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Varma somera kongreso 
 

Nia kongreso en 2014 okazis denove 
en Auckland ĉe la St Francis Retreat 
Centre en Hillsborough.  Kiel ĉiam, la 
manĝaĵoj – la plej grava aspekto de 
la kongreso – estis ege bongustaj kaj 
ni ĉiuj iom dikiĝis! 
 

La ĉi-jara ĉeestantaro estis malpli 
granda ol tiu de la pasinta jaro, sed 
venis gesamideanoj el diversaj partoj 
de Nov-Zelando: Auckland, 
Tauranga, Wellington, Christchurch, 
kaj Dunedin.   
 

En la jarkunsido, Howard Gravatt ne 
kandidatiĝis por la estraro; ĉiuj aliaj 
estraranoj reelektiĝis.  La kasisto 
raportis ke la financa stato de NZEA 
estas bona kaj la estraro ĉiam estas 
preta ricevi proponojn por elspezado 
por propagandado aŭ financa helpo 
por membroj kiuj, sen subteno, ne 
povus ĉeesti kongresojn.  
 

La venontjara kongreso okazos en 
Novkastelo (Newcastle), Aŭstralio, 
en januaro 2015.  Ni kunkongresos 
kun niaj aŭstraliaj gekuzoj.  En la 
posta jaro, 2016, ni kunkongresos 
kun niaj gekuzoj en Nov-Zelando. 

 

 

Oni ne ĉiam laboras dum niaj kongresoj.  Erin 
McGifford gvidis kelkajn ridigajn teatraĵetojn 
(vidu fotojn) kaj David Ryan prezentis la 
tradician kvizon.  Kiel kutime, kongresanoj 
ekskursis por ĝui la belan pejzaĝon de la 
regiono de Auckland. 
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Bharat Ghimire el Nepalo estis nia 
internacia instruisto kiu, krom instrui 
al ni pri la gramatiko de Esperanto, 
prelegis interese pri sia lando, kaj 
invitis nin ĉiujn viziti lin!  Li eĉ instruis 
al ni iom pri la nepala lingvo (vidu 
foton).  Tial, ni estos pretaj por vizito!  
Fakte, la Nepala Esperanto-Asocio 
bonvenigas eksterlandajn vizitantojn 
kaj povas proponi senpagan 
ĉiĉeronadon.   
 

Forpaso de Gwenda Sutton 
 

Multaj el vi konas Gwenda Sutton el Wellington.  Gwenda pace forpasis la 18-an de 
januaro je la aĝo de 89.  Gwenda estis tre vigla Esperantisto dum multaj jardekoj.  Ŝi 
instruis al centoj da nov-zelandanoj kaj tre aktive propagandis.  Dank’al ŝi, multaj nov-
zelandanoj interesiĝis pri Esperanto kaj lernis nian lingvon.  Esperanto estis centra 
parto de la funebra ceremonio de Gwenda – Esperanto-flago kuŝis sur ŝia ĉerko.  Ŝia 
filo parolis pri ŝia amo por nia lingvo, kaj David Ryan parolis pri Gwenda en la angla 
kaj adiaŭis ŝin en Esperanto.  
 

Gwenda lasis por ni grandan amason da libroj kaj gazetoj, proksimume 60 skatolojn.  
Se iu el vi volas ion, por vi aŭ por komencantoj, bonvolu peti la katalogon al David 
Ryan (ryangomez@xtra.co.nz).  David senpage sendos al vi ion ajn. 

 
 

Jen libroj kaj gazetoj de Gwenda Sutton en la domo de David Ryan.  Bonvolu sendi 
vian peton por malpligrandigi ĉi tiun amason.  Se ne, la edzino de David plendos pro 
la manko da spaco! 


