiu
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celas konservadon de niaj historio kaj movada kulturheredaĵo. S-ro Stefano Keller, tiama
estrarano de UEA, ankaŭ reagis kaj substrekis, ke Arkivado estas grava afero, kiun oni devus
pli konscie fari, kun pli da atento pri ĝi - el vidpunkto de tuja pensado pri arkivado (disponigo
al arkivejoj) de publikaĵoj, aliaj esperanto-objektoj, ktp. okaze de ties kreo, eldono, ktp.
Arkivejoj estas gravaj lokoj por esploristoj, historiistoj, lingvistoj kaj aliaj fakuloj, aŭ simplaj
interesiĝantoj (eĉ ĵurnalistoj).
Kelkajn tagojn antaŭ publikigo de tiu projekto mi jam provis kontakti esperantistojn en tiuj
urboj kiuj ĝemeliĝas tra Esperanto kun tia celo. Tiuj ĉi ĝemelaj urboj inkluzivas Massa (Italio)
kaj Bad Kissingen (Germanio), Kameoka (Japanio) kaj Knittelfeld (Aŭstrio), Kumamoto
(Japanio) kaj Heidelberg (Germanio), Vierzon (Francio) kaj Kamienna Góra (Pollando).
D-ro Alessandro Simonini el Massa sendis la fruajn
konservitajn materialojn kiuj koncernas ĝemeliĝon de la du
urboj(ekz. vidu foton). S-ro Harada Tsukuru el Kumamoto
respondis tiel: “Mi povus kontakti.... sed tre ĉefa amiko forpasis
pro kancero kaj nuntempe kontakti kun ili, iomete estus
malfacile… se s-ro Deutsch ankoraŭ fartas bone kaj vivus, eble
mi devos kontakti kun ili. aŭ mi povus demandi al s-ro Ulirich
Mattias, kiu estis eks-heidelberg-ano. Ĉar mi ne trovis
kontakteblajn samideanojn en Vierzon kaj Kamienna Góra, mi
ne scias ĉu ekzistas esperantistoj aŭ Esperanto-grupo en la urbo,
Ĉar mi ne ne ricevis reagon el Kameoka, mi ankaŭ ne scias kio
estas la situacio en Knittelfeld, sed mi forte sentas ke kolekti, savi kaj konservi dokumentojn
estas urĝa tasko kaj tre. El la ĝemelurba agado mi alvokas ke esperantistoj en ĝemelaj urboj
aktive agadu por la projekto pri kolektaĵoj. Bv. helpu nin serĉi tiujn materialojn pri ĝemelaj
urboj kiel viaj artikoloj aperitaj en gazetoj, poŝtkartoj, leteroj, fotoj kaj tiel plu se vi havus
tempon. Por tio mi decidis kontribui parton de miaj energio kaj tempo, eĉ rekonsideros miajn
postenojn komisiito de la projekto kaj la redaktoro de Informilo de Ĝemelaj Urboj.
La komisiito
UEA kaj la projekto Ĝemelaj Urboj
En n-ro 4(43) Informilo de Ĝemelaj Urboj/2012 mi listigis la agadojn de UEA pri la
projekto. Ĉi-foje mi refoje suplementis la enhavojn por konservi la plikompletajn materialojn.
Certe tio estas nur malgranda parto de la historio de la projekto. Mi faras tion ankaŭ por
pluapaŝe atentigi la homojn pri la signifo kaj urĝeco de kolektado, savado, prilaborado kaj
prilaborado de dokumentoj. Pripensu por nia lingvo, agu por nia movado! Informoj en la suba
tabelo estis ĝisdatigitaj ĝis la fino de aŭgusto 2016.
Jaro
2002

Enhavo
①Laŭ la prezidanto Renato Corsetti UEA serĉis la komisiiton pri la projekto kaj decidis nomumi s-ron
Wu Guojiang el Ĉinio la komisiito. La funkciuloj estas Renato Corsetti, Michela Lipari, Osmo Buller kaj la
komisiito.
②Wu Guojiang starigis la retan bultenon Informilo de Ĝemelaj Urboj, kiun tiam la estraro alte taksis.
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②Pro laboro de s-ino Michela Lipari, tiama estraranino de la Asocio, raporto pri ĝemelaj urboj aperis en
kongresaj dokumentoj de la 87-a UK en Fortaleza, Brazilo.
2003

2004

2005

2006
2007

2008
2009
2010

2011
2012

①La projekto estis unuafoje menciita en la estrara raporto de UEA por 2002;
②La projekto fariĝis unu el la diskutotemoj dum la 88-a UK en Göteborg, Svedio.
③Pro konsidero de s-ro Trevor Steele, tiama ĝenerala direktoro, la Centra Oficejo sendis leterpaperojn kaj
kovertojn titolitajn “UEA” por faciligi laboron de la komisiito.
①La projekto estis enskribita en la laborplanon de UEA por 2003-2005, t.e. UEA subtenu la utiligon de
Esperanto fare de lokaj Esperanto-kluboj en pluraj manieroj kaj tute aparte serve al la sistemo de rilatoj inter
ĝemelaj urboj;
②UEA akceptis proponon de la komisiito: aranĝi Kunvenon de Ĝemelaj Urboj kiel unu el la programeroj de
UK, ĝia 1-a kunveno sukcese okazis dum la 89-a UK en Beijing, Ĉinio. Ĝin prezidis s-ino Michela Lipari kaj
la komisiito.
③Nova estraro naskiĝis en tiu kongreso, s-ro Renato Corsetti daŭre gvidas la Asocion. La funkciuloj estas
Renato Corsetti, Maritza Gutiérrez, Osmo Buller kaj la komisiito.
①En la komenco de la jaro 2005 s-ro Renato Corsetti, tiama prezidanto, sendis nur al la grupanoj de la listo
lokaj-esperanto-grupoj@yahoogroups.com novjaran gratulmesaĝon, kiu speciale menciis kaj akcentis la agadon
de ĝemelaj urboj.
②S-ino Maritza Gutiérrez prezidis la 2-an Kunvenon de Ĝemelaj Urboj.
①La junia numero de Esperanto publikigis Publikan Leteron al Urbestroj fare de s-ro Renato Corsetti, s-ro
Osmo Buller kaj la komisiito.
②S-ino Maritza Gutiérrez prezidis la 3-an Kunvenon de Ĝemelaj Urboj.
①La projekto “Ĝemelaj Urboj” estis unuafoje resumita per klara temo en Estrara Raporto de UEA por 2006, kiu
aperis en n-ro 6 Esperanto en 2007.
②S-ino Maritza Gutiérrez kaj la komisiito kune prezidis la 4-an Kunvenon de Ĝemelaj Urboj. Ĝin ĉeestis s-ro
Renato Corsetti.
③Nova estraro naskiĝis en la 92-a UK, s-ro Probal Dasgupta prezidas la Asocion. La funkciuloj estas Probal
Dasgupta, Hori Yasuo, Osmo Buller kaj la komisiito.
①Pro aktiva konsidero de s-ro Osmo Buller la Centra Oficejo decidis sendi paperajn ekzemplerojn al tiuj, kiuj
ne povas legi Informilon de Ĝemelaj Urboj en reto.
②S-ro Hori Yasuo, nova estrarano, prezidis la 5-an Kunvenon de Ĝemelaj Urboj.
①S-ro Probal Dasgupta konsideris ĝin kiel enhavon en la nova laborplano de UEA 2011-2020.
②S-ro Hori Yasuo prezidis la 6-an Kunvenon de Ĝemelaj Urboj.
①La Strategia Laborplano de UEA 2011-2020 havas specialan mencion: La centra UEA, por subteni la
utiligadon de Esperanto fare de lokaj Esperanto-kluboj por interlokaj kontaktoj, kuraĝigu preleg-vojaĝojn kaj pli
seriozan uzadon de ekzistantaj institucioj kiel la rilatoj inter ĝemelaj urboj kaj aliaj oficialaj aranĝoj de translima
kunlaborado.
②S-ro Hori Yasuo prezidis la 7-an Kunvenon de Ĝemelaj Urboj. Nova estraro naskiĝis en tiu kongreso, s-ro
Probal Dasgupta daŭre prezidas la Asocion. La funkciuloj estas Probal Dasgupta, Maritza Gutiérrez, Osmo
Buller kaj la komisiito.
①S-ino Maritza Gutiérrez speciale menciis la 8-a Kunvenon de Ĝemelaj Urboj en sia raporto pri la 96-a UK.
②S-ro Hori Yasuo prezidis la 8-an Kunvenon de Ĝemelaj Urboj, neniu el la estraro ĉeestis.
①Ekde tiu jaro Jarlibro havas tekston pri la projekto.
②En la aprila numero de Esperanto aperis artikolo de la komisiito “La projekto Ĝemelaj Urboj 10- jariĝis”.
③En la junia numero de Esperanto agado de ĝemelurboj estis unuafoje resumita kiel aparta sekcio de la estrara
raporto por 2011.
④N-ro 451 Gazetaraj Komunikoj kun la ĉefa enhavo “Ĝemelurba agado de UEA 10-jariĝis” dissendiĝis al la
membroj.
⑤La projekto unuafoje partoprenis en la Movada Foiro de la UK. S-ino Maritza Gutiérrez kaj s-ino Anna
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2015
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Löwenstein, organizantino de la foiro, kune deĵoris por ĝi.
⑥S-ino Maritza Gutiérrez prezidis la 9-an Kunvenon de Ĝemelaj Urboj.
⑦La Komitato de UEA dum la 97-a UK en Hanojo faris decidon: instigi la LA-ojn trovi respondeculojn pri
kunlaboro kun respondeculo pri la projekto Ĝemelaj Urboj.
①La nova estraro naskiĝinta en la 98-a UK organizas sian laboron laǔ tri ME-subteamoj, nome Mastruma
Evoluo, Monda Evoluo kaj Movada Evoluo. La projekto listiĝas en la subteamo Monda Evoluo kun la laboroj de
Unesko kaj UN/Unesko. S-ro Mark Fettes gvidas la Asocion. La funkciuloj konsistas el Mark Fettes, Stefano
Keller, Osmo Buller kaj la komsiiito.
②S-ro Hori Yasuo prezidis la 10-an Kunvenon de Ĝemelaj Urboj, s-ro LEE Jung-kee, nove elektita estrarano,
ĉeestis.
③La projekto duafoje partoprenis en la Movada Foiro.Pieter Engwirda deĵoris. Neniu el la estraro ĉeestis.
④Pro atento de s-ro Roy McCoy el la CO de UEA la redaktoroj ĝustatempe metis la atentigon de la komisiito
pri la kunveno de Ĝemelaj urboj en n-ron 3 Aǔroro de la kongresa kuriero de la 98-a UK.
①en la fino de januaro s-ino Barbara Pietrzak, estraranino de la Asocio, akceptis la ĉefan respondecon pri la
ĝemelurba agado kaj fariĝas funkciulino de la projekto.
②La estraro ĉesigis la komisiitecon de Wu Guojiang sen ajna sciigo kaj klarigo, tion pruvis Jarlibro 2014.
③la projekto estis diskutita en la marta kunsido de la estraro. Kvin prioritataj taskoj estis klare elmetitaj, detale
vidu n-ron 47 kaj n-ron 54 Informilo de Ĝemelaj Urboj.
④la 1-a Foto-ekspozicio Ĝemelaj Urboj de la kongresurbo, nome la Foto-ekspozicio “Ĝemelaj Urboj de
Bonaero”, okazis dum la 99-a UK. La Asocio financis la ekspozicion en presado de fotoj.
⑤S-ro Clay Magalhães el CO de UEA partoprenis en preparo por la foto-ekspozicio. S-ino Barbara Pietrzak
priatentis kaj vidis tian okazon.
⑥S-ino Barbara Pietrzak prezidis la 11-an kunvenon de Ĝemelaj Urboj.
⑦la projekto triafoje partoprenis en la Movada Foiro. Pieter Engwirda deĵoris. Neniu el la estraro ĉeestis.
①s-ino Barbara Pietrzak el la estraro speciale verkis agadplanon por la projekto Ĝemelaj Urboj. La komisiito
aldonis parton da enhavo. La prezidanto Mark Fettes faris rimarkojn.
②La estraro de UEA en la aprila kunsido konfirmis la renomumon de la komisiito, s-ro Wu Guojiang el Ĉinio,
delonga redaktoro de la tiutema retrevuo.
③La komisiito estis konsiderita kiel oficiala invitito de la kunsido kun la titolo “Strategia Forumo de UEA pri
Orientazia Movado” aparte aranĝita de s-ro LEE Jungkee, estrarano de UEA pri la Azia movado, dum
Filmo-Festivalo okazinta en la 18-a de aprilo en Hangzhou, Ĉinio, kiu estas aŭspiciita de UEA,
Esperanto-redakcio de Ĉina Radio Internacia kaj pluraj ĉinaj instancoj.
④La 12-a Kunveno de Ĝemelaj Urboj okazis en la 100-a UK, s-ro Hori Yasuo prezidis kaj s-ino Barbara
Pietrzak el la Asocio ĉeestis.
⑤ la projekto kvarafoje partoprenis en la Movada Foiro. S-ro Plamenka Vankova (Bulgario), s-ino Luis
Hernandez (Hispanio) kaj s-ino Raymonde Coquisart (Francio) deĵoris, neniu el la estraro ĉeestis.
⑥ la projekto okazigis la 2-an Foto-ekspozicion “Ĝemelaj Urboj de Kongresurbo”, nome la Foto-ekspozicio
“Ĝemelaj Urboj de Lillo”, la ĉefkontribuantoj estis s-ino Raymonde Coquisart kaj ŝia edzo s-ro J. Coquisart,
s-ino Barbara Pietrzak el la Asocio partoprenis en organizado, la Asocio financis la ekspozicion en presado de
fotojn. Neniu estrarano vizitis.
⑦la vic-prezidanto de UEA Stefan MacGill aperigis prian informon en n-ro 22 Estrara Komuniko antaŭ okazo
de la foto-ekspozicio.
①La nova Ĝenerala Direktorino Veronika Poór donis al la estontaj efikaj laboroj bonajn proponojn, ekz.
kompletigi strukturon de la projekto, diskuti voĉe aŭ videe, sufiĉe utiligi la gazetarojn de UEA (ekz. Gazetara
Komuniko) por disvastigi la projekton.
②Pro konsidero de s-ino Barbara Pietrzak la projekto renove aperis en la estrara raporto.
③Pro la komuna penado de LKK , s-ino Claude Nourmont, s-ino Raymonde Coquisart, s-ro Pieter Engwirda kaj
la komisiito okazis la 3-a Foto-ekspozicio “Ĝemelaj Urboj de Kongresurbo”, nome la Foto-ekspozicio “Ĝemelaj
Urboj de Nitra”, dum la kongreso s-ino Maritza Gutiérrez aktive donis helpon tiucele. Neniu el la estraro vizitis.
④la projekto triafoje partoprenis en la Movada Foiro. Pieter Engwirda deĵoris. Neniu el la estraro ĉeestis.
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⑤S-ro Pieter Engwirda prezidis la 13-an de Kunveno de Ĝemelaj Urboj. neniu el la estraro ĉeestis.
⑥La nova estraro naskiĝis en la 98-a UK. S-ro Mark Fettes refoje estis elektia kiel la prezidanto. La
vicprezidanto Stefan MacGill respondecas pri ĝemelaj urboj. La funkciuloj estas Mark Fettes, Stefan MacGill,
Veronika Poór kaj la komisiito.

