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Raporto	  pri	  tri-‐landa	  kongreso	  en	  Bandung,	  Indonezio	  
	  

De	  Bradley	  McDonald,	  Prezidanto	  de	  la	  Nov-‐Zelanda	  Esperanto-‐Asocio	  
	  

	  
	  
	  

La	  tri-‐landa	  kongreso	  (Indonezio,	  Aŭstralio,	  kaj	  Nov-‐Zelando)	  okazis	  en	  Bandung,	  Indonezio,	  
la	  23-‐28	  an	  de	  marto	  2016.	  
	  
El	  Aŭklando	  flugis	  al	  Indonezio	  tri	  personoj:	  Ivan	  Pivac,	  Lena	  Patience,	  kaj	  mi.	  	  Krom	  la	  kvin-‐
taga	  oficiala	  kongreso,	  ni	  partoprenis	  ankaŭ	  en	  la	  antaŭkongresa	  ekskurso.	  	  Post	  alveno	  al	  la	  
ĉefurbo	  Ĝakarto	  ni	  havis	  plenan	  tagon	  por	  orientiĝi	  en	  la	  ekzotika	  lando.	  	  Iu	  afero	  ĝenis	  iome	  
–	  la	  valuto	  (monŝanĝo)	  ĉar	  indoneziaj	  rupioj	  	  kaŭzas	  matematikan	  streĉadon	  de	  la	  cerbo.	  	  Ni	  
trovis	  ke	  Indonezio	  estas	  lando	  kie	  regas	  kontanta	  mono.	  	  Bonŝance	  Lena	  bone	  regas	  la	  
indonezian	  lingvon	  kaj	  povis	  helpi	  en	  restoracioj,	  taksioj	  ktp.	  	  
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Tre	  oportune	  nia	  gastiganto	  (s-‐ino	  Ilia	  Dewi,	  Prezidanto	  de	  la	  Indonezia	  Esperanto-‐Asocio)	  
aranĝis	  tranoktojn	  en	  eta	  hotelo	  konvena	  por	  kaj	  sia	  laborejo	  kaj	  la	  vizitinda	  Nacia	  
Monumento	  de	  Indonezio.	  	  	  Ariĝis	  grupo	  de	  proksimume	  20	  personoj	  por	  la	  ekskurso.	  Pli	  
multis	  australianoj,	  sekve	  de	  grupo	  el	  Koreio.	  	  Loka	  esperantisto	  rolis	  kiel	  nia	  gvidanto.	  	  Ni	  
tranoktis	  post	  pramŝipa	  veturo	  sur	  bela	  insulo	  de	  Pari,	  unu	  inter	  multaj,	  kelkajn	  horojn	  for	  de	  
la	  haveno	  de	  Ĝakarto.	  Poste	  en	  la	  regiono	  Bandung	  ni	  vizitis	  pitoreskan	  montetaran	  lokon	  
antaŭ	  ol	  komenciĝis	  la	  kongreso	  en	  la	  urbcentro	  de	  la	  urbego	  Bandung.	  
	  
La	  kongresejo	  estis	  la	  hotelo	  Image,	  modesta	  sed	  tute	  taŭga	  hotelo	  por	  nia	  afero.	  	  
Proksimume	  cent	  homoj	  ĉeestis.	  60%	  estis	  indonezianoj,	  el	  kiuj	  la	  plejmulto	  estis	  junuloj	  
(studentoj).	  	  La	  proksima	  interrilato	  inter	  la	  Muzeo	  de	  la	  Azia-‐Afrika	  Konferenco	  kaj	  la	  loka	  
Esperanto-‐grupo,	  Ruĝa	  Formiko,	  provizis	  la	  avantaĝon	  ke	  kelkaj	  programeroj,	  inkluzive	  de	  
malfermo/inaŭguro	  kaj	  serio	  de	  klasetoj	  kaj	  publika	  vespera	  distraĵo,	  okazis	  en	  tiu	  belega,	  
impona,	  prestiĝa	  kulturcentro.	  	  Muzikisto	  JonnyM	  el	  Germanio	  amuzis	  kaj	  dancigis	  amason	  
da	  homoj	  la	  finan	  nokton,	  malgraŭ	  la	  fakto	  ke	  pluvis	  jen	  kaj	  jen.	  Oni	  fermis	  la	  stratojn	  en	  tiu	  
vespero	  por	  ke	  troa	  aŭta	  trafiko	  ne	  malhelpu	  bonan	  etoson.	  
	  
Ne	  mankis	  diversaj	  interesaj	  prezentaĵoj	  en	  la	  kvin-‐taga	  programo.	  	  Kadre	  de	  la	  serio	  de	  
seminarioj	  de	  Aktivula	  Maturigo,	  Stefan	  MacGill,	  por	  la	  Universala	  Esperanto-‐Asocio	  (UEA),	  
gvidis	  laborsesiojn	  por	  kiuj	  avidas	  pri	  disvastigo	  de	  Esperanto.	  Jungkee	  Lee,	  ankaŭ	  estrarano	  
de	  UEA,	  kontribuis	  al	  tiuj	  sesioj.	  	  Iun	  vesperon	  ni	  ĝuis	  energiplenan	  “Artan	  vesperon”.	  Aparte	  
plaĉis	  al	  mi	  pupteatraĵo.	  	  	  
	  

