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Eventoj en 2010 / Events in 2010

Aŭstralia somera kursaro en 
Sidnejo

La venontjara somera kursaro de 
la Aŭstralia Esperanto-Asocio 
okazos en Sidnejo ekde la 10a 
ĝis la 23a de januaro de 2010. 
Bonvolu vidi         o http://
aesk .esperanto.org.au por 
detalaj informoj.

La somera kursaro estas tre 
taŭga por iu ajn kiu volas lerni 
aŭ plibonigi sian scion de 
Esperanto. Kursoj okazos 
matene kun instruistoj el 
diversaj landoj je diversaj 
niveloj ekde por komencantoj 
ĝis por progresintoj. Post-
tagmeze estas libera tempo aŭ 

ekskursoj en Sidnejo. La kursejo 
estas International House, tre 
komfor ta s tuden tdomo je 
mallonga aŭtobusvojaĝo (aŭ 
mallonga piediro) ekde la 
urbocentro de Sidnejo.

Pastintjare 10 membroj de 
NZEA ĉeestis la someran 
kursaron, kiun partoprenis entute 
pli malpli 75 personoj el diversaj 
landoj, ekzemple Rusio, Italio, 
Japanio, kaj Nov-Kaledonio. La 
etoso estas tre internacia, kaj 
Esperanto vere funkciis – imagu 
sidi ĉe manĝtablo kun personojn 
el diversaj landoj kaj konversacii 
facile per Esperanto.



La estraro de NZEA jam decidis 
oferti financan subtenon al 
membroj de NZEA (eĉ por novaj 
membroj) kiuj vojaĝos el Nov-
Zelando por ĉeesti la someran 
kursaron en 2010. Bonvolu 
k o n t a k t i n i n ĉ e 
nzea@esperanto.org.nz. 

Supre: La havenponto de Sidnejo – 
foto de David Ryan.

Australian summer school in 
Sydney

The Austra l ian Esperanto 
Association will be holding its 
annual summer school in 
Sydney from the 10th to the 23rd 
of January 2010. Full details are 
available at         9        http://
aesk.esperanto.org.au.

The summer school is an ideal 
way for anyone at any  level to 
learn or to improve his or her 
knowledge of Esperanto. There 
are courses in the morning at 
beginners to advanced level with 
teachers from around the world, 
with excursions throughout 
Sydney or free time in the 
a f t e r n o o n . T h e v e n u e i s 
International House, a very 
comfortable student residence, 
which is only a short bus trip (or 
a leisurely walk) from the 
Sydney CBD.

Last year, 10 members of 
NZEA attended the summer 
school, with approximately 75 
Esperant-ists in total from a 
variety of countries, including 
Russia, Italy, Japan, and New 
Caledonia. The atmosphere was 
a very international one, and 
Esperanto worked ‘in action’ 
with people from different 
countries conversing easily in 
Esperanto around the dinner 
table.
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The Executive of NZEA has 
resolved to provide financial 
support for any member of 
NZEA (including new members) 
visiting the summer school from 
New Zealand.  Please send us 
your application to      0 
nzea@esperanto.org.nz

NZEA congress in Wellington 
in January 2010

NZEA’s next congress and AGM 
will take place in Wellington 
from the 26th to the 29th of 
January 2010. The venue is Weir 
House, a student residence just a 
f e w m i n u t e s ’ w a l k f r o m 
Lambton Quay, Wellington’s 
main shopping area. NZEA has 
held successful congresses there 
previously. If you book in 
advance, you’ll be able to stay 
on-site at Weir House. To book, 
please make contact directly 
w i t h W e i r H o u s e a t      
www.vuw.ac .nz /weirhouse . 
There is a cafeteria for everyone 
attending the congress for 
lunches and dinners.

The programme will be finalised 
closer to the date and will 
include the usual official 
business and elections, language 
sessions, presentations, ex-
cursions, and social events. At 
this stage, however, if you wish 
to make early travel arrange-
ments, you should plan to arrive 
by 10am on Tuesday, the 26th of 
January.  The congress will end 
by 4pm on Friday, the 29th of 
January, in time for return flights 
if you’re coming from out of 
town.  

We h a v e i n v i t e d J u l i a n 
Hernandez, a wel l -known 
Esperantist in Cuba, to attend 
our congress to give it an 
international flavour and to lead 
us in language sessions, talks, 
a n d s o m e m u s i c . We ’ r e 
confident that  he’ll be able to 
attend, pending obtaining his 
entry permit for New Zealand.