INTER ĜEMELAJ URBOJ

Ĝemeliĝo kun Troyes en la 25-a jarreveno de la ĝemeliĝo kun Darmstadt
Breŝa Esperanto-Grupo en Italio kontente
anoncas, ke posttagmeze la 10-a de junio 2016
la urbestroj de Breŝo, Emilio Del Bono, kaj de
Troyes (Francio) ,François Baroin, subskribis
la ĝemeliĝon inter la du urboj (vidu la
maldekstran foton). S-ro Laura Castelletti,
vic-urbestro de Breŝo respondeca pri ĝemelaj
urboj, ankaŭ ĉeestis la subskriban ceremonion.
Tiu evento tre ĝojigas la breŝajn
esperantistojn, kiuj jam de longe ĝemeliĝis kun
la francaj geamikoj.
Tiu ĝemeliĝo plenumiĝis en la 25-a jarreveno de la ĝemeliĝo inter Breŝo kaj
Darmstadt(Germanio): ekde nun ekzistas oficiala "ĝemela triangulo" itala-franca-germana,
kiu plenrajte postsekvas tiun, neoficialan sed efektivan, inter la tri esperanto-grupoj.
Fakte esperantistoj el la tri urboj jam kontaktiĝis, ekz. en la Ĝemelurba Renkontiĝo
aranĝita dum la Ĉielira semajnfino (14-17a de majo 2015) fare de la Alkmara E-Klubo de
Nederlando. Vidu la suban foto.
El raporto de Luigi Fraccaroli kaj
http://bsnews.it/notizia/45901/11-06-2016-Turismo-Brescia
-ora-è-gemellata-anche-con-la-francese-Troyes-
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Informilo de Ĝemelaj Urboj
Reta bulteno de UEA pri la projekto Ĝemelaj Urboj
15-a jaro Kongresa numero N-ro 3 (58) decembro 2016

●La 13-a Kunveno de Ĝemelaj Urboj
●Malsama sperto en la 11-a Movada Foiro
●la 3-a foto-ekspozicio “Ĝemelaj Urboj de Kongresurbo”
●Kunlaboro, forto por krei miraklon
●Jara Raporto de la projekto Ĝemelaj Urboj en 2015

Enhavo

1…La 13-a Kunveno de Ĝemelaj Urboj
1…Malsama sperto en la 11-a Movada Foiro
2…Finfine okazis la 3-a foto-ekspozicio “Ĝemelaj Urboj de Kongresurbo”
2…Kunlaboro, forto por krei miraklon
3…La kongresa kuriero raportis la foto-ekspozicion pri ĝemelaj urboj
4…Letero de la komisiito al la urbestro de Nitra
4…La urbestroj aktivas en la kongreso
5…Jara Raporto de la projekto Ĝemelaj Urboj en 2015
7… Fotoj pri ĝemelaj urboj de Nitra
Kovrilfoto: esperantistoj marŝantaj sur strato de Nitra fare de Jozef Baláž.

Funkciuloj de La Projekto Ĝemelaj Urboj

S-ro D-ro Mark Fettes, prezidanto de UEA
S-ro Stefan MacGill, vicprezidanto de UEA
S-ino D-ino Veronika Poór, ĝenerala direktorino de UEA
S-ro Wu Guojiang, komisiito de la projekto

Kunlaboremuloj de la projekto

En la kontinenta agado pri Ĝemelaj Urboj nun tri samideanoj volonte kunlaboras kun la projekto.
Afriko: s-ro Hassano Ntahonsigaye el Burundo ĉefe peras informojn, retadreso: ntahonsigayea@yahoo.fr
Azio: s-ro Hori Yasuo el Japanio, ĉefe raportas pri agadoj en la gazetoj, retadreso: Hori-zonto@water.sannet.ne.jp
Eŭropo: s-ro Luigi Fraccaroli el Italio, akcelas kontakton inter ĝemelaj urboj per evoluigo kaj fortigado de personaj
ĝemelurbaj rilatoj, retadreso: luigi.fraccaroli@esperanto.it

Ameriko

Respondeculoj de Landaj Asocioj Pri Ĝemelaj Urboj

Argentino: s-ro Jorge Enrique Cabrera, retadreso: jeccenter@gmail.com
Kubo: s-ro Miguel Ángel González Alfonso, retadreso: miguelangel@esperanto.co.cu
Azio

Mongolio: s-ro Chimedtseren Enkhee, retadreso: enchjo@yahoo.com
Pakistano: s-ro Jawaid Eahsan, retadreso: saluton123@yahoo.com
Vjetnamio: s-ro Nguyen Van Ha, retadreso: nghaverer@gmail.com
Eŭropo
Francio: s-ino Raymonde Coquisart, retadreso: raymonde.coquisart@yahoo.fr
Nederlando: s-ro Pieter Engwirda, retadreso: pieter.engwirda@gmail.com

Redakcio de Informilo de Ĝemelaj Urboj

Redaktoro: s-ro Wu Guojiang
Adreso: Fushun Xinfu-Qu, Qianjin-Lu, 45-Hao, 113015 Fushun, Liaoning, Ĉinio.
Telefono kaj Fakso:+86-024-52650322;
amikeco999@21cn.com
Retadresoj: ghemelurboj@sina.cn
Provlego: s-ro Robert Bogenschneider, retadreso: robog@gmx.de
TTT-paĝo: www.esperanto.fi/ghemelurboj/

NOVAĴO
La 13-a Kunveno de Ĝemelaj Urboj

Je 11:00-12:00, ĵaŭdon, la 28-an de julio 2016, en la salono Zvara de la kongresejo la 13-a
Kunveno de Ĝemelaj Urboj okazis kun ĉirkaŭ 40 kongresanoj. S-ro Pieter Engwirda,
respondeculo de la landa asocio Esperanto Nederland pri ĝemelurboj, prezidis ĝin.
Post voĉlego de la jara raporto de la komisiito li prezentis la informeblojn pri la projekto en
komunikadoj, ekz. la reta bulteno Informilo de Ĝemelaj Urboj, la paĝoj de Vikipedio kaj
UEA-vikio kaj post nelonge eble en la fejsbuka paĝo.
Plue li resumis sian planon pri renkontiĝo de la ĝemelaj urboj de Nitro, kiu per komuna
foto celas disvastigon de Esperanto kaj la projekto en lokaj gazetoj. Komence 7 el 13 ĝemelaj
urboj promesis sendi reprezentantojn, kaj fine nur du urboj plenumis tiun promeson. Al tiu
situacio s-ino Eva Golden Bernardné el Veszprém (Hungario) diris, ke estas kontaktoj inter la
oficistoj de la du urboj, sed ĝis nun ne ekzistis interŝanĝoj inter loĝantoj nek inter
esperantistoj. Estas planoj por fari tiujn kontaktojn. S-ino Visnja Brankovic el Osijek (Kroatio)
prezentis artikolojn en la lokaj gazetoj pri Esperanto. La tiea E-klubo estas dormanta, do ne
havis kontakton kun esperantistoj el Nitra.
Laŭ s-ro Maurice Juy el Sarlat, Francio, kiu aktivas en sia loka klubo, la urbestro de lia
urbo tenas kontakton kun tiu de Trogier en Kroatio, sed li ne sukcesis trovi homojn en
Kroatio por instrui Esperanton tie. La ĉefdelegito en Kroatio ne respondas al liaj petoj, ankaŭ
delegitoj en apudaj urboj ne volas kunlabori.
S-ino Nathalie Kesler el Baugé, Francio, kie estas la E-centro Kastelo Greziljono, serĉas
ĝemeliĝon kun urbo en Azio krom la nuna ĝemeliĝo kun germana urbo, sed ne scias kiel
fari. Al ŝia voko respondis s-ino Nguyen Thi Phuong Mai el Vjetnamio. Ili decidis plue
daŭrigi kontakton tiucele post la UK. S-ino Nguyen Thi Phuong Mai ankaŭ klarigis, ke la
landa respondeculo pri ĝemelaj urboj en Vjetnamio ŝanĝiĝis kaj nun estas s-ro Nguyen Van
Ha, estrarano de VEA. S-ino Zsófia Kóródy raportis pri la ĝemelurba kunlaboro inter
Herzberg kaj Góra kaj rakontis pri aktualaĵoj (ekz. vizito de 5-persona delegacio kun la
urbestrino el Góra al Herzberg).
Laŭ raportoj de Pieter Engwirda kaj Zsófia Kóródy
Malsama sperto en la 11-a Movada Foiro
La 11-a Movada Foiro okazis sabaton, la 23-an de julio 2016, ekstere sur la parkejo, kaj
daŭris de 19:00 ĝis 21:00. S-ro Pieter Engwirda preparis sin deĵori por la projekto Ĝemelaj
Urboj kun informiloj, sed pro malfrua alveno de la buseto, kiun li prenis de la germana
Herzberg---la Esperanto-urbo al Nitro post ĉeesto al la 89-a SAT-kongreso, li maltrafis
duonon da la foiro.
La buseto alvenis ĉirkaŭ la 20-a horo. La foiro jam komenciĝis, tiam la mendita tablo estis
malplena. Krome s-ro Pieter unuafoje renkontis la situacion: en la foiro ne troviĝas
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retkonekto! Sen ĝi li ne povas montri la vikipediajn paĝojn kaj aliajn aferojn. Alfronte tiujn
malfavorajn faktorojn li ne forlasis, sed aktive kaptis la lastan horon por diskuti pri la temo
ĝemelaj urboj kun kelkaj homoj ĝis la 21-a horo. La vivo sen bedaŭro ne estas vivo. Ĝuste
pro tiu bedaŭro la projekto havas malsaman sperton kaj agadon de s-ino Zsófia Kóródy: en la
kongresa semajno ŝi senĉese informis multajn homojn pri ĝemelurbaj kunagadoj.
Laŭ raportoj de Pieter Engwirda kaj Zsófia Kóródy

Finfine okazis la 3-a foto-ekspozicio “Ĝemelaj Urboj de Kongresurbo”

Kiel ajn finfine okazis la 3-a foto-ekspozicio “Ĝemelaj Urboj de Kongresurbo”, nome la
foto-ekspozicio “Ĝemelaj Urboj de Nitra”. Entute 50 fotoj el 13 ĝemelaj urboj ekspoziciiĝis
en la koridoro apud la salono Zvara. Kompare kun la sama okazo en la Lilla UK ĝi aspektis
simpla, eĉ malfreŝe vestita; kompare kun la du ekspozicioj “Vivo de Zamenhof” kaj “Historio
de Esperanto en Nitra” kun ĉeesto de kelkaj gravuloj ĝi aspektis nepompa, eĉ soleca, sed
same ĝi estis atentata de la kongresanoj, eĉ aperis en videoj aŭ filmoj fare de kelkaj
kongresanoj, same ĝi brilis en agadoj de la projekto dum la kongreso.
La urboj ekspoziciitaj estas Gosford en Aŭstralio, České Budějovice kaj Kroměříž en
Čeĥio, Osijek en Kroatio, Guadalajara en Hispanio, Veszprém en Hungario, Gyeongju en
Suda Koreio, Zoetermeer en Nederlando, Kielce kaj Zielona Góra en Pollando, Bački
Petrovac en Serbio, Spišská Nová Ves en Slovakio, Naperville en Usono. La projekto kore
dankas kaj salutas tiujn samideanojn kiuj sendis la fotojn. Ili estas J. Cooper el Aŭstralio, Ho
Song (Suda Koreio), Pavel Jačka (Ĉeĥio), L. Kordylewski (Usono), Davor Klobučar
(Kroatio), E. Golden (Hungario), Jwęży Rządzki (Pollando) kaj Rob Groeneveld
(Nederlando).