	  
	  
Franciska	  Toubale	  kaj	  Daniel	  Kane	  el	  Aŭstralio,	  	  ambaŭ	  elstaraj	  instruistoj	  por	  Esperanto,	  
gvidis	  klasojn	  por	  komencantoj	  kaj	  progresantoj.	  	  La	  entuziasmaj	  viglaj	  junuloj	  el	  Bandung	  kaj	  
kelkaj	  aliaj	  urboj	  de	  Indonezio	  ŝajne	  multe	  ĝuis	  la	  lecionojn.	  Tre	  bone	  impresis	  min	  la	  sinteno	  
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de	  multaj	  el	  la	  junaj	  studentoj	  kaj	  tiuj	  kiuj	  nur	  antaŭnelonge	  komencis	  sian	  karieron.	  
Evidentas	  ke	  preskaŭ	  ĉiuj	  amas	  lingvojn	  kaj	  jam	  posedas	  pli	  ol	  du.	  Prelegoj	  prezentitaj	  de	  la	  
kongresanoj	  tiom	  abundis	  ke	  oni	  devis	  elekti	  inter	  du	  eblecoj.	  La	  kunvenĉambroj	  kutime	  
pleniĝis	  ĝis	  tridek	  personoj	  samtempe.	  	  
	  
Ivan	  Pivac	  montris	  en	  prelego	  la	  naturon	  de	  Aŭklando,	  urbo	  de	  vulkanoj.	  Vulkanoj	  simile	  
influas	  la	  geografion	  de	  la	  regiono	  Bandung.	  Ni	  vidis	  imponajn	  kraterojn	  kaj	  lagojn	  tra	  tiu	  
regiono.	  	  Mi	  parolis	  pri	  UNANZ	  (Asocio	  de	  la	  Unuiĝintaj	  Nacioj	  de	  Nov-‐Zelando).	  Iuj	  el	  la	  
studentoj	  en	  Bandung	  jam	  iom	  sciis	  pri	  la	  UN	  kaj	  spertis	  similan	  agadon	  (ekzemple	  per	  
modela	  UN),	  kiel	  lernejoj	  kaj	  universitatoj	  faras	  ĉi	  tie	  en	  Nov-‐Zelando.	  
	  
La	  ebleco	  partopreni	  ekskursetojn	  al	  lokaj	  vidindaĵoj	  (interalie	  al	  vilaĝo	  kie	  la	  metio,	  farado	  
de	  muzikiloj	  el	  bambuo,	  kaj	  al	  granda	  moskeo	  en	  Bandung)	  certigis	  kontentigan	  
neforgeseblan	  kongreson.	  	  Pro	  la	  sukceso	  de	  ĉi	  tiu	  trilanda	  kongreso	  gravuloj	  de	  la	  
Esperanto-‐asocioj	  de	  Aŭstralio,	  Nov-‐Zelando,	  kaj	  Indonezio	  (kun	  la	  kuraĝiga	  sprono	  de	  
estraranoj	  McGill	  kaj	  Lee	  de	  UEA)	  decidis	  plani	  por	  dua	  tia	  kongreso	  en	  2018.	  
	  

	  
	  

Dankon	  al	  Lena	  Patience	  pro	  la	  fotoj	  

Jarkunsido	  kaj	  kunveno	  en	  Aŭklando	  en	  2017	  
	  

Ni	  intencas	  okazigi	  kunvenon	  de	  Esperantistoj	  kaj	  nian	  oficialan	  jarkunsidon	  en	  Aŭklando,	  
ekde	  la	  mateno	  de	  la	  18-‐a	  ĝis	  la	  posttagmezo	  de	  la	  19-‐a	  de	  marto,	  2017.	  	  Poste	  ni	  sendos	  
pliajn	  detalojn.	  	  	  
	  

Ĉu	  vi	  volas	  ĉeesti	  kunvenon	  aŭ	  kongreson	  de	  Esperanto?	  
	  

Se	  vi	  volas	  ĉeesti	  internacian	  kongreson	  aŭ	  kunvenon	  de	  Esperanto,	  NZEA	  povos	  finance	  
subteni	  vin.	  	  Ekzemple,	  ĉu	  vi	  volas	  ĉeesti	  kongreson	  kaj	  someran	  kursaron	  en	  Brisbano	  en	  
januaro	  2017	  (http://aea.esperanto.org.au/2017-‐congress-‐open/)?	  	  Kontaktu	  la	  kontiston,	  
David	  Ryan,	  ĉe	  ryangomez@xtra.co.nz.	  


