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Venontjara Kongreso en Velingtono 

 
Lastatempe niaj kongresoj en 
Velingtono estis tre sukcesaj 
eventoj. Pro tio, ni denove 
kongresos en Velingtono 
venontjare ekde la 29a (sabato) 
!is la 31a (lundo) de januaro 
(feria semajnfino por niaj 
gesamideanoj de A!klando).  Se 
vi volas mendi nun viajn 
flugojn, la kongreso komenci!os 
je la 10a matene la 29an kaj nia 
lasta sesio fini!os je la 4a ptm la 
31an.  Kiel "iam, la kongresejo 
estos la studenta domo Weir 
House: 
www.vuw.ac.nz/weirhouse  
Eblas mendi lo!lokon tie; 
tamen, ni proponas ke vi 
kontaktu Weir House rapide se 
vi volas mendi "ambron. Kiel 
kutime, la programo de nia 
kongreso enhavos nian oficialan 

jarkuvenon, prelegojn, distran 
vesperon, lingvajn sesiojn kaj, 
kiel ni promesis je la fino de la 
"i-jara kongreso, kroket-ludon.   
 
Menciindas ke venos tre 
eminenta eksterlanda gasto el 
Japanio, s-ro Yasuo Hori.  S-ro 
Hori lo!as nordokcidente de 
Tokio, en la mezo de Hon#u-
insulo.  Li havas edzinon kaj 
gefilojn kaj jam vizitis pluraj 
lokojn en Nov-Zelando en 1985.  
Lia patro estis esperantisto, sed 
s-ro Hori eklernis Esperanton 
serioze anta$ nur 20 jaroj.  Li 
diras ke ekde tiam lia vivo draste 
#an!i!is.  Li i!is prezidanto de 
la azia movado, kaj inter 2007 
kaj 2010 li estis estrarano de 
UEA. Li estas nun verkisto, 
eldonante ‘Raportojn el Japanio’ 
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!iun jaron sinsekve dum 13 
jaroj, kaj nun li preparas la 14an 
raporton. S-ro Hori interesi"as 
pri etnaj muzikiloj kaj ludiloj, 
biciklado, kantado (ekde japanaj 
popularaj kantoj "is la na#a 
simfonio de Beethoven), go-
ludo, fotado de insektoj, pacaj 
aferoj, kaj hietori-terapio (forigo 
de malvarmo el la korpo).  Ni 
planas ke s-ro Hori povos gvidi 
sesiojn kaj prelegi dum nia 
kongreso. 

Jarkunveno de NZEA 

La venonta jarkuveno de NZEA 
okazos !e Weir Houseje 10.30 
atm, la 30an de januaro.  Ni 
instigas ke membroj !eestu la 
jarkunvenon. 
 
Nia estraro estas malgranda kaj 
sen$an"a dum multaj jaroj.  Ni 
bonvenigas novajn membrojn de 
la estraro, precipe se vi havas 
ideojn kaj proponojn por pli 
disvastigi Esperanton en Nov-
Zelando.  Ni kunvenas 4-5 foje 
jare telefone.  Bv. kontakti nin 
(exec@esperanto.org.nz) se vi 
volas esti membro de la estraro.  
Ne gravas se vi ne povos !eesti 

la kongreson.  Ni povos proponi 
vian elekton sen via !eesto. 

Stoko de materialoj 

Por tiuj, kiuj volas lerni 
Esperanton ni havas stokon de 
libroj, gazetoj, kaj lerniloj.  Ni 
havas ege bonkvalitan DVDon 
Esperanto estas sur kiu 
esperantistoj el diversaj 
mondpartoj parolas, kaj ni anka# 
havas ekzemplerojn de la tre 
rekomendinda Po!amiko, eta 
libreto kiu donas la gramatikon 
de Esperanto en tre bela aspekto 
kun koloraj bildoj.  Bv. kontakti 
nin (exec@esperanto.org.nz) se 
vi volas ricevi ion por vi a# por 
donaci al iu kiu, vi kredas, 
interesi"as pri Esperanto. 
 
Ni anka# havas ekzemplerojn de 
la nova angla-Esperanto-angla 
vortaro de John Wells je kosto 
de $50. 
 

Novaj kursoj en Velingtono 

Ekde a#gusto Gwenda Sutton 
gvidas novan grupeton de 
lernantoj en Newlands en la 
norda parto de Velingtono. La 
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kursoj komenci"is !ar la estrino 
de la Newlands Community 
Group kontaktis nin post ricevi 
diversajn informpetojn de 
personoj kiuj interesi"as pri 
Esperanto. Estas nun tri 
membroj de la grupeto kiuj 
kunvenas !iun %a#don dum du 

horoj. E! %urnalistino de loka 
%urnalo, City Life, vizitis la 
grupon kaj verkis artikolon pri 
Esperanto. Ni dankas Gwenda 
pro $ia instruado. 
 

David Ryan

 
 

Canterbury Tertremo 
 
Mi abrupte veki"is je sabato la 4an de septembro - pro granda 
tertremo. Estis 4:35 en la mateno. La !ambro estis tute nigra kaj mi 
eksciis ke la elektra povo ekmalfunkciis. Mi a#dis paperecan 
knaradon de la muroj kaj esperis ke ili ne falos. La tertremo da#ris 
dum 40 sekundoj. Poste mi elliti"is kaj kontrolis la domon. Kelkaj 
bretaroj falis, kaj multaj libroj ktp falis el bretoj, sed mia ligna 1870a 
dometo bone travivis la tremon. 

Bon$ance la 7.1a tremo okazis tre frumatene dum preska# !iuj 
estis en la lito, do neniu mortis. Multaj historiaj konstrua%oj grave 
difekti"is. En kelkaj kvartaloj, precipe orientaj, kvanto de modernaj 
domoj difekti"is pro la sabla grundo, kiu preska# likvidi"is. En aliaj 
kvartaloj preska# nenio okazis, krom la falo de brikaj kamenoj !e 
kelkaj malnovaj domoj. La elektra povo, kaj la akva kaj neceseja 
sistemoj !esis dum iom da tempo. La lernejoj fermis dum unu 
semajno. Centoj da dombestoj forkuris, sed kvanto da ili revenis post 
kelkaj tagoj a# semajnoj. 

Pli ol 1000 posttremoj okazis dum la unuaj tri semajnoj post la 
tertremo. La epicentro de la !efa tertremo estis 40km sud-okcidente 
de Christchurch. La anta#e nekonata falfendo havas longecon de 
28km. La tero tie movis flanken "is 4m kaj alten "is 1.5m. 

 
Erin McGifford 
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Esperanto-agado en A"klando 
 
Nova agado de anoj de AES en A!klando estas regule starigi standon 
"e la bazaro Sunday Market en Titirangi. Okazas monate en la finan 
diman"on. Plejparte kompreneble la standoj apartenas al metiistoj, 
artistoj, vendistoj de modo, au vendistoj de man#a$oj. Pano, fisha$o, 
mielo, froma#o, legomoj de bonega kvalito kaj aliaj bongusta$oj de 
variaj landoj tentas al vizitantoj. La bazaro, kiu por "irka! dudek 
jaroj da!re funkciadas, transdonas iom da mono donace al loka  
lernejo de Rudolf Steiner speco. Esperanto estas rekonata kaj  
bonvenigata. La estrino de la bazaro kredas ke ni kontribuas ion 
bonan kaj valoran. Ne reagas al ni tiom da homoj, apena! inundas 
nin la scivolemaj preterpasantoj. Sed kutime en la da!ro de kvar 
horoj almena! iuj haltas kaj interparolas kun ni.  
 
 

 