Kunlaboro, forto por krei miraklon

Wu Guojiang
Kio estas kunlaboro? Ĝi estas fari aferon en kunordigo aŭ komune plenumi taskon fare de
du aŭ pli ol du personoj aŭ grupo por realigi la komunan celon. Kunlaboro ja estas forto. Tion
refoje pruvas la 3-a foto-ekspozicio “Ĝemelaj Urboj de la kongresurbo”.
Ŝajnas al mi ke la vivo estas eterne neperfekta sen kunlaboro. Oni povas muzikigi la
kortuŝan muzikon de la vivo nur pere de kunlaboro, oni povas eliri el la vasta vojo de la vivo
nur pere de kunlaboro.
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Mi preskaŭ estis malespera se s-ino Claude Nourmont ne reagus al mia anonco pri nuligo
de la Foto-ekspozicio “Ĝemelaj Urboj de Kongresurbo” (Nitra) en la 26-a de majo 2016
aperinta en la listoj ĉe yahoogroups kaj guglo. Tiam mi ne povis ne fari tiun decidon pro tio,
ke LKK tute ne reagis al miaj dufojaj mesaĝoj pri tiu evento. En tiu anonco mi klare menciis,
ke en la 13-a de septembro 2015 la unua mesaĝo estis sendita al Jozef Reinvart, sekretario de
LKK de la 101-a UK por eksterlandaj, diplomatiaj kaj fakaj aferoj, kiu faris la projekciilan
dokumenton “Malfermitaj fakaj aranĝoj de la 101-a UK”. En la 13-a de marto 2016 okazis la
dua mesaĝo kun letero al la urbestro de Nitra kiun mi sendis al kontakteblaj samideanoj en
Slovakio, inkluzive de s-ro Stano Marček, s-ro Peter Baláž kaj s-ro Jozef Reinvart kopiante al
la aliaj funkciuloj de la projekto. S-ro Stefan Keller, tiam estrarano de UEA, plu transsendis
ĝin al ili, sed ankoraŭ ne venis ajna reago.
Tamen la du mesaĝoj ŝajne falis kiel ŝtono en maron ĝis la aktiva respondo de s-ro Peter
Baláž al s-ino Claude en la 28-a de majo 2016. Mi ankaŭ devas danki s-ron Peter Baláž, ĉar la
du mesaĝoj vere falus kiel ŝtono en maron sen lia reago. Laŭ li ni prizorgu mem (do iu
kolektado de fotoj kaj ties pendigo en iu logika ordo, pretigo de iu priskribo ktp), sed li sciigis
ke presi la fotojn ili povos ankaŭ en Slovakio por ni se bezonatos.
Dum malpli ol du streĉaj monatoj estas malfacila afero aranĝi la ekspozicion, sed tiam
surpriza forto formiĝis por sukcesigi tion. S-ino Raymonde Coquisart ne aliĝis al la kongreso,
sed ŝi surprenis la taskon kolekti kaj trakti fotojn. S-ino Claude Nourmont kunordigis la
ekspozicion. Ĝis la 19-a de novembro 2016 mi povis scii ke iu sinjoro ĉiam ludis gravan
rolon en la pria preparo. Li ja estas sinjoro Brian Moon, la kara edzo de Claude Nourmont. Li
faris la fotojn pri la ekspozicio, kaj kune kun la edzino disponis pri loko en koridoro, kiun oni
preterpasis por iri al multaj kunsidoj, kaj alkroĉi la tutajn fotojn. S-ino Claude preparis kaj
presis du afiŝojn hejme. Ŝi anoncis la ekspozicion en la kongreskuriero (vidu n-ron 3) dum la
kongreso kaj detale ĝin prezentis en n-ro 596-7 de le Monde de l’ESPERANTO, franca revuo,
post la kongreso.
Menciante la farojn de la geedzoj Brian Moon kaj Claude Nourmont mi tuj rememoras la
saman agadon de s-ino Raymonde Coquisart kaj ŝia edzo. Du ekspozicioj, kontribuoj de du
geedzaj paroj, por evoluigo de la projekto Ĝemelaj Urboj ili ambaŭ elmontras la forton de
kunlaboro, muzikigis kontribuon kaj prezentas legendajn rakontojn. Mi kore dankas ilin.
Mi ankaŭ esprimas koran dankon al s-ro Pieter Engwirda el Nederlando kaj s-ro Berto
Schuman el Francio. S-ro Pieter Engwirda helpe serĉis esperantistojn en tiuj ĝemelaj urboj.
Informiĝinte ke LKK ne reagis al la anonco pri la nuligo de la ekspozicio, s-ro Berto
Schuman zorgis pri tiu ĉi afero. Li diris, laŭ sia sperto: Tiuj homoj ja interesiĝas pri via oferto,
sed simple havas tro da laboro, aŭ intencis respondi kaj forgesis aŭ… Li proponis ke mi
provu skribi al Dorota Rodzianko, la partnerino de Peter Baláž.

La kongresa kuriero raportis la foto-ekspozicion pri ĝemelaj urboj

En n-ro 6 la kongresa kuriero Pribina estis legebla anonco fare de Claude Nourmont
(KN461) pri la fotoekspozicio pri la 13 ĝemelaj urboj de Nitra.
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URBESTRO KAJ ESPERANTO
Letero de la komisiito al la urbestro de Nitra

2016-3-12

Estimata urbestro Jozef Dvonč,
Saluton.
Mi ĉi tie estas en printempo. Printempo estas bela sezono, samtempe sezono esperoplena.
Mi skribas al vi kun espero. Post kvar monatoj okazos la 101-a Universala Kongreso de
Esperanto en la bela Nitra. De kandidatiĝo al sukcesa elekto vi donas fortan subtenon kaj
multe kontribuis por igi Nitra fariĝi la kongresurbo, precipe vi en la Esperanta parolado
invitis esperantistojn al Nitra en la ferma ceremonio de la 100-a UK. Tio kortuŝis/as multajn
esperantistojn. La bulteno “Informilo de Ĝemelaj Urboj” ĉiuflanke raportis viajn agadojn. Ĝis
nun al la kongreso aliĝis ĉirkaŭ 1000 personoj el pli ol 50 landoj. Mi kore gratulas vin!
La projekto Ĝemelaj Urboj estis lanĉita de UEA en 2002. Ĝi celas interurban ĝemeliĝon
kaj fortiĝon inter ĝemelurboj per Esperanto. UEA esprimas sian gravan subtenon al la
projekto per partopreno en la Movada Foiro, okazoj de Kunveno de Ĝemelaj Urboj kaj
Foto-ekspozicio Ĝemelaj Urboj de Kongresurbo, kaj la projekto Ambasadoro de Urbo. Mi
skribas al vi por akiri helpon kaj subtenon en la Foto-ekspozicio Ĝemelaj Urboj de
Kongresurbo, kaj la projekto Ambasadoro de Urbo.
Kunlabore kun loka kongresa komitato la projekto Ĝemelaj Urboj preparos por okazigi la
3-an Foto-ekspozicion Ĝemelaj Urboj de Kongresurbo, nome “Foto-ekspozicio Ĝemelaj
Urboj de Nitra”. Kiel vi scias Nitra havas 10 ĝemelajn urbojn en 9 landoj krom Spišská Nová
Ves en la propra lando, ni estos dankemaj se vi en la okupateco povas trovi tempon informi
urbestrojn de tiuj urboj pri okazo de la kongreso, kaj inviti ilin partopreni la kongreson kaj
sendi fotojn al la ekspozicio krom konsidero al la kongresa programero Urbestra Akcepto.
Ankaŭ tio estos tre signifa kaj rimarkinda, se tiuj urbestroj ne povas ĉeesti al la kongreso, sed
povas konsideri sendi reprezentantojn kun gratulaj leteroj en la nomo de la ĝemelaj urboj de
Nitra, ĉar tio ankaŭ estos granda kontribuo al la kongreso kaj forta subteno al la projekto
Ambasadoro de Urbo enkadre de la projekto Ĝemelaj Urboj.
Plenan sukceson al la kongreso.
Sanon kaj feliĉon al vi, estimata urbestro de Nitra.
Prosperon kaj progreson al Nitra, la urbo gvidata de vi.

La urbestroj aktivas en la kongreso

La kuriero de la 101-a UK ricevis sian nomon laŭ fama loĝanto de Nitro, la princo Pribina
(ĉ. 800-861). Entute eldoniĝis 7 numeroj. El ili oni legis multe da informoj, i.a. estis atentataj
agadoj kun partopreno de urbestroj. La 22-an de julio la urbestro de Nitra Jozef Dvonč faris
paroladon en la inaŭguro de la 2 ekspozicioj: Vivo de Zamenhof kaj Historio de Esperanto en
Nitra. Li bonvenigis la kongresanojn en la solena inaŭguro de la UK. Sekve en la 26-a de
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julio la vic-urbestro Ján Vančo partoprenis en la solena plantado de Esperanto-arbo, kiu
okazis antaŭ la aŭlo de la Slovaka Agrikultura Universitato. S-ro Mark Fettes, prezidanto de
UEA kaj funkciulo de la projekto Ĝemelaj Urboj, kiel grava gasto aperis en la supremenciitaj
agadoj, eĉ faris festparoladojn.
El la kongresaj kurieroj Pribina

URBA STILO KAJ TRAJTO
Jara Raporto de la projekto Ĝemelaj Urboj en 2015
Wu Guojiang

Konsciigo
Formiĝis la agadplano de la projekto Ĝemelaj Urboj. Reage al la nova strategio de
UEA s-ino Barbara Pietrzak el la estraro speciale verkis agadplanon por la projekto. La
komisiito aldonis parton de la enhavo. La prezidanto Mark Fettes faris rimarkojn. La plano
estas legebla en krompaĝo.
Okulfrapa estas la projekto dum la 100-a UK. La projekto unuafoje partoprenis en la
Movada Foiro per tripersona teamo. Pli ol 50 kongresanoj ĉeestis la 12-an kunvenon de
Ĝemelaj Urboj. Sukcese okazis la 2-a Foto-ekspozicio “Ĝemelaj Urboj de la Kongresurbo”,
nome la Foto-ekspozicio Ĝemelaj Urboj de Lillo, kaj unuafoje oni realigis tion per la
ekspozicia tabulo.
La projekto Ambasadoro de Urbo havis progreson: Letero subskribita fare de la urbestro
kaj donaco de Wrocław estis transdonitaj al la reprezentantoj de la urbo.
Estrara Komuniko de UEA kaj la kongresa kuriero anoncis pri la agadoj de la projekto.
La projekto perdis fortan subtenanton kaj praktikanton. S-ino Kaisa Hansen el Svedio
estis la unua respondeculo de landa asocio pri ĝemelaj urboj en la mondo. Ŝi forpasis en la
18-a de februaro en 2015. La komisiito detale prezentis ŝiajn farojn por Esperanto-apliko en
la ĝemelurba agado.
Prelego vekis konferencanojn. S-ino Zsófia Kóródy el Interkultura Centro Herzberg (ICH)
en la germana Esperanto-urbo Herzberg faris prelegon pri la lerneja agado en la kadro de la
ĝemelurba kunlaboro dum la 48-a Konferenco de ILEI (Internacia Ligo de Esperantistaj
Instruistoj).
Bonvena estas la reta bulteno “Informilo de Ĝemelaj Urboj”. Ĝiaj kvar numeroj estis
redaktitaj kaj legitaj de pli ol 2000 legantoj en 128 landoj. Entute 76 esperantistoj el 41 landoj
(same kiel en 2014) reagis al la projekto.
Kapabligo
Pro la forpaso de s-ino Kaisa Hansen kaj demisio de s-ro Luigi Fraccaroli la respondeculoj
de landaj asocioj pri ĝemelaj urboj reduktiĝis al 8, nome Argentino kaj Kubo en Ameriko,
Mongolio, Pakistano kaj Vjetnamio en Azio, Finnlando, Francio, Nederlando en Eŭropo，sed
s-ro Luigi Fraccaroli ankoraŭ aktivas kiel kontinenta kunlaboremulo de la projekto en Eŭropo
kiel s-ro Hassano Ntahonsigaye por Afriko kaj s-ro Hori Yasuo por Azio.
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S-ro Pieter Engwirda prizorgis kaj ĝisdatigis enhavon de la paĝo pri ĝemelaj urboj
http://uea.org/vikio/index.php/%C4%9Cemelaj_Urboj en la retejo de UEA.
Komunumo
La forumo konsideras la komisiiton. Okazis Filmo-Festivalo aŭspiciita de UEA,
Esperanto-redakcio de Ĉina Radio Internacia kaj pluraj ĉinaj instancoj. S-ro LEE Jungkee,
estrarano de UEA pri la Azia movado, aparte aranĝis kunsidon kun la titolo “Strategia
Forumo de UEA pri Orientazia Movado”. La komisiito ne partoprenis en la forumo pro
tempo-manko, sed kiel aktivulo en UEA pri agado de ĝemelaj urboj estis tiam konsiderita kiel
oficiala invitito. Poste li esprimis al la forumo vidpunktojn: El konsciigo esperantistoj en la
kongresaj urboj kaj iliaj ĝemelaj urboj aktive agadas por informi pli multajn neesperantistojn
pri la du kongresoj kun tia koncepto: Disvastigi la kongresojn estas disvastigi Esperanton; El
kapabligo aliaj landaj asocioj en Azio aktive serĉu, trovu, trejnu aktivulojn kiel
respondeculojn pri ĝemelaj urboj; El komunumo oni fortigas kaj (re)fondas interligon inter
esperantistoj en ĝemelaj urboj, precipe inter la kongresaj urboj kaj iliaj ĝemelaj urboj per
diversaj kanaloj kaj agadoj, ekz. ĝemeliĝo de lernejoj, kiuj enkondukas Esperanton, la
foto-ekspozicio de ĝemelaj urboj kaj tiel plu. El kunordigo la projekto tenas intiman
kunlaboron kun KAEM, landaj asocioj kaj lokaj asocioj por enkonduko kaj evoluigo de la
ĝemelurbaj agadoj, kontakto kun instancoj kiuj okupiĝas pri ĝemelaj urboj, konsilado pri
Esperanto kaj ĝemelaj urboj kaj tiel plu.
Indas mencii, ke ĉeestis ankaŭ s-ro Mark Fettes, la UEA-prezidanto kaj la
projekto-funkciulo, kaj s-ro Chimedtseren Enkhee, prezidanto de Mongola Esperanto-Asocio
kaj respondeculo de LA pri ĝemelaj urboj.
Urbestroj estas grava forto en Esperanto-apliko en la ĝemelurba agado. Prof. Fabrizio
A. Pennacchietti kaj aliaj tri samideanoj el la Esperanto-centro de Torino partoprenis en la
oficiala akcepto en la solena salono de la urbodomo kaj tie propraokule vidis, ke la urbestro
de Ĉamberio Michel Dantin kaj la urbestro de Torino Piero Fassino subskribis la renovigitan
konsenton. Dum la ceremonio Prof. Fabrizio A. Pennacchietti sukcesis paroli kun la du
urbestroj.
Ambaŭ urbestroj de Herzberg am Harz, la Esperanto-urbo, kaj ĝia pola ĝemelurbo Góra
priatentis kaj subtenis la Esperanto-movadon. La urbestro Lutz Peters partoprenis la 9-jaran
jubileon de la germana Herzberg kiel Esperanto-urbo kaj la ekspozicio kun la temo: historiaj
urboprospektoj en Esperanto.
La urbestrino Irena Kryszkiewicz akceptis instruistojn kaj lernantojn de la 10-a Somera
Arbara Lernejo（SALO）de la du urboj, kiu okazis en Góra, kaj en oktobro kunsidis kune kun
ambaŭ gvidantoj kaj instruistoj.
Vigla renkontiĝo intimigis esperantistojn kaj la ĝemelajn urbojn. La Alkmara
Esperanto-Klubo en Nederlando organizis Ĝemelurban Renkontiĝon. 55 homoj el ĝiaj
ĝemelurboj Darmstadt (Germanio), Troyes (Francio) kaj Tata (Hungario) kaj ĝia
boĝemelurbo Brescia (Italio), i.a. Brescia ankaŭ estas ĝemelurbo de Darmstadt.
Deko da esperantistoj el la asocio Esperanto-Centro Torino en Italio sukcese realigis
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reviziton al la franca ĝemelurbo Chambéry kaj pasigis kelkajn plezurajn tagojn kune kun tieaj
samideanoj el la asocio Espéranto Vive de Chambéry.
Kunordigo
La plej bona ekzemplo de kunordigo estas la organizo de la ĝemelurbaj agadoj dum la UK.
Tio ankaŭ estas la plej bona kaj efika kunlaboro. Al ĝi kontribuis s-ino Raymonde Coquisart
kaj ŝia edzo J. Coquisart el Francio, s-ro Hori Yasuo el Japanio, s-ro Plamenka Vankova el
Bulgario, s-ino Luis Hernndez el Hispanio, s-ro Pieter Engwirda el Nederlando, s-ino Claude
Nourmont el Luksemburgo, kaj s-ro Stefan MacGill, s-ino Barbara Pietrzak kaj s-ro Clay
Magalhães el UEA, kaj ĝin prizorgis kaj subtenis multaj esperantistoj kiel s-ino Edvige
Ackermann el Italio, s-ro Ian Fantom el Britio kaj aliaj.