Please send in the attached 
enrolment form as soon as 
possible and make sure to 
indicate whether you would like 
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to contribute to the programme.  
Financial assistance to attend the 
congress is available on request. 

Supre: La eksa Nov-Zelanda 
parlamento en Wellington – foto de 
David Ryan.

K o n g r e s o d e N Z E A e n 
Wellington en januaro de 2010

La venonta kongreso ka j 
jarkunsido de NZEA okazos en 
Wellington ekde la 26a ĝis la 29a 
d e j a n u a r o d e 2 0 1 0 . L a 
kongresejo estas Weir House, 
studentdomo je malmultaj 
minutoj el la ĉefa butikstrato de 
Wellington.  NZEA jam sukcese 
kongresis tie en antaŭaj jaroj.  

Eblas mendi loĝadon ĉe Weir 
House (vidu kontaktdetalojn ĉe 
www.vuw.ac.nz/weirhouse) – sed 
ni rekomendas ke vi mendu 

frue!  Ĉiuj kongresanoj povos 
tagmanĝi kaj vespermanĝi ĉe la 
kongresejo dum la kongreso.

Detaloj pri la programo haveblos 
antaŭ la kongreso. Programeroj 
ink ludos j a rkuns idon ka j 
elektojn, l ingvajn sesiojn, 
prelegojn, ekskursojn, kaj dis-
traĵojn.  Intertempe, se vi volas 
mendi viajn flugojn nun, sciu ke 
la kongreso komenciĝos mardon 
la 26an de januaro je la 10a, kaj 
ĝ i f i n iĝo s a n t aŭ l a 1 6 a 
vendredon, la 29an de januaro.  

La estraro de NZEA invitis 
Julian Hernandez, bone konatan 
Esperantiston el Kubo, por 
ĉeesti nian kongreson, por 
aldoni internacian etoson kaj por 
gvidi nin en lingvaj sesioj, 
prelegoj, muzikaj programeroj 
ktp.  Li nuntempe atendas sian 
enirpermeson por Nov-Zelando.

Bonvolu sendi al ni vian 
aliĝilon, kaj informi nin se vi 
povos kontribui iel ajn al la 
k o n g r e s a p r o g r a m o . N i 
antaŭĝojas vidi vin en la ĉefurbo 
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de Nov-Zelando! Se vi bezonas 
financan subtenon por ĉeesti la 
kongreson, bonvolu informi nin. 

2010 AGM / 2010 Jarkunsido 

The next AGM of the New 
Zealand Esperanto Association 
will occur at Weir House, 
Wellington, at 10.30am on 
Wednesday, 27 January 2010. 
All members are encouraged to 
attend.

La venonta jarkunsido de la 
Nov-Zelanda Esperanto-Asocio 
o k a z o s ĉ e We i r H o u s e , 
Wellington je 10.30, merkredon 
la 27an de januaro 2010.  Ni 
instigas ke ĉiuj membroj ĉeestu. 

Membership renewals for 2010

Enclosed in this issue of Arĝenta 
Fil iko is the membership 
renewal form for 2010.  Your 
membership is important for the 
continued survival of Esperanto 
i n N e w Z e a l a n d .  O u r 
membership numbers are low 
(although they  have grown 

slightly in recent  years), and we 
manage to survive financially 
only thanks to interest from our 
accumulated funds. With interest 
rates dropping over the last year, 
our investment income is also 
falling. Therefore, it’s important 
for us to keep up  our income 
from members to pay for our 
expenses.
Our expenses include services to 
our members (including this 
magazine, as well as Esperanto 
sub la Suda Kruco) and our 
regular advertising and other 
marketing costs, such as our 
website, our free 0800 number, 
advertising, and material for 
expositions and to send to 
people making enquiries about 
Esperanto. Additionally, we 
need to cover our administrative 
expenses such as telephone costs 
and our affiliation fees to the 
Universala Esperanto-Asocio to 
help keep up the profile of 
Esperanto worldwide, including 
in poorer countries where the 
local movement does not have 
sufficient funds.  Despite these 
costs, we have not raised 
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membership fees for several 
years.

More recently, we have been 
interviewed about Esperanto in 
the media, including an item on 
Stratos TV in September this 
year and a three-page article in 
March in the Canvas magazine 
(part of the NZ Herald weekend 
edition).  If we can point to a 
good membership  base, people 
wi l l then take Esperanto 
seriously. 

