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Nro 1

Kial Pribina kuriero?

KORAN DANKON

La kongresa kuriero nomiĝas ĉijare Pribina
kuriero. La kuriero ricevis sian nomon laŭ fama
loĝanto de Nitro, la princo Pribina
(ĉ. 800861). Li kristaniĝis kaj
konstruigis la unuan kristanan
preĝejon en slava teritorio en
Orienta Eŭropo, en loko, kiu
supozeble estis la nuna Nitro en
827, aŭ temas almenaŭ pri la unua
slava preĝejo, kies ekzisto estas
dokumentita. Li estis princo de
duklando Nitro ĝis la jaro 833 kaj
poste duko de Malsupra Panonio,
kiu troviĝas en la teritorio de la
nuntempa Hungario.
La princo Pribina estis la unua
konata reganto de slovakoj kaj tial
antaŭ ekuzo de eŭro li aperis en slovaka monbileto
de 20 kronoj kaj lia statuo troviĝas en la kastelo de
Nitro.

Ni elkore dankas sinon Clara Bracke (BE) pro la
donaco, kiu helpis efektivigi la okazigon de la
futbalmatĉo!
Ni elkore dankas Institucion
Hodler pro la donaco al la
kongreso!

Kongresa kuriero
La kurieron redaktas ĉijare
Jukka Pietiläinen kun helpo de
Miroslav Malovec kaj Pavol
Petrik. La teknika redaktoro estas
Edoardo Nannotti.
Por viaj kontribuaĵoj por la
kuriero
uzu
la
retadreson
kongresakuriero@gmail.com
aŭ
portu
klare
skribitajn tekstojn al la skatolo de la kongresa
kuriero en la informejo.

ATENTU:
SALONO BORČIĆ
La salono Borčić troviĝas en la hotelo Agroinštitút, kie okazos la Kongresa Balo.
ĜISDATIGO DE PROGRAMEROJ EN LA TABELO (paĝoj 23 kaj 24 de la Kongresa Libro)
Bv. atenti ke en la programtabeloj de dimanĉo kaj lundo estas interŝanĝitaj programeroj.
La prezento de la Centro Ludoviko Zamenhof okazos en dimanĉo 17h0018h00 en salono Hodler. La
Filmo: Dobrzyński okazos en lundo 12h0013h00 en salono Hodler. La informoj en la Alfabeta kaj
Laŭtaga programoj kaj en la priskribo de la aranĝoj (paĝoj 51 kaj 81) estas korektaj.
PROGRAMERO POR UNUAFOJAJ KONGRESANOJ
La programero por la Unuafojaj kongresanoj okazos jam en la unua sabato 15h0016h00 en la salono
Škarvan, en la sama konstruaĵo kie troviĝas la Libroservo!
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Kio okazos hodiaŭ
en la kongresejo?
La komenca sabato de Universala Kongreso estas
alventago, dum kiu la kongresanoj alvenas kaj
renkontiĝas sen multa programo. Tamen dum la tago
okazas kelkaj interesaj aferoj. Kunsido de la
komitato de UEA estas unu el ili kaj ĉijare la sabato
estas aparte interesa, ĉar estos elektita la nova estraro
de UEA. La prezidanto estos plej verŝajne la nuna,
nome Mark Fettes, sed ne klaras, kiuj estos liaj
kunlaborantoj en la Estraro. Tio okazos jam relative
frue en la tagordo, do indas sekvi ĝin se vin interesas
la politiko ene de UEA. La publiko povas sekvi la
kunsidon de la Komitato, ”la esperanta parlamento”.
Krome en la programo rimarkindas la Libroservo kiu
malfermos jam je la 14a horo. Serĉu tie la novaĵojn
de esperanta literaturo. Vespere la ĉefa aranĝo estas
la Movada Foiro, kie plej diversaj esperantistaj
organizoj prezentas sian agadon. Iru por konatiĝi kun
novaj kaj malnovaj amikoj. Kaj por unuafojaj
kongresanoj
okazas
programero
Unuafojaj
kongresanoj, kiu hepas vin orientiĝi en la kongreso.