Parto de la fotoj pri ĝemelaj urboj de Nitra
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Informilo de Ĝemelaj Urboj
Reta bulteno de UEA pri la projekto Ĝemelaj Urboj
15-a jaro N-ro 4 (59) decembro 2016

●Kunsido de ĝemelaj urboj dum la 89-a kongreso de SAT
●La Esperanto-urbo festis la 10-jaran jubileon de sia nomo
●La 11-a SALO kun kontentiga efiko
●Agadoj por eventuale montri Esperanton en la 30-a datreveno
●Vizito al Breŝo de la Darmurbaj esperantistoj

Enhavo

1…Kunsido de ĝemelaj urboj dum la 89-a kongreso de SAT
2…La Esperanto-urbo festis la 10-jaran jubileon de sia nomo
2…Salutvortoj al s-ro Stefano Keller
3…Salutvortoj al s-ino Barbara Pietrzak
4…Robert Bogenschneider demisiis el la respondeculo
4…La 11-a SALO kun kontentiga efiko
5…Agadoj por eventuale montri Esperanton en la 30-a datreveno
6…Vizito al Breŝo de la Darmurbaj esperantistoj
8…Gratula letero de la komisiito al la Esperanto-urbo
Kovrilfoto: la 28-an de aŭgusto 2016 esperantistoj el la germana Darmstadt vizitis la italan ĝemelurbon Breŝo.
Ili estis varme gastigitaj de la Breŝa Esperanto-Grupo kaj akceptitaj de la vicurbestrino. La 19-an de
septembro la loka ĵurnalo “GIORNALE DI BRESCIA” raportis tiun okazon. La memfoto (“selfie”) okazis

antaŭ “Capitolium”, la romiaj restaĵoj en la Breŝa urbocentro. De maldekstre: Luigi Fraccaroli, Susanne Warmuth,
Detlef Haussner, Martina Woite.

Funkciuloj de La Projekto Ĝemelaj Urboj

S-ro D-ro Mark Fettes, prezidanto de UEA
S-ro Stefan MacGill, vicprezidanto de UEA
S-ino D-ino Veronika Poór, ĝenerala direktorino de UEA
S-ro Wu Guojiang, komisiito de la projekto

Kunlaboremuloj de la projekto

En la kontinenta agado pri Ĝemelaj Urboj nun tri samideanoj volonte kunlaboras kun la projekto.
Afriko: s-ro Hassano Ntahonsigaye el Burundo ĉefe peras informojn, retadreso: ntahonsigayea@yahoo.fr
Azio: s-ro Hori Yasuo el Japanio, ĉefe raportas pri agadoj en la gazetoj, retadreso: Hori-zonto@water.sannet.ne.jp
Eŭropo: s-ro Luigi Fraccaroli el Italio, akcelas kontakton inter ĝemelaj urboj per evoluigo kaj fortigado de personaj
ĝemelurbaj rilatoj, retadreso: luigi.fraccaroli@esperanto.it

Ameriko

Respondeculoj de Landaj Asocioj Pri Ĝemelaj Urboj

Argentino: s-ro Jorge Enrique Cabrera, retadreso: jeccenter@gmail.com
Kubo: s-ro Miguel Ángel González Alfonso, retadreso: miguelangel@esperanto.co.cu
Azio

Mongolio: s-ro Chimedtseren Enkhee, retadreso: enchjo@yahoo.com
Pakistano: s-ro Jawaid Eahsan, retadreso: saluton123@yahoo.com
Vjetnamio: s-ro s-ro Nguyen Van Ha, retadreso: nghaverer@gmail.com
Eŭropo
Francio: s-ino Raymonde Coquisart, retadreso: raymonde.coquisart@yahoo.fr
Nederlando: s-ro Pieter Engwirda, retadreso: pieter.engwirda@gmail.com

Redakcio de Informilo de Ĝemelaj Urboj

Redaktoro: s-ro Wu Guojiang
Adreso: Fushun Xinfu-Qu, Qianjin-Lu, 45-Hao, 113015 Fushun, Liaoning, Ĉinio.
Telefono kaj Fakso:+86-024-52650322;
amikeco999@21cn.com
Retadresoj: ghemelurboj@sina.cn
Provlego: s-ro Robert Bogenschneider, retadreso: robog@gmx.de
TTT-paĝo: www.esperanto.fi/ghemelurboj/

NOVAĴO
Kunsido de ĝemelaj urboj dum la 89-a kongreso de SAT

Danke al iniciato kaj propono de s-ino Zsófia Kóródy
kunsido de ĝemelaj urboj estis aranĝita dum la 89-a
Kongreso de Sennacieca Asocio Tutmonda （SAT）, kiu
okazis inter la 16-a kaj 23-a de julio 2016 en Herzberg, la
Esperanto-urbo.
La kunsido okazis en la 22-a de julio kun ĉirkaŭ 20
homoj el diversaj landoj. Pieter Engwirda, respondeculo
de la landa asocio Esperanto Nederland pri ĝemelaj urboj,
invitite prezidis ĝin. S-ino Zsófia Kóródy, kiel ĉefa
organizanto de la kongreso, ne ĉeestis pro manko de tempo.
S-ro Pieter Engwirda voĉlegis la Jaran Raporton de la projekto Ĝemelaj Urboj en 2015 fare
de la komisiito. Antaŭ tio li diris, ke kune kun la ĉeestantoj li ŝatas serĉi metodon per kiu oni
povas disvastigi kaj pligrandigi la projekton, sed ne fari longan prelegon. Li emfazis du
aferojn, nome la projekton en la retejoj Vikipedio kaj UEA-vikio kaj renkontiĝon por
reprezentantoj de ĝemelaj urboj dum la UK.
Ĉe la unua afero li klarigis ke en la du retejoj troviĝas paĝoj, kiuj enhavas multajn kaj
utilajn informojn pri ĝemelaj urboj, sed malmulte da informoj pri sukcesaj ekzemploj de
interurba ĝemeliĝo tra Esperanto. Reage al tio s-ino Masako Tahira el Japanio diris, ke ŝia
urbo Kyoto havas aktivan kontakton kun diversaj ĝemelaj urboj. Ŝi diris, ke en la paĝo de
Vikipedio pri Kyoto estas malmulte da informoj, kaj ŝi promesis studi tiun aferon. S-ro
Michael Wade el Britio diris, ke lia urbo Hastings havas diversajn ĝemelurbojn. Kune kun la
aliaj klubanoj li konsultos la oficistojn de la urba registaro pri ĝemelaj urboj por vikipedio.
S-ino Jaqueline Poux el Besançon en Francio esprimis, ke ŝi denove volas okupiĝi pri la
ĝemela kontakto de sia urbo kaj komence konsideris la germanan urbon Freiburg, ĉar ĝi estas
la plej proksima al Besançon.
Ĉe la dua afero s-ro Pieter Engwirda priparolis planon, nome renkontigi esperantistojn el
ĝemelaj urboj de la kongresurbo en la UK, espereble tio efektiĝos en la Nitra UK kaj en la
venonta UK en Seulo. Al tio s-ro Ho Song, sekretario de LKK de la Seula UK, diris, ke certe
Seulo havas diversajn ĝemelajn urbojn, laŭ li la loĝantoj ne interesiĝas pri ĝemelaj urboj pro
nelonga restado kaj oftega translokiĝo, sed tio povus esti interesa por la ĝemelaj urboj de
Seulo. La Esperanto-klubo en Seulo estas filio de Korea Esperanto-Asocio. Ankaŭ la
prezidanto de tiu ĉi klubo s-ro Kang Hon-gu esprimis ke li interkonsiliĝos kun la aliaj
klubanoj kaj poste kontaktos min.
S-ro Bert de Wit el Haarlem, Nederlando, kiu havas ĝemelajn rilatojn kun Angers en
Francio, diris, ke li interkonsiliĝos kun la aliaj klubanoj ĉu ili havas intereson eble fari
aktivaĵojn en la ĝemeliĝo. Kvankam la nederlandaj komunumoj nun havas malpli kaj malpli
da mono kaj entuziasmo por fari ĝemelurban kontakton, tamen li esprimis ke li esploros tion.
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S-ro Lucien Bresler el Parizo kaj s-ro Dieter Rooke el Interlaken, Svislando, volos vidi ĉu
estas kontakto inter esperantistoj en la ĝemelaj urboj.
Estis demanditaj aliaj agadoj de ĝemelaj urboj kiel Hérouville Saint Clair (Francio) kaj
Tihvin (Rusio), kaj Changzhou (Ĉinio) kaj Takatuki (Japanio). Indas mencii ankaŭ ke similaj
interŝanĝoj pri tiu temo aperis en koridoroj de la kongresejo krom en la kunsido.
Laŭ raporto de Pieter Engwirda

La Esperanto-urbo festis la 10-jaran jubileon de sia nomo

Ekde la 12-a de julio 2006 la germana urbo Herzberg am Harz
oficiale uzas la kromnomon “die Esperanto-Stadt ” la Esperanto-urbo.
Inter la 9-a kaj 10-a de julio 2016 ĝi festis sian 10-jaran jubileon en
partnereco kun Germana Esperanto-Centro / Interkultura Centro
Herzberg.
Al la festo alvenis 5-persona delegacio el Pollando, el la ĝemelurbo
Góra, sub la gvido de la urbestrino Irena Krzyszkiewicz. Partoprenis
ankaŭ lernejanoj el ambaŭ urboj, kiuj la 11-an fojon lernis kune
Esperanton kaj pasigis agrablajn tagojn en la jam tradicia
feriosemajno SALO (Somera Arbara Lernejo). Inter la ĉeestantoj estis la lokaj kaj regionaj
politikistoj, reprezentantoj de la lernejoj krom la nuna urbestro s-ro Lutz Peters kaj la eksa
urbestro s-ro Gerhard Walter.
Estas legebla la germanlingva raporto pri tiu okazo kaj kelkaj aliaj aktualaĵoj pri Esperanto
en la paĝo http://herzberg.de/magazin/.