Remembriĝu por 2010

Kune kun ĉi tiu eldono de 
Arĝen ta Fi l i ko v i t rovos 
membran re-aliĝilon por 2010.  
Via membreco en NZEA estas 
grava por la daŭra ekzisto de 
Esperanto en Nov-Zelando. Niaj 
membroj es tas malmul ta j 
(kvankam nia membraro iom 
plialtiĝis lastatempe), sed ni 
pluvivas finance dank’al la 
intereza enspezo de nia investita 
mono.  Pro la fakto ke interezoj 
falis lastatempe, nia enspezo 
ankaŭ malpliiĝas. Pro tio, nia 

enspezo de membrokotizoj estas 
grava por helpi nin pagi niajn 
elspezojn.

Niaj elspezoj inkludas niajn 
servojn al membroj (ekzemple, 
ĉi tiu revuo kaj ankaŭ Esperanto 
sub la Suda Kruco), regulan 
propagandadon kaj rilatajn 
kostojn (ekzemple, nia retpaĝo, 
la senpaga 0800-telefonnumero, 
reklamado, kaj materialoj por 
ekspozicioj kaj por sendi al 
informpetantoj). Ankaŭ, ni devas 
pagi niajn administrajn kostojn, 
kiel ekzemple telefonkostoj kaj 
nia aliĝo al la Universala 
Esperanto-Asocio por disvastigi 
Esperanton mondskale, precipe 
en malriĉaj landoj, kie lokaj 
movadaj asocioj ne havas 
sufiĉan monon. Malgraŭ tiaj 
kostoj, nia membrokotizo restas 
sen ŝanĝo dum multaj jaroj.

Las ta tempe, n i aper i s en 
televidaj intervjuoj (ekzemple, 
programero en la televidkanalo 
Stratos en septembro kaj tri-
paĝa artikolo en marto en la 
revuo Canvas, kiu estas parto de 
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la semajnfina eldono de la NZ 
Herald).  Se ni povas montri ke 
ni havas signifan membraron, 
aliaj personoj konsideros ke 
Esperanto estas grava afero.

Universala Esperanto-Asocio 
(UEA)

Se vi estas membro de NZEA 
sed ankoraŭ ne individua 
membro de UEA, ni esperas ke 
vi konsideros membriĝi por la 
venonta jaro.
David Dewar en Christchurch 
estas la nov-zelanda peranto (aŭ 
reprezentanto) de UEA, kaj li 
povas ricevi vian pagon en nov-
zelandaj dolaroj se vi volas 
membriĝi en UEA aŭ aboni al 
iu(j) el la multaj gazetoj 
eldonataj en Esperantujo. Por 
tiuj el vi kiuj jam estas membroj 

de UEA, David skribos al vi en 
frua novembro kun listo de 
prezoj por membreco kaj 
gazetabonoj por 2010.
 
Eblas membriĝi en UEA kiel 
ekde nur $20. Tamen, estas aliaj 
membrokategorioj laŭ kiuj vi 
povas ricevi gazetojn de UEA. 
Por tiuj, kiuj volas ĉeesti la 
venontjaran kongreson en 
Havano, Kubo, David ankaŭ 
povas peri vian pagon. Jen 
kontaktdetaloj:
 
David Dewar
24 Date Crescent
Christchurch 8025
gddewar@ihug.co.nz

Novaĵoj el Nov-Kaledonio

Ĉi-sube ni prezentas novaĵojn el Patrick kaj Sandrine de Nov-
Kaledonio.  Eble multaj el vi konas ilin ĉar ili ĉeestis la Oceanian 
Kongreson en Auckland en januaro de 2008.  Se vi volas ricevi 
kontaktdetalojn de Patrick kaj Sandrine, bonvolu kontakti nin.
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Jen ilia mesaĝo:
 
La Nov-Kaledonia Esperanto-Asocio, NKEA, travivas nun sian 
duan jaron.  La bebo kreskas malrapide sed certe ĝoje.  Novaj 
lernantoj membriĝas en la asocio kaj kuraĝe lernas nian lingvon.  
Ekde pasinta februaro, Patrick kaj Sandrine instruas en du klasoj 
en la liceo Anova en Paita, urbeto 35 km for de la ĉefurbo 
Noumea. Vendrede, Patrick instruas al liceanoj kaj sabate 
Sandrine al plenkreskuloj.  Rapide, Sandrine komencis instrui en 
plia klaso en la liceo Do Kamo de Noumea.  Nuntempe, Sandrine 
instruas sabate en Noumea kaj Patrick vendrede kaj sabate en 
Paita.  
 