Nia kongresejo
La kongresejo, kie okazas la nuna UK estas sur la
grundo de la Slovaka Agrikultura Universitato. Ĝi
estas unu el trideko da slovakaj universitatoj kaj
altlernejoj kaj fondiĝis jam en 1946 kiel Altlernejo de
agrikulturista kaj forstista inĝenierado en Košice, el
kiu en 1952 estiĝis du memstaraj altlernejoj el kiu
unu estas Agrikultura altlernejo en Nitro. Nuntempe
la Slovaka Agrikultura Universitato havas ses
fakultatojn kaj proksimume dek mil studentojn. La
universitato orientiĝas plejparte al agrikulturo,
biologio, ekonomio kaj teknikaj sciencoj. Apud la
universitato troviĝas botanika ĝardeno.
La agrikultura universitato tamen ne estas la sola
universitato en Nitro, sed la urbo havas ankaŭ alian
universitaton nome Universitaton de Konstantino
Filozofo, kiu havas ĉ. 11 000 studentojn. Tiu
universitato estis origine pedagogia altlernejo,
fondita en 1959, kaj havas fakojn el natursciencoj ĝis
filozofio kaj pedagogio.

Oratora Konkurso en Nitro
Dum la 101a UK en Nitro denove okazos Oratora
Konkurso por la junularo. La precizaj dato kaj loko
estas anoncitaj en la Kongresa Libro. Rajtos
partopreni ĝin gejunuloj ĝis la 30a vivojaro, kiuj
aliĝis al UK. Partopreno estas senpaga, sed la
kandidatoj devos skribe anonci sin minimume unu
tagon antaŭ la konkurso al la estrarano pri kulturo,
Barbara Pietrzak, bpietrzak@onet.eu.
La junaj oratoroj povos elekti unu el la jenaj temoj:
1)
Socia justeco – lingva justeco;
2)
Informadika socio – ŝanco je kleriĝo (Jaro de
Lernanto);
3)
Idea heredaĵo de Ludoviko Zamenhof (2017
– Jaro de Zamenhof);
Oni devos paroli pri la elektita temo libere, sen
antaŭpreparita teksto, sed oni tamen rajtos uzi
memorigajn notojn. La maksimuma daŭro de la
parolado egalas al 10 minutoj. La paroladon oni
taksos laŭ la vidpunkto enhava, lingva, stila kaj laŭ la
ĝenerala sinteno de la kandidato kiel oratoro.
Kompleta
regularo
troviĝas
ĉe:
http://uea.org/teko/regularoj/regularo_oratora_konkurso
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Ĉiutagaj Mesoj
kaj la Ekumena Diservo
Preĝejo de sanktaj Petro kaj Paŭlo, Samova 2,
Nitra (survoje al la kastelokatedralo)
Sabato, la 23a de julio
* 15:00 Meso
Dimanĉo, la 24a de julio
* 15:30 Ekumena Diservo
* 16:30 Meso
25a ĝis 30a de julio
* Mesoj ĉiutage je la 7:30
Marija Belošević

Programo de
la aŭtomata kinejo
La kinejo estas en la salono Zachariáš
Dimanĉo, la 24a de julio 2016
09:00 – Asteriks kaj la Vikingoj
(Astérix et les Vikings)
10:21 – Ĉuvaŝa Leciono
10:51 – Bukedo (Kytice)
12:17 – Civitano Kvar (Citizenfour)
14:16 – En Juli(o) (Im Juli)
15:58 – Lotrando kaj Zubejda
(Lotrando a Zubejda)
17:52 – Esperanto Geedzigas

Vendredo, la 29a de julio 2016
09:00 – Asteriks kaj la Vikingoj
10:21 – Seksmisio (Seksmisja)
12:23 – Starbuck
14:17 – Teranoj (The Earthlings)
15:58 – Sed mi estas huraistino
(But I'm a Cheerleader)
17:33 – Esperanto: Kiel Denaskulo
(Esperanto: Like a Native)

Lundo, la 25a de julio 2016
09:00 – Lotrando kaj Zubejda
(Lotrando a Zubejda)
10:44 – Ĉeĥa Sonĝo (Český sen)
12:12 – Historio de Aĵoj (Story of Things)
12:39 – Sintel
13:00 – Kuŝejetoj (Pelíšky)
15:02 – La Koloro de Lakto (Ikke naken)
16:39 – La Knabino kun Oranĝoj (Appelsinpiken)
Mardo, la 26a de julio 2016
09:00 – La Koloro de Lakto (Ikke naken)
10:37 – La Patro
11:24 – La Matrico (Matrix)
13:41 – La Ŝranko (Le Placard)
15:08 – La Trumanspektaklo (The Truman Show)
17:00 – Vojaĝanto tra kosmo kaj jarcento
17:47 – Esperanto: Kiel Denaskulo
(Esperanto: Like a Native)
Ĵaŭdo, la 28a de julio 2016
09:00 – Vuk
10:19 – Marmota Tago (Groundhog Day)
12:02  Ni ne plu vivu kiel sklavoj
(Ne vivons plus comme des esclaves)
13:38 – Sro Neniu (Mr. Nobody)
15:57 – Trajnbirdo
(Zugvögel … Einmal nach Inari)
17:27 – Vivo kaj laboro en Esperantujo
17:49 – Esperanto Geedzigas