Salutvortoj al s-ro Stefano Keller

La 22-an de aprilo 2016 s-ro Stefano Keller, estrarano de UEA pri
Monda Evoluo, Konsciigo: Komisiono pri Rilatoj kun Internaciaj
Organizaĵoj (KRIO), Ĝemelaj Urboj, anoncis sian demision de la
estrarposteno pri Eksteraj Rilatoj. Tio ankaŭ signifas ke li demisiis kiel la
funkciulo de la projekto Ĝemelaj Urboj. Mi bedaŭras lian decidon.
S-ro Stefano Keller havas riĉajn spertojn en eksteraj rilatoj. Oni multfoje
vidis ke li reprezentas UEA en diversaj aranĝoj de Unesko. Li alte taksas
kaj subtenas la projekton Ĝemelaj Urboj. Mi pruvas tion per kelkaj
ekzemploj. En aŭgusto 2013, nelonge post kiam li eniris en la estraron de
UEA, informiĝinte el raporto de s-ro Lee Jung-kee, ke 7 koreaj instruistoj kaj 3 lernantoj el la
superlernejo Wonkyung en Koreio vizitis sian ĝemelan lernejon la superlerenejo Tianjiabing
en Ĉinio, li reagis: Ĝemelaj Urboj estas grava agado por ni, ĉar ĝi permesas praktike uzi kaj
elmontri la viglan ekziston, avantaĝojn, utilon de Esperanto, en la publika internacia vivo,
samtempe efikante ankaŭ surloke. Pri ĝemelaj urboj en la nova retejo de UEA li klare montris
ke la ĝemelurba agado estas unu el la signifaj konkretaj ebloj kaj manieroj partopreni (kaj
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stimuli) en la loka kaj samtempe internacia vivo - en kunlaboro kun neesperantistoj kaj
esperantistoj.
Kiam mi sendis mian mesaĝon al kelkaj samideanoj de Slovakio kun letero al la urbestro
de Nitra pri la okazo de la foto-ekspozicio “Ĝemelaj Urboj de Nitra”, li tuj reagis kaj emfazis:
“La projekto Ĝemelaj Urboj estas grava ero, vojo, eblo kaj kialo por niaj agadoj ekster la
Esperanta movado, realigataj pere de la kunlaboro de lokaj esperantistoj. Tiuj interrilatoj kun
lokaj aŭtoritatoj kaj aliaj organizaĵoj, kadre de la ĝemeladoj, estas bonaj okazoj
nemaltrafendaj pri elstarigo de la rolo de Esperanto en la kontaktoj, komunikado en
internaciaj, interetnaj rilatoj. Dume la engaĝo de la koncernaj urbaj aŭtoritatoj en aranĝoj,
kiel la via ĉi tie traktata, donas al niaj movado, celoj kaj agado eleksteran oficialan subtenon
kaj valorigon”.
Kvankam s-ro Stefano Keller demisiis, tamen li diris tiel: “Mia foriro el la Estraro ne
signifas ke mi ĉesigas ĉiun aktivecon kaj kunlaboron kadre de UEA, mi restas esperantisto,
aktiva membro de la asocio, daŭrigos miajn agadojn en la movado, kaj laboros ekster ĝi por
la lingvaj rajtoj de ĉiuj, por la disvastigo kaj uzo de la internacia lingvo Esperanto, laŭ la
homaranisma mesaĝo de L. L. Zamenhof”. Mi kore dankas lin pro liaj faroj al la projekto
Ĝemelaj Urboj kaj kredas ke li daŭre subtenas tiun ĉi signifan laboron.
Wu Guojiang

Salutvortoj al s-ino Barbara Pietrzak

En Esperantujo s-ino Barbara Pietrzak estas vaste konata pro la
pola Esperanto-radio. Mi neniam pensis, ke iutage mi laboros
kune kun ŝi, tamen fortuno falas ĉe mi. En januaro 2014 la estraro
de UEA decidis ke ŝi transprenu la ĉefan respondecon pri ĝemelaj
urboj en la estrara teamo“Mondo”. Ne imageblas, ke dum du kaj
duona jaroj, 30 monatoj, ni 74-foje korespondis unu kun la alia.
Ŝia instiga kaj iniciatema laborstilo faris sur min profundan
impreson, kaj iom da laboroj, kiujn ŝi silente faris por la projekto, ne estas sciigitaj.
Por konsciigi pri projekto ŝi aktive fosis kanalojn. Por reatentigi pri la graveco de la
agadkampo ĝemelaj urboj kaj logi al ĝia laboro novajn personojn ŝi kaptis la ŝancon de la
45-a Semajno de Internacia Amikeco okazanta de la 17-a ĝis la 23-a de februaro 2014 kaj en
sia mesaĝo aparte emfazis la rolon de ĝemelaj urboj. Ŝi proponis, ke oni ligu kontakton kun
esperantistoj en urboj ĝemelaj, partneraj al la propra urbo. Tio estas ne nur por saluti, sed
ankaŭ por proponi kunlaboron – interŝanĝon de informoj pri la reciproka agado; realigon de
komunaj projektoj, de reciprokaj vizitoj. En agadoj por “la jaro Montevideo 60”, ĉe konsciigo
ŝi emfazis, ke disvolvi ĝemelurban agadon kunlige kun la Jaro estas flanko konsiderinda en la
loko (vidu n-ron 10, Esperanto/2014). Pro ŝia agado oni renove legis el la organo de UEA
Esperanto la projekton en la estrara raporto post tri jaroj, kaj aŭskultis el la pola retradio
raporton pri la 11-a Kunveno de Ĝemelaj Urboj, kiun ŝi prezidis.
Por efektigi la projekton ŝi konstrue elmetis gvidideojn. Unue ŝi kune kun la tiama estraro
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kalkulis kvin prioritatajn taskojn al la projekto (vidu n-ron 48, Informilo de Ĝemelaj Urboj).
Due antaŭ la Bonaera kongreso en 2014 ŝi skribis al la koncernaj personoj kaj substrekis, ke
la kunlaboro kun la aliaj interesatoj estas tre grava laborprincipo. Tio estas bona gvidprincipo.
Laŭdezire okazis la unua foto-ekspozicio “Ĝemelaj Urboj de Kongresurbo” sub ŝiaj subteno
kaj akcelo.
Por fondi komunumon ŝi evolue konsideris kaj antaŭpuŝis la projekton Ambasadoro de
Urboj, kiun la franca samideano Raymonde Coquisart efektivigis. Tio riĉigis la agadojn de la
projekto dum la 100-a UK.
Por kunordigi la projekton ŝi modele ludis rolon. Oni ne povas nei la fakton, ke ŝi
partoprenis en multaj agadoj de la projekto kaj prilaboro de la laborplano, kaj mobilizis
diversajn fortojn por ili. Tion pruvas ekzemplo. La 25-an de junio 2015 informiĝinte ke ne
estis anoncita la kunveno de Ĝemelaj Urboj en la kongresprogramo ŝi rapide komunikis kun
la kongresa sekretario kaj la UEA-prezidanto per skajpa kunsido. Ŝi instige esperas ke mi
daŭre restu en la posteno de la komisiito, ŝi proponis, ke la estraro renomumu min. Nun mi
povas diri, ke ŝi faris grandajn kontribuojn por stabiligi la evoluon de la projekto, per tio
ankaŭ mi severe diras al iu sinjoro, ke dum 30 monatoj nia s-ino Barbara Pietrzak neniam
silentis por la projekto. Kvankam ŝi eliris el la estraro, tamen ŝi daŭre priatentas kaj subtenas
la ĝemelurban agadon, mi kredas! Ĉar el ŝi mi vere sentas plezuron de kunlaboro, des pli ke
de ŝi mi estas lerninta ion signifan kaj valoran. S-ino Barbara, bv akcepti miajn korajn kaj
amikajn salutojn al vi.
Wu Guojiang

Robert Bogenschneider demisiis kiel respondeculo

S-ro Robert Bogenschneide demisiis kiel respondeculo de Esperanto-Asocio de Finnlando
pri ĝemelaj urboj, tamen restas provleganto de la reta bulteno “Informilo de Ĝemelaj Urboj”.

URBESTRO KAJ ESPERANTO
La 11-a SALO kun kontentiga efiko

La Somera Arbara Lernejo inter la 3-a kaj la
10-a de julio 2016 jam la 11-an fojon okazis
ĉiujare sen interrompo dank' al la subvencioj
de la du urboj kaj al DPJW (ministeria
subvencio). La 1-semajna kuna feriumado de
12-18-jaraj gejunuloj el la ĝemelurboj
Herzberg (DE) kaj Góra (PL) estis denove en
Sieber, ĝuante la servojn de la Hotelo Zum
Pass.
La
programo
enhavis
4-5
Esperanto-lecionojn ĉiutage, gvidatajn de
Zsófia Kóródy, Cornelia Luszczek, Lidka
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Nowak kaj Iwona Sawicka, ekskursojn en la montaro kaj al la regiono, viziton al la
aventurparko Pullman City, naĝadon en plezurbanejo en Bad Lauterberg, sportojn, ludojn,
manlaboradon kaj aliajn libertempajn ŝatokupojn. La urbestro de Herzberg Lutz Peters vizitis
kaj salutis la pol-germanan grupon en Sieber, vidu la foton.
Ankaŭ gepatroj kaj aliaj familianoj, geamikoj alvenis al la adiaŭa vespero por rigardi la
kulturprogramon de la junularo kaj komune partopreni vesperan rostadfeston. En la lasta tago
la gejunuloj ne nur rigardis vidindaĵojn de la Esperanto-urbo Herzberg, sed partoprenis en la
kastelo la grandan feston okaze de la 10-jara jubileo de Herzberg am Harz kiel
Esperanto-urbo. La pola grupeto tie aldoniĝis al la 5-membra delegacio el Góra, gvidata de la
urbestrino Irena Krzyszkiewicz. Pri SALO-11 aperis informoj per Facebook, gazetartikoloj
kaj en Herzberg (Harzkurier) kaj en Góra (Przeglad Górowski).
El http://esperanto-urbo.de

INTER ĜEMELAJ URBOJ
Agadoj por eventuale montri Esperanton en la 30-a datreveno

Kvankam pasis kelkaj monatoj, tamen okazoj restas en mia klara memoro. Kvankam ne
aperis esperebla sukceso, tamen iliaj agadoj meritas laŭdon.
La jaro 2016 estas la 30-a
datreveno de la ĝemeliĝo inter la
franca urbo Pau kaj la ĉina urbo
Siano (Xi’an). La urbestraro de
Pau okazigos apartan feston
komence de Septembro 2016. En
tiu okazo ili venigos delegacion de
Siano por reklami kaj ekspozicii
rilate la ĉinan kulturon, i.a. venos
cento da dancistoj, komercistoj
ktp. Konsidere, ke en tiuj du
ĝemelaj
urboj
troviĝas
geesperantistoj, kiuj eble povus
plie helpi alproksimigi ambaŭ urbanarojn kaj samtempe pruvi kiom grava estus Esperanto
internaciskale tio reliefigus la lokan movadon, kiun la urbestro de Pau tute ne poras! S-ro
Guy Camy, vic-prezidanto de la Pau-a Esperanto-societo, decidis agadi por tio. Li kontaktis la
komisiiton de la projekto Ĝemelaj Urboj pere de s-ino Raymonde Coquisart, respondeculino
de la landa asocio Espéranto-France pri ĝemelaj urboj. Priskribinte detalojn la komisiito donis
tri proponojn kiel skribi al ambaŭ urbestroj, t.e. (1) rakontu pri interŝanĝo inter ambaŭ
esperantistoj aŭ inter ambaŭ Esperanto-organizaĵoj; (2) donu ekzemplojn raportitajn en la reta
bulteno “Informilo de Ĝemelaj Urboj”, ke la urbestroj invitas esperantistojn el propraj
ĝemelaj urboj al similaj festoj; (3) alvoku reagojn el esperantistoj aŭ E-grupoj en aliaj
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ĝemelaj urboj. La komisiito kontaktis s-ron Wang Tianyi (Chielismo) tiucele. El ambaŭ
respondoj post kelkaj tagoj mi scias kiel niaj samideanoj klopodas por la komuna celo.
Post pluraj provoj renkontiĝi kun la ĉefprizorganto, s-ro Guy Camy finfine sukcesis paroli
kun li telefone. Sekve de tio li skribis al la urbestro, provante konvinki lin pri la
esperantista partopreno-plivaloro, antaŭenpuŝante tion, ke oni povus plifortigi la teamon de
interpretistoj, ke ambaŭ esperantistoj povus prelegi pri la silka vojo, pri la kreskanta rolo de
Esperanto por la internacia komerco, kiel pripensi al ĝemeliĝo de lernejoj aŭ aliaj asocioj pere
de Esperanto kaj doni novan ambicion, jam farite inter pluraj ĝemeliĝoj, t.e. malfermi rektajn
interŝanĝojn al la plimulto de ambaŭ niaj civitanaroj dank’l Esperanto.
S-ro Chielismo vizitis la sekcion pri ĝemelaj urboj sub la urba oficejo de Siano por fremdaj
aferoj, kaj pridemandis aranĝon pri la 30-jariĝo de ĝemeliĝo inter la du urboj. La sekciestro
Hou Xiaohong respondis, ke alia kolegino prizorgas la aranĝon kun prezenta kompanio. S-ro
Chielismo ankaŭ menciis, ke la mongola movadisto Chimedtseren Enkhee baldaŭ alvenos al
lia urbo, kaj li jam proponis, ke antaŭ ol veturi al Ĉinio li kontaktu la mongolian ministerion
pri fremdaj aferoj por konsulti, ĉu eblus ke iu urbo ĝemeliĝu kun Siano, ĉar la sekciestro Hou
Xiaohong iam lernis Esperanton kaj deziras kunlabori kun nia Xi’an-a Esperanto-Asocio.
Ankaŭ s-ro Chimedtseren Enkhee deziras ĝemeligi mongolan urbon kun Siano.
Mi kore salutas ilin pro iliaj aktivaj agadoj kaj esperas, ke ili ambaŭ daŭre tenos interŝanĝon
inter si, kaj faros novajn kontribuojn por vigligi la ĝemelan rilaton inter la du urboj.
La komisiito

Vizito al Breŝo de la Darmurbaj esperantistoj
Luigi Fraccaroli

En la jaro 2016 okazis la 25-jariĝo de la ĝemelrilato inter la urboj Brescia en Italio kaj Darmstadt en
Germanio. (Tio estas legebla en n-ro 57 “Informilo de Ĝemelaj Urboj”) Okaze de tiu datreveno la
“Volkshochschule” (Popola altlernejo) de Darmstadt organizis unusemajnan “Bildungsurlaub” (eduka
feriado) ĝuste en Breŝo inter la 28-a de aŭgusto kaj la 2-a de septembro, sub la gvido de la
akompanantinoj-instruistinoj Oriella Bazzica kaj Gerda Weiser.
Profitante tiun eblon, tri reprezentantoj de la Darmurba E-Grupo
organizis siajn jarferiojn de la 27-a de aŭgusto ĝis la 10-a de septembro 2016
aliĝante al tiu eduk-feriada 11-homa grupo. Jen raporto pri la esperantista
flegado de tiu ĝemelrilato.