La asocio divastigas Esperanton per televido, kie Patrick parolis 
dum kelkaj minutoj ĵus antaŭ televidĵurnalo, kaj per kelkaj 
favoraj artikoloj en Les Nouvelles, la plej legata gazeto. Nun, ĉiuj, 
kiuj povas aŭ deziras, kutimas renkontiĝi por manĝi kune unufoje 
monate.
 
Ni vere mire kaj ĝoje konstatas ke homoj, post laborsemajno, 
volonte venas por lerni lingvon, kvankam ili anstataŭe povus 
promeni, naĝi, aŭ viziti familianojn tra nia tre bela insulo.
 
La movado trankvile iras laŭ sia vojo en Nov-Kaledonio, kun iom 
pli ol 20 membroj.  Kompreneble, ĉio ne estas facila ĉi tie. 
Ekzemple, pri ekzamenoj, iri eksterlanden aŭ inviti ekzameniston 
tro multekostas! Kion fari? Se vi havas ideojn... ĉu eble oni povas 
fari skriban parton per interreto kaj voĉan parton per skajpo? Ni 
konsideros ĉiujn kaj ĉiajn ideojn!
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Membroj de NKEA en Nov-Kaledonio.

Ekspozicio en Wellington

En septembro, Don Rogers, Gwenda Sutton, kaj David Ryan de la 
Rondo de Wellington starigis ekspozicion dum unu-taga kongreso 
por instruistoj de fremdaj lingvoj en Wellington. Ĉeestis 
proksimume 70 instruistoj (ĉefe de la franca, germana, hispana, 
ĉina, kaj japana lingvoj) al kiuj ni montris librojn en Esperanto 
kaj disdonis faldfoliojn.  
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En la foto: Don Rogers kaj Gwenda Sutton.

Du membroj de NZEA ĉe la ĉi-jara UK 

La 94an Universalan Kongreson 
(UK) de Esperanto ĉi-jare en 
Bjalistoko (pole: Białistok ) 
ĉeestis du membroj de NZEA: 
Bradley  McDonald kaj Chris 
Krägeloh. Pro la fakto ke en 
2009 estis la 150a reveno de la 
n a s k iĝ t a g o d e L u d o v i k o 
Zamenhof , l a k re in to de 
Esperanto, la UK okazis en lia 
naskiĝa urbo, kiu nuntempe 
troviĝas en la orienta parto de 

Pollando, ne tre for de la 
landlimo kun Belorusio.
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Post vizito al lia familio en 
Germanio, Chris flugis al 
Varsavio, kie li renkontis kun 
Bradley. Antaŭ ili per trajno iris 
al Bjalistoko, Bradley  kaj Chris 
k u n e e s p l o r i s k e l k a j n 
vidindaĵojn de la ĉefurbo de 
Pollando, inkluzive la malnova 
urbo kaj la tombo de Zamenhof 
(vidu supre la foton de Bradley 
ĉe la tombo). 

La trajna vojaĝo al Bjalistoko 
funkciis ege glate, kaj niaj karaj 
NZEAanoj atingis la kongresan 
urbon unu tagon antaŭ la solena 
malfermo de la UK. Bradley, kiu 
ĉeestis kelkajn UKojn antaŭe kaj 
jam reprezentis Nov-Zelandon  
ĉe la oficialaj malfermoj, 
proponis ke Chris faru la taskon 
ĉi-jare. La oficiuloj, timinte 
longajn, ripetajn kaj enuigajn 
p a r o l a d o j n d e l a l a n d a j 

reprezentantoj, petis ke ĉiu 
reprezentanto nur diru kelkajn 
vortojn, prefere salutvortojn en 
la koncernaj landaj lingvoj. En 
la suba foto vi povas vidi Chris 
alparoli la ĉeestantojn de la UK 
per la maoria saluto kia ora 
[kjora].

Pli longa raporto pri la UK 
aperos en la decembra eldono de 
Esperanto sub la Suda Kruco.

- Bradley McDonald kaj Chris 
Krägeloh
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