Novaj aliĝintoj
1215. Sino Wiktoria Katarzyna Mronga,
Germanio
1216. Sro Gook Namju, Korea Resp.
1217. Drino Marie KaufmannVančurová, Ĉeĥio
1218. Sino Anna RitamäkiSjöstrand, Finnlando
1219. Sino Sigrid Sjöstrand, Finnlando
1220. Sro Martin Strid, Svedio
1221. Sro Lyle Evans, Usono

Estimataj sinjorinoj kaj sinjoroj, karaj geamikoj,
kun plezuro mi sendas al vi miajn korajn salutojn okaze
de la 101a Universala Kongreso en Nitro.
Bedaŭrinde, mia sanstato ne permesis al mi veni al vi.
Des pli multe mi pensas pri vi kaj mi estas kun vi anime.
Mi deziras al ĉiuj ĉeestantoj permanentan energion kaj
ĝojon pro nia komuna laboro.
Mi salutas vin en unueco kun vi.
Permesu ke mi salutu vin per la vortoj de Ludoviko
Zamenhof:
"Sankta estas por ni la hodiaŭa tago...
ne ekzistas nacioj fortaj kaj malfortaj, privilegiitaj kaj
senprivilegiitaj… kaj hodiaŭ kunvenis ne rusoj kun poloj,
ne slovakoj kun germanoj, sed homoj kun homoj."
Magda ŠATUROVÁ
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Spomenka Štimec

Aŭtoraj Duonhoroj
(en la Libroservo, salono Bociort)

"Karesado antaŭ dormo" de
Lubomir Feldek. Slovaka kaj
kroata ampoezio en Esperanto.

Ulrich Lins
"La danĝera lingvo", plene
reviziita eldono reference al fontoj
konsulteblaj nur post la germana
unuiĝo kaj malkomponiĝo de
Sovetunio.
Dimanĉo – 13h00

Federico Gobbo
Festlibro honore al Renato Corsetti
– "Federico Gobbo (red / acd / ed).
Lingua, politica, cultura: Serta
gratulatoria in honorem Renato
Corsetti".
Dimanĉo – 14h00

Dima Ŝevĉenko kaj Anna
Striganova
Novaj kaj malnovaj libroj originale
verkitaj en Esperanto. I.a. "Fabeloj
pri malicaj estaĵoj", la tria libreto el
serio "Fabelaj sekretoj" ilustrita per
fotoj de pupoj, kreitaj de la aŭtorino.
Lundo – 16h00

Mardo – 11h00

Zlatko Tišljar
Prezentas siajn du plej lastajn
librojn – "Ekzistado  kibernetika
klarigo de la mondo" kaj
"Nekutime pri multio".
Mardo – 14h00

Amri Wandel
Memorlibro de ELI omaĝe al Josi
Shemer, kun la valoro de historia
dokumento, enhavanta i.a. pli ol 50
el liaj artikoloj publikigitaj dum
kvar jardekoj.
Mardo – 15h00

Petro Chrdle kaj Katka
Nosková
La ĉeĥa kaj slovaka versioj de
"Esperanto od A do Z".

Martin Stuppnig
Aŭtobiografie
"Home
senhomeco. Militimpresoj".

Ĵaŭdo – 10h00
en

Marianne Dunlop
"Sovetunio 20 jarojn poste. Reveno
el Ukrainujo en milito".

Lundo – 17h15
Ĵaŭdo – 11h00

István Ertl
Pri feliĉa vivado, De vita beata – la
dua plibonigita eldono de traktaĵo
elmetanta la opiniojn de stoikisto
pri feliĉa vivo.

Ján Vajs
"Slovakaj plejoj" kaj "Kiu estas
kiu" – verkoj speciale eldonitaj
por/okaze de la UK.

Mardo – 10h00
Atenton eldonistoj!
Ĵaŭde, la 28an de julio 2016 en la salono Hodler
okazos prezento de la Libroj de la Jaro. Eldonistoj
planantaj prezenti siajn verkojn estas petataj kontakti
UEAestraranon
Barbara
Pietrzak
(KN
57),
bpietrzak@onet.eu.
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Ĵaŭdo – 12h00

Trevor Steele
Vidalvide kun la aŭtoro de „Flugi
kun kakatuoj”, „Paradizo ŝtelita”
kaj aliaj.
Ĵaŭdo – 16h00