La tri E-darmurbanoj (s-ro Detlef Haussner, s-ro Susanne Warmuth
kaj s-ino Martina Woite) alvenis per sia aŭtomobilo al Breŝo sabaton,
la 27-an de aŭgusto. Preskaŭ la tutan dimanĉon, la 28-an, Luigi
Fraccaroli akompanis ilin en konatiga promenado tra la urbocentro,
por montri el reala vidpunkto tiujn vidindaĵojn, kiujn ĝis tiam ili
renkontis nur per la bildkartoj (videblas specimenoj kiel la dekstra
foto, kiun ricevis la redaktoro) ricevitaj dum la antaŭaj jaroj.
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Lundon, la 30-an de aŭgusto, okazis ĉirkaŭ la tagmezo oficiala akcepto de la darmurba
grupo fare de la vic-urbestrino Laura Castelletti（vidu la foton aldonitan de la redaktoro）en la
urbodomo (Palazzo Loggia). Poste ankaŭ la prezidanto de
Breŝa Esperanto-Grupo bonvenigis la germanojn en Esperanto,
kun samtempa germanigo fare de s-ino Susanne Warmuth kaj
italigo de s-ro Olha Vdoviĉenko. Posttagmeze la sekretariino
de Breŝa Esperanto-Grupo (BEG) Daniella Branchi akompanis
la tutan grupon tra la urbocentro, por socikultura esplorado de
la historia evoluo de la kvartalo.
Sabaton, la 3-an de septembro, parto de BEG akompanis la
tri E-darmurbanojn al “bavara bierfesto kun meksika muziko
en Italio” (Collebeato in fermento), difinita de unu el la tri “genia eltrovo!”, por doni al ili
ekzemplon de popola somera vivo en tiu ĉi parto de Italio. Poste ni invitis ilin gustumi
glaciaĵon en malpli bruema glaciaĵejo.
Merkredon, la 7-an de septembro, ni
organizis preskaŭ-tutgrupan vespermanĝon
(vidu la foton) en la historia renkontiĝejo de
BEG, nome la Laborista Kooperativo picejo
da Ciro, kie eblis interalie gustumi nudelojn
je
Amatriciana,
solidare
kun
la
tertremplagitaj homoj en centra Italio. Dum
la vespermanĝo ni interŝanĝis donacojn,
nome BEG ricevis elektaĵon de vinboteloj
de la darmurba regiono (kun klerigaj
klarigoj de Detlef) kaj KD-on de klasika
muziko (Darmstadt Ouvertures) de l7-a
jarcenta germana komponisto. Aliflanke la
darmurbanoj ricevis po botelon de blanka ŝaŭmvino Franciacorta, kies produktaĵoj
konkurencas kun tiuj de la urbo ĵus (2016) ĝemeliĝinta kun Breŝo, sed jam delonge (1958)
ĝemela kun Darmstadt, la franca Troyes. La E-Grupo de Troyes anoncis por 2017
Ĝemelurban Renkontiĝon dum la Ĉielira Semajnfino (25-28.05.2017), kiun ni sendube
partoprenos.
Vendredon, la 7-an de septembro, eta delegitaro de BEG aliĝis al promenado de la Breŝa
Speleologia Asocio, kiu kondukis nin en la subteran esploradon de la breŝa Kastelo, tute
novan ankaŭ por ni breŝanoj, ĉar okazantan en tuneloj kaj aliaj lokoj ordinare fermitaj por la
ĝenerala publiko.
Post la promenado okazis neatendita surbenka pikniko, dum kiu ni gustumis tipajn
darmurbajn kaj ĝenerale germanajn “Delikatessen” (delikataĵoj) kaj sekan pomvinon.
Temis pri la lasta vespero kun niaj geamikoj, kiuj la postan tagon (sabato, la 10-a de
septembro) reveturis al Darmstadt.
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Postskribo
Tiu ĝemelrilata sperto plifirmigis en ni, krom – kompreneble – la amikeco al tiuj simpatiaj
kaj spritaj gegermanoj, la fieran konscion pri la avangardeco de la esperantistoj rilate la
internaciajn rilatojn (kaj specife rilate la ĝemelrilatojn) kompare kun la “normalaj” civitanoj
kaj kun la publikaj instancoj. Se temas pri konstruo de Eŭropo “demalsupre” (eble pli
konkreta ŝanco ol tiu “desupra”, ĝis nun preskaŭ fiaskinta), la ĝemelrilatoj konsistigas realan
starpunkton por kontaktigi homojn kaj ilin konatigi unu kun la alia. En tiu kadro, Esperanto –
kaj esperantistoj – havas evidentan avantaĝon kompare kun kiu ajn alia alternativo. Ĉi tiun
pensmanieron mi persvademe diskonigas ade al miaurbaj instancoj kaj al miaurbaj gazetoj,
kaj al la aliaj E-grupoj por ilin instigi fari la samon siamedie. Frue aŭ malfrue okazos la
paradigmoŝanĝo.
(verkita en la 17-a de septembro 2016)

URBA STILO KAJ TRAJTO
Gratula letero de la komisiito al la Esperanto-urbo
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Al la urbodomo de Herzberg
Kaj al la Esperanto-Centro de Herzberg, Germanio
Karaj urbestroj kaj esperantistoj,
Akceptu miajn varmajn gratulojn kaj bondezirojn okaze de la 10-jara jubileo de Herzberg
kiel Esperanto-urbo!
Sendube tio estas gratulinda kaj grava evento ne nur por esperantistoj de Germanio, sed
ankaŭ por esperantistoj tra la mondo. La Esperanto-urbo jam fariĝas unu el la plej brilaj
nomo-kartoj kaj unu el la plej konvinkaj ekzemploj per kiuj niaj esperantistoj elmontras la
valoron kaj rolon de Esperanto kaj ĝia movado. Ekz. nia LEA (Liaoning-provinca
Esperanto-Asocio, Ĉinio) kaj Liaoning Internacia Ekonomia Kultura Klubo kune festos la
Esperanto-tagon kaj la 1-an datrevenon de la klubo en la 16-a de julio 2016 en granda parko
de Shenyang. La ĉefa reĝisoro de la du festoj akceptis mian proponon: elmontri fotojn pri la
Esperanto-urbo sur granda ekrano de la parko.
La Esperanto-urbo havas alian gravan kontribuon al la monda Esperanto-movado, precipe
al Esperanto-apliko en la ĝemelurba agado, tio estas ke ĝi kaj ĝia pola ĝemelurbo Góra kune
decidis uzi Esperanton kiel laboran lingvon inter si. La urbestroj de la du urboj modele
praktikas la decidon, ili ne nur aktive partoprenas en diversaj Esperanto-aktivaĵoj, sed kreas
favorajn kondiĉojn por interurba interŝanĝo de esperantistoj, precipe por nutri junajn
esperantistojn. Someraj Arbaraj Lernejoj estas unu el la sukcesoj. Ĉi tie mi esprimas la plej
noblan admiron al la urbestroj de la du urboj, ankaŭ precipe al la eksa urbestro de la
Esperanto-urbo, s-ro Gerhard Walter.
Adresante al vi sunplenajn salutojn el mi, ĉina esperantisto, mi kore deziras al la
partoprenantoj kaj gastoj de la festo kaj al la ĉivitanoj de la du urboj pacon, sanon kaj feliĉon!
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Informilo de Ĝemelaj Urboj
Reta bulteno de UEA pri la projekto Ĝemelaj Urboj
16-a jaro N-ro 1 (60) aprilo 2017

●Invit-projekto de KAEM invitis la komisiiton al la 102-a UK
●Ŝanĝiĝis la respondeculo de VEA pri ĝemelaj urboj
●Agadoj de la vicprezidanto
●Memoraĵoj de esperantistaj geedzoj konservotaj en la Esperanto-Muzeo
●Virtuala vojaĝo al la ĝemelurboj de Nitra

Enhavo

1…Invit-projekto de KAEM invitis la komisiiton al la 102-a UK
1…Ŝanĝiĝis la respondeculo de VEA pri ĝemelaj urboj
1…Agadoj de la vicprezidanto
2…Memoraĵoj de esperantistaj geedzoj konservotaj en la Esperanto-Muzeo
3…Letero de la komisiito al la 6-a AK
3…Teddy (Cvi) Lowenkopf forpasis
4…Vicurbestrino ĉeestis la Azian Kongreson
4 …La urbestro invitis la parlamentanojn al la inaŭguro de la Zamenhofa jaro
5…Virtuala vojaĝo al la ĝemelurboj de Nitra
7…Invito al la 4-a Foto-ekspozicio “Ĝemelaj Urboj de Kongresurbo”
8…Seslingva konversacia libro
Kovrilfoto: fotita de Liu Weijie, esperantisto el Shenyang，en marto 2017 en Changsha, Ĉinio.

Funkciuloj de La Projekto Ĝemelaj Urboj

S-ro D-ro Mark Fettes, prezidanto de UEA
S-ro Stefan MacGill, vicprezidanto de UEA
S-ino D-ino Veronika Poór, ĝenerala direktorino de UEA
S-ro Wu Guojiang, komisiito de la projekto

Kunlaboremuloj de la projekto

En la kontinenta agado pri Ĝemelaj Urboj nun tri samideanoj volonte kunlaboras kun la projekto.
Afriko: s-ro Hassano Ntahonsigaye el Burundo ĉefe peras priajn informojn, retadreso: ntahonsigayea@yahoo.fr
Azio: s-ro Hori Yasuo el Japanio, helpas kaj raportas koncernajn agadojn, retadreso: hori-zonto@water.sannet.ne.jp
Eŭropo: s-ro Luigi Fraccaroli el Italio, akcelas kontakton inter ĝemelaj urboj per evoluigo kaj fortigado de personaj
ĝemelurbaj rilatoj, retadreso: luigi.fraccaroli@esperanto.it
Ameriko

Respondeculoj de Landaj Asocioj Pri Ĝemelaj Urboj

Argentino: s-ro Jorge Enrique Cabrera, retadreso: jeccenter@gmail.com
Kubo: s-ro Miguel Ángel González Alfonso, retadreso: miguelangel@esperanto.co.cu
Azio

Mongolio: s-ro Chimedtseren Enkhee, retadreso: enchjo@yahoo.com
Pakistano: s-ro Jawaid Eahsan, retadreso: saluton123@yahoo.com
Vjetnamio: s-ro s-ro Nguyen Van Ha, retadreso: nghaverer@gmail.com
Eŭropo
Francio: s-ino Raymonde Coquisart, retadreso: raymonde.coquisart@yahoo.fr
Nederlando: s-ro Pieter Engwirda, retadreso: pieter.engwirda@gmail.com

Redakcio de Informilo de Ĝemelaj Urboj

Redaktoro: s-ro Wu Guojiang
Adreso: Fushun Xinfu-Qu, Qianjin-Lu, 45-Hao, 113015 Fushun, Liaoning, Ĉinio.
Telefono kaj Fakso:+86-024-52650322;
amikeco999@21cn.com
Retadresoj: ghemelurboj@sina.cn
Provlego: s-ro Robert Bogenschneider, retadreso: robog@gmx.de
TTT-paĝo: www.esperanto.fi/ghemelurboj/

NOVAĴO
Invit-projekto de KAEM invitis la komisiiton al la 102-a UK

La Komisiono pri Azia Esperanto-Movado (KAEM) iniciatis invit-projekton, nome plani
inviti 15 aktivajn kaj ambiciajn membrojn el aziaj landoj al la 102-a Universala Kongreso de
Esperanto okazonta en julio 2017 en Seulo, Koreio. Post serioza konsidero de la estraranoj la
komisiono findecidis, ke la komisiito de la projekto Ĝemelaj Urboj estu unu el la elektitoj.
KAEM enkondukis la projekton Ĝemelaj Urboj en la laborplano ekde 2004. La decido ne nur
estas instigo al la longa laboro de la komisiito mem en la ĉina loka Esperanto-movado, sed
subteno al la projekto Ĝemelaj Urboj. Mi kore dankas KAEM, kaj sincere esperas, ke ĝojiga
situacio aperos en la Azia Esperanto-movado sub la nova estraro de KAEM.
Wu Guojiang

Ŝanĝiĝis la respondeculo de VEA pri ĝemelaj urboj

Pro sia sanstato s-ro Nguyen Xuan Thu lasis la respondecon de Vjetnama
Esperanto-Asocio （VEA）pri ĝemelaj urboj. S-ro Nguyen Van Ha transprenis tiun taskon. La
projekto Ĝemelaj Urboj kore salutas kaj dankas s-ron Nguyen Xuan Thu, kiu per Esperanto
faris kontribuojn por la ĝemelurba agado, samtempe kore gratulas s-ron Nguyen Van Ha kaj
bondeziras al li progreson en tiu kampo. Biografieto pri li estas malsupre legebla.
Nguyen Van Ha naskiĝis en la 1-a de februaro 1955. Antaŭ la emeritiĝo li
estis oficisto de eta ŝtata kompanio. Lia okupo estas fremdaj lingvoj, turismo,
sportoj kaj korespondado.
Li esperantistiĝis en 1999. Li estas komitatano de Hanoja Esperanto-Asocio
kaj VEA. Li partoprenis en multaj diversaj Esperanto-aranĝoj enlande kaj
eksterlande, ekz. la 2-a kaj la 8-a Azia Kongreso de Esperanto en 1999 kaj en
2016, la 63-a IJK en 2007, la 97-a UK en 2012, la 99-a UK en 2014, la 103-a
Japana Kongreso de Esperanto en 2016 kaj tiel plu.
Li scias, ke Hanojo ĝemeliĝas kun la franca urbeto Choisy-le-Roi kaj esperantistoj de
ambaŭ urboj jam havis kelkajn E-renkontiĝojn. Li proponis, ke Hanojo ĝemeliĝu kun la pola
urbo Lublin. Tiu propono ankoraŭ estas en diskuto, sed estas klare, ke la esperantistoj en
Hanojo volas amikiĝi kiel ĝemela urbo kun ajna urbo en la mondo.

Agadoj de la vicprezidanto

En la 101-a UK naskiĝis nova estraro de UEA. S-ro Stefan MacGill restas en
la posteno de vicprezidanto, samtempe li surprenas la taskon respondeci pri
ĝemelaj urboj en la kadro de la Asocio. Post la kongreso li aktive kontaktis
priajn personojn kaj aktive diskutis pri evoluigo de la projekto inkluzive de la
onta gvidstrukturo. Pri landaj aktivuloj li elmetis sespunktan planon kun la
slogano “Ni pluiru kun ĜU”- t.e. Ĝemelaj Urboj, vidu sube. Krome li speciale
verkis kaj publikigis artikolon “Potencaj ebloj – kadre de translimaj kontaktoj”
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en n-ro 2 de “Esperanto”, 2017. Tio estas la tria longa artikolo pri tiu temo depost la starigo
de la projekto. En ĝi li aldonis al la plano punkton, t.e. Krei angulon en la retejo de la LA por
publikigi ĉiujn ekzistantajn E-ĝemeliĝojn. (la foto pri Stefan MacGill venas el n-ro 2 de “La
Ondo de Esperanto” 2017)
Sespunkta plano de Stefan MacGill
1. Listigu ĉiujn ekzistantajn E-ĝemeliĝojn kun enlanda
partnero.
2. Listigu ĉiun urbon en la lando kun kluba vivo aŭ kapablulo.
3. Malkovru la ĝemelurbojn de la potenciale kapablaj enlandaj
urboj.
4. Esploru pri la E-vivo en tiuj urboj.
5. Malkovru potencialajn vivipovajn kunligojn, kontaktigu la
ĝustajn homojn.
6. Sekvu kaj subtenu.
Notoj:
1. Ekzistantajn E-ĝemeliĝojn - fondjaro, historio, ĉesjaro se
estas. Temos pri nelonga listo.
2. Urboj kun kluba vivo aŭ kapablulo - plie esploru pri
ĜU-emo.
3. Malkovru la ĝemelurbojn de la potenciale kapablaj enlandaj urboj - el Vikipedio, la reto,
aliaj fontoj. Ne indas laboregi listigi ĉiujn rilatojn, el kiuj 95% ne funkcios por Esperanto.
Unue filtru, poste pluesploru.
4. Esploru pri la E-vivo en tiuj alilandaj urboj - tra Vikipedioj, landaj retejoj, LA,
ILEI-sekcioj...
5. Malkovru potencialajn vivipovajn kunligojn, kontaktigu la ĝustajn homojn - gravas trovi
la ‘motorojn’ , kiuj pelos la aferon antaŭen kun sufiĉa prudento kaj organiza kapablo.
6. Sekvu kaj subtenu - jen la tasko de la centraj kunordigoj.

Memoraĵoj de esperantistaj geedzoj konservotaj en la Esperanto-Muzeo

La japanaj esperantistaj geedzoj Takeuti Yosikazu (1931-2005)
kaj Takeuti Tomiko (1934-1998) estas konataj en Esperantujo,
precipe en la ĝemelurba agado. Estas ili kiuj per Esperanto sukcese
ĝemeligis la japanan urbon Takatuki kun la ĉina urbo Changzhou.
Ili per oftaj vizitoj al Changzhou fortigis kaj vigligis tiun rilaton, i.a.
s-ro Takeuti Yosikazu fariĝis esperantisto kiam li havis 15 jarojn.
Li estis unu el la fondintoj de la Esperanto-Societo en Takatuki
(EST), la unua prezidanto de KAEM kaj komitatano de UEA
(1992-2004). En 2004 li estis elektita kiel honora membro de UEA.
Lastatempe memoraĵoj de la geedzoj kolektitaj kaj ordigitaj de EST estis transdonitaj de la
Changzhou-a Esperanto-Asocio al la Esperanto-Muzeo en Zaozhuang-a Universitato, Ĉinio.
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La memoraĵoj inkluzivas foto-aparaton, ekzempleron de la Plena Ilustrita Vortaro, librojn kaj
fotojn de la geedzoj.
Prof. d-ro Sasaki Teruhiro el Japanio, eksprezidanto de KAEM, kaj s-ro Sun Mingxiao
(Semio), vicĝenerala sekretario de Ĉina Esperanto-Ligo, atestis la akcepton de la memoraĵoj
fare de la muzeo. vidu la foton: Sasaki Teruhiro (maldekstre) kaj Semio.
Laŭ raporto de Sun Mingxiao

Letero de la komisiito al la 6-a AK

2016-12-13

Estimataj Afrika Komisiono de UEA kaj Loka Komitato de la kongreso,
Karaj kongresanoj,
Okaze de la 6-a Afrika Kongreso de Esperanto mi en la nomo de la UEA-projekto Ĝemelaj
Urboj kore salutas vin.
Mi scias pri la Esperanto-movado pere de agadoj de s-ro Hans Bakker, sed mi vere
kontaktas tieajn samideanojn pere de la projekto Ĝemelaj Urboj, ĉar mi volas intimigi
interŝanĝon inter tieaj esperantistoj kaj tiuj de aliaj kontinentoj, kaj konstrui verdan ponton
inter tieaj urboj kaj tiuj de la cetera mondo. Tiucele mi kontaktis samideanojn de Burundo
antaŭ kelkaj jaroj, kaj ni faris por ĝemeliĝo inter Rumonge kaj urbo en Ĉinio efikajn laborojn
respektive, ekz. verkadon de necesaj dokumentoj, kontaktadon kun urbaj instancoj ktp. Tio ne
efektiviĝis pro objektivaj kialoj, sed ni kuraĝe provis la unuan paŝon. Komence Burundo
preparis sin por tiu ĉi kongreso, tiam mi proponis kaj esperis ke ĝemelaj urboj povos fariĝi
unu el la diskutotemoj de la kongreso. Nun mi ankoraŭ havas tian volon, ĉar mi esperas ke
apliko de Esperanto en agadoj de ĝemelaj urboj povos fariĝi unu el la metodoj kiuj vigligas la
movadon en Afriko, kaj esti atentata de diversaj instancoj.
Mi devas diri, ke UEA ĉiam alte taksas kaj prizorgas la projekton, kaj aktive kreas
diversajn kondiĉojn por ĝia stabila evoluo, multaj esperantistoj estas sindone farint/antaj
kontribuojn por ĝia progreso. Mi kredas ke pli multaj samideanoj de Afriko partoprenos en la
projekto, ĉar mi vidas ke nia movado estas tie kreskanta kaj progresanta. Funebre al Hans
Bakker mi verkis etan poemon. i.a. mi verkis tiel: “Kulturas vi verdan esperon. En l’ afrika
tero tiel vasta, Rikolto certe superos tulipon!” Sub penado de la diligentaj esperantistoj rikolto
de la movado en Afriko superos tulipon kaj certas!
Plenan sukceson al la kongreso!

Teddy (Cvi) Lowenkopf forpasis

La 19-an de januaro 2017 forpasis s-ro Teddy Lowenkopf en la aĝo de 95
jaroj. Li estis la plej aĝa esperantisto en Israelo. Li esperantistiĝis en 1937 en
Budapeŝto kaj fariĝis flua parolanto, vizitis la tieajn Esperanto-klubojn kaj
konatiĝis kun Kalocsay kaj Baghy. Li korespondis kun multaj esperantistoj el
la tuta mondo, kaj havis grandan kolekton de Esperanto-libroj. Li kredis, ke
Esperanto fariĝos interlingva ponto.
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S-ro Teddy Lowenkopf tre subtenis la projekton Ĝemelaj Urboj, kaj okaze de la 10-jara
jubileo de la projekto kaj la 40-a numero de “Informilo de Ĝemelaj Urboj” li speciale sendis
gratulon al mi. Poste kontakto inter ni estas pli kaj pli ofta. Nur en 2013 li sendis al mi pli ol
100 fotojn, kiuj spegulas diversan vivon. La forpaso de Teddy Lowenkopf ne nur estas perdo
de la Israela Esperanto-movado, sed perdo de la projekto Ĝemelaj Urboj.
Mi esprimas tristan kondolencon al li, kaj sinceran konsolon al lia familio.
Pacon, Teddy Lowenkopf.
La komisiito (foto el N-ro 162/163 de Israela Esperantisto, 2016/2017)

URBESTRO KAJ ESPERANTO
Vicurbestrino ĉeestis la Azian Kongreson

Inter la 3-a kaj la 6-a de novembro 2016 la 8-a Azia
Kongreso de Esperanto okazis en la ĉina urbo Quanzhou
kun la temo “Esperanto por azia kunlaboro en la reta
epoko” kaj kun pli ol 270 partoprenantoj el 20 landoj kaj
regionoj.
S-ino Zhou Zhenping, vicurbestrino de Quanzhou,
ĉeestis la malferman inaŭguron kaj faris paroladon (vidu
la foton). Ŝi diris, ke okazo de la kongreso ne nur forte
ŝovas la disvastigon kaj popularigon de Esperanto en
Ĉinio kaj Azio, sed estas bona ŝanco montri la unikan ĉarmon de la multkultura Quanzhou kaj
praktiki kulturan kunlaboron kaj interŝanĝon. Espereble per la platformo de la Azia Kongreso
la longa historio, koloraj kulturoj, riĉaj fruktoj de la socia kaj ekonomia evoluo de Quanzhou
eliras el Azio kaj iras al la mondo, samtempe per Esperanto konstruiĝas amikeca ponto, kiu
akcelas interŝanĝon kaj komprenon inter Quanzhou kaj diverslandaj popoloj en Azio kaj en la
mondo, komune ŝovas ekonomian prosperon kaj evoluon, kaj progreson de socia civilizacio.
La kongreson ĉeestis ankaŭ s-ino Veronika Poór, ĝenerala direktorino de UEA kaj
funkciulino de la projekto Ĝemelaj Urboj, kaj s-ro Chimedtseren Enkhee, sekretario de
KAEM kaj respondeculo de la landa asocio Mongola Esperanto-Societo pri ĝemelaj urboj.

La urbestro invitis la parlamentanojn al la inaŭguro de la Zamenhofa jaro
La 9-an de februaro 2017 la Parlamenta Grupo de la
lingvo Esperanto kunsidis en la Pola Parlamento. S-ro
Eduardo Kozyra, prezidanto de Pola Asocio
Eŭropo-Demokratio-Esperanto, en la nomo de d-ro
Robert Biedroń, la urbestro de Slupsk (Pollando),
invitis la parlamentanojn al la inaŭguro de la
Zamenhofa jaro, kiu okazos en la 6-a de aprilo 2017 en
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la urbodomo. Okazos tie ankaŭ la oficiala malfermo de Esperanto-ekspozicio “130 Jaroj de
Esperanto”.
El n-ro 168 de “Eŭropa Bulteno”, februaro 2017

URBA STILO KAJ TRAJTO
Virtuala vojaĝo al la ĝemelurboj de Nitra
Claude Nourmont

Estis iom ŝoke, kiam mi eksciis fine de majo, ke ne estos
ekspozicio pri la ĝemelurboj de Nitra. Estis programita
grandioza akcepto, kun subvencioj de EU, sed ĉar la
subvencioj ne venis, tio forfalis. En Lille Raymonde
Coquisart organizis ekspozicion pri la ĝemelaj urboj. Ĝi
estis ŝatata. En Bonaero, kie LKK havis malmultajn
rimedojn, estis ekspozicio pri la ĝemelaj urboj (danke al
sendo de poŝtkartoj fare de HORI Jasuo). Se oni sukcesis
okazigi en Bonaero, ne devus esti problemo okazigi ĝin en
Nitra, kiu havis multe pli da organizaj fortoj. Malfrue ni
eksciis, ke nenio okazos, kaj ni prenis la defion okazigi
tiun ekspozicion, kvankam neniu franca urbo estas ligita al Nitra.
Kompreneble estus pli bone, se loĝanto de Nitra tion farus, ĉar li pli bone konas la urbon
Nitra, kaj eble la cirkonstancojn laŭ kiuj la urboj ĝemeliĝis. En ĉiu urbo ni klopodis kontakti
esperantistojn, ĉu delegiton, ĉu konatulon loĝantan proksime de la koncerna loko. Ni estis
bonŝancaj ricevi multe da respondoj. Tamen mankis la tempo por pli scii pri la ĝemeliĝo,
entute kial la urbo estas partnero kun Nitra. Sed mi iom scivoleme esploris, kaj vikipedie
lernis pri amaso da aferoj.
Nitra estas la plej malnova urbo de Slovakio kaj havas kompleksan historion, sub hungaroj,
tataroj, husanoj, turkoj... En 1910 loĝis en la urbo 16 418 homoj (9754 hungaroj, 4929
slovakoj, 1636 germanoj). La urbo estis longe la ĉefurbo de la historia hungaria departemento
Nyitra. En 1920 la regiono iĝis parto de Ĉeĥoslovakio. En 2011 loĝis en la urbo 78 351
homoj (70447 slovakoj, 1443 hungaroj, 521 ciganoj, 520 ĉeĥoj, kaj aliaj).
La ekonomia disvolviĝo ekis en la 19-a jarcento danke al la agrikulturaj aktivaĵoj.
Laŭdifine ĝemelaj urboj estas urboj, kiuj interkonsentis pri speciala partnereco por kultura kaj
eble ankaŭ ekonomia interŝanĝo. Kutime ĝemelaj urboj estas en diversaj landoj. Kutime ili
estas pli-malpli samgrandaj, aŭ/kaj kun simila kultura fono, aŭ/kaj kun partnerigeblaj
ekonomiaj interesoj.
Kutime... sed la partneroj de Nitra ofte ne enkadriĝas en tiuj kutimaj trajtoj. Mi havis
multajn surprizojn !
Unua surprizo: Kiom da ĝemelurboj estas? Kiuj ili estas? La demando estas facila, la
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respondo ne. Laŭ la diversaj retejoj (Esperanta, franca, slovaka, alilingvaj) la respondoj
malsamis. Ŝajnas, ke la diversaj servoj nebone komunikas inter si, kaj ke la informoj ne estas
ĝisdatigitaj. Estis grandaj diferencoj.
La ĝemeliĝoj komenciĝis relative malfrue. Unuan ĝemeliĝon ni trovas en 1972, kaj temas
pri Kroměříž, urbo kiu nun estas en Ĉeĥio, sed kiu tiam estis en Ĉeĥoslovakio, same kiel
Nitra. Temas pri urbo de ĉ. 30000 loĝantoj, do nete pli malgranda ol Nitra. Eble pro simila
kultura fono. En Kroměříž estas ĉefepiskopa kastelo, en Nitra estas episkopa palaco.
Cetere Nitra havas aliajn geografie proksimajn partnerajn urbojn. Spišská Nová Ves
(Slovakio) partneriĝis en 1999. Nu, nenio malhelpas, ke samlandaj urboj de malsama regiono
ĝemeliĝas. Ne estas lingva problemo, kaj certe estas interesaj interŝanĝoj. Kaj en Ĉehio (sed
jam post la disiĝo de la landoj) kun České Budějovice en 1994.
Tie estas bela kvadrata placo, en la tradicia stilo, kun belaj galerioj ĉirkaŭ la placo.
En Eŭropo, Nitra partneras krome kun Osijek (Kroatio, 1997). Interese estis, ke ĵus antaŭ la
UK en Osijek okazis la kunveno de OSIEK. Alvenis el ĝi rekte al la kongreso pluraj homoj,
i.a. Anne kaj Claude Jausions, kaj Višnja Branković, kiu raportis pri la aranĝo. Nitra
ekpartneris kun la bela historia loko Veszprém (Hungario) nur tre lastatempe (2012). Ankaŭ
Eva Golden de la Esperanta grupo de Veszprém partoprenis la kunvenon pri ĝemelaj urboj.
Pollando. Strange, ŝajnas, ke du aŭ tri urboj de Pollando partneras kun Nitra. Plej certa
estas Zielona Góra, ekde 1992, kaj Kielce. Pri Suwałki, proksima al nia “sankta” urbo
Bjalistoko, estas mencio nur en la franca vikipedia retejo. Mi ne povis ricevi konfirmon pri la
partnereco.
Mi devis zorge atenti, ne miksi la urbojn, kiam mi kunmetis la fotojn: iuj el la polaj kaj la
mezeŭropaj urboj havas iom similstilajn ĉefplacojn, aŭ kirkojn, aŭ historiajn stratojn…
Pri Zoetermeer (Nederlando), urbo tuj ĉe Hago, la stilo estas tamen alia. Kaj certe
nekonfuzebla, en malsama parto de Eŭropo, estas Guadalajara en Hispanio, kun sia impona
palaco.
La virtuala vojaĝo trairas la mondon. La urbo Nitra serĉis kontaktojn tra la tuta mondo, kaj
de jaro al jaro ampleksigis la kontaktojn.
Kaj jen ekstereŭrope, el pluraj kontinentoj:
Interese, ke jam en 1988 Nitra starigis partnerecon kun la aŭstralia urbo Gosford. El
Gosford ne estis problemo trovi fotojn, ĉar tie estas delegito de UEA Jonathan Cooper. La
belaj strandoj, la haveno revigas nin… Nur kelkajn jarojn poste en 1993 estis ligo al la usona
urbo Naperville. Ĝi estas antaŭurbo de Chicago, kie estas Esperanto-grupo. Malfacile havi
karakterizan foton, povus esti en alia urbo de Usono, aŭ de eĉ alia lando.
Nitra estas ĝemeligita ankaŭ kun urbo de la venontjara kongreslando Korea Respubliko.
Gyeongju estas urbo kun 264 000 loĝantoj, do multe pli granda ol Nitra. Estas en la urbo
multaj arkeologiaj riĉaĵoj, i.a. la templo Bulguksa. Sed mia plej granda surprizo estis la
ĝemeliĝo de Nitra kun Bački Petrovac (Serbio).
Urboj proksimaj, eĉ samlandaj, urboj foraj, urboj similecaj, kaj jen urbeto kun malpli ol
7000 loĝantoj, pri kiu stariĝas la demando: kial Nitra ĝemeliĝis kun tiu malgranda loko?
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Kiam mi skribis al delegito de UEA en proksima urbo (je 25 km) por peti eventuale foton,
mi ricevis la jenan nekuraĝigan respondon: “Ne, mi ne estas de Báčsky Petrovac, kaj neniam
mi estis tie ”.
La solvon mi trovis en artikoloj de Vikipedio. Tiu urbeto estas nun en Serbio. Kiel Nitra, ĝi
havis iom kompleksan historion. En 1745 slovakoj alvenis. Ĝis fine de la 1-a mondmilito la
loko apartenis al Hungario, poste al la Reĝlando de serboj, kroatoj kaj slovenoj, ekde 1928 al
Jugoslavio, ekde 2006 al Serbio. En 2002 loĝis en la urbo 6727 homoj (interalie slovakoj
5549 (83 %), serboj 573 (9%), aliaj eksjugoslavianoj 169). Kaj jen urbeto en Serbio kun
majoritato de Slovakoj! Bački Petrovac estas aldone ĝemeligita kun tri aliaj slovakaj urboj:
Martin, Ružomberok kaj Stará Ľubovňa. Ĝi delonge strebas vivigi la slovakan kulturon kaj
kreis plurajn kulturajn instituciojn, kiuj rilatas al la slovaka kulturo: kultura instituto, kiu
organizas ĉiu-jare folkloran festivalon kaj gastigas nacian muzeon de Bački Petrovac,
imponan slovakan biblioteko, slovakan teatron de Vojvodino. Loka galerio organizas
ekspoziciojn, i.a. la bienalon de slovakaj artistoj en Serbio. Jen kiel oni malkovras fascinan
parton de la etna kaj kultura mozaiko de Mezeŭropo.
El n-ro 596-7 de “le Monde de l’ESPERANTO”

INTER ĜEMELAJ URBOJ

Invito al la 4-a Foto-ekspozicio “Ĝemelaj Urboj de Kongresurbo”

Seulo estas la ĉefurbo de Korea Respubliko, duafoje gastigos la UK-on, nome la 102-an
UK okazontan inter la 22-a kaj 29-a julio en 2017. Dum la kongreso okazos la 4-a
Foto-ekspozicio “Ĝemelaj Urboj de Kongresurbo”, nome la Foto-ekspozicio “Ĝemelaj Urboj
de Seulo”.
Seulo havas ĝemelan rilaton kun 33 urboj en 26 landoj (laŭ la Esperanto-versio en Vikipedio,
vidu sube). Kelkaj samideanoj reagis al la ekspozicio, i.a Albanio kaj Uzbekio sendis fotojn.
Pri la foto-ekspozicio ni atentigas vin:
1. Foto-kvanto: du：unu pri la urbo mem. La alia pri la Esperanto-movado (se tie troviĝas
esperantistoj aŭ Esperanto-grupo)
2. Limdato: la 15-a de majo 2017
3. Ricevanto:
(1) s-ino Raymonde Coquisart kun la retadreso raymonde.coquisart@yahoo.fr respondecas pri ricevado kaj traktado de fotoj, kaj sendos ilin al s-ino CHO Myung-ja post la limdato.
(2) s-ino Cho Myung-ja kun la retadreso ds2edr@daum.net, repondecas pri presado de
fotoj kaj aranĝo de la ekspozicio, samtempe surprenas kolekton de fotoj, kiuj temas pri
aktivaĵoj de la Seula Filio de Korea Esperanto-Asocio, precipe pri kontaktoj kun la
ĝemelurbaj Esperanto-organizaĵoj.
4. kunordiganto: s-ro HO Song kaj S-ro WU Guojiang kune kunordigos priajn aferojn.
5. Organizanto: Loka Kongresa Komitato de la 102-a UK kaj la projekto Ĝemelaj Urboj
de UEA
Estimataj, Ni kore invitas vin partopreni en la ekspozicio se vi estas esperantistoj en
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ĝemelaj urboj de Seulo (sube vidu la liston); Ni sincere esperas ke vi povas helpi nin informi
ilin pri tio, se vi estas konatoj de esperantistoj el ĝemelaj urboj de Seulo.
Krome tio estos ne nur granda instigo al la kongresanoj, sed signifa kontribuo al
Esperanto-apliko en la ĝemelurba agado se esperantistoj en ĝemelaj urboj de Seulo povas
informi sian urbodomon pri la kongreso kaj konsideros kunporti aŭ sendi la gratulleterojn de
la propraj urbestroj al la kongreso aŭ al la urbestro de Seulo.
Estimataj, ni atendas vian partoprenon.
HO Song, ĝenerala sekretario de LKK de la 102-a UK kea@esperanto.or.kr
WU Guojiang, komisiito de UEA pri la projekto Ĝemelaj Urboj ghemelurboj@sina.cn
La listo pri ĝemelurboj de Seulo
Nombro
urbo/lando/ĝemeliĝa tempo
Nombro
urbo/lando/ĝemeliĝa tempo
1
Rio-de-Ĵanejro, Brazilo (1960)
18
Ulanbataro, Mongolio (1995)
2
Tajpeo, Tajvano (1968), Ĉinio
19
Hanojo, Vjetnamio (1996)
3
Ankaro, Turkio (1971)
20
Varsovio, Pollando (1996)
4
Gvamo, Usono-Gvamo
21
Kairo, Egiptio (1997)
5
Honolulu, Usono (1973)
22
Ottawa, Kanado (1997)
6
San Francisco, Usono (1976)
23
Romo, Italio (2000)
7
São Paulo, Brazilo
24
Astana, Kazaĥio (2004)
8
Tehrano, Irano (1977)
25
Ateno, Grekio (2006)
9
Bogoto, Kolombio (1982)
26
Bankoko, Tajlando (2006)
10
Ĝakarto, Indonezio (1984)
27
Vaŝingtono, Usono (2006)
11
Tokio, Japanio (1988)
28
Vancouver, Kanado (2007)
12
Moskvo, Rusio (1991)
29
Mumbai, Barato (2009)
13
Parizo, Francio (1991)
30
Bau-Bau, Indonezio (2010)
14
Pekino, Ĉinio (1992)
31
Taŝkento, Uzbekio (2010)
15
Karakaso, Venezuelo (1992)
32
Bonaero, Argentino (2010)
16
Tegucigalpo, Honduro
33
Tirano, Albanio (2010)
17
Meksikurbo, Meksiko (1993)

SERVA PLATFORMO

Seslingva konversacia libro

18 fakuloj kaj erudiciuloj el Ĉinio, Rusio kaj Usono partoprenis en la
verkado de la 251-paĝa seslingva konversacia libro “100 Frazoj: Ĉina,
Angla, Rusia, Korea, Japana kaj Esperanto”. La komisiito respondecis pri
ĝia Esperanto-versio. Ĝi eldoniĝis en junio 2015. Ĝi estas la unua
konversacia libro kun ses lingvoj kaj estas tiel alloga. La unuaj 5000
ekzempleroj elvendiĝis. La ĉefaj aĉetantoj estas turismaj kompanioj.
Kontaktu la komisiiton se oni interesiĝas pri ĝi.
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