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ANTAŬPAROLO 

Bariloj en la mondo multas, lingva barilo estas unu el ili. Bonŝance ni, 

esperantoparolantoj, havas la eblon iel trapasi tian limon pere de la internacia 

lingvo Esperanto, kiu permesas al ni vaste sperti interkulturan vivon. 

Ne hazarde ni elektis la temon de la kongreso “Interkultura komunikado 

kaj internacia perado”. Meksiko estas grandega lando, kun multe da kulturoj, 

rasoj, lingvoj, ĝi havas ne imageblan riĉecon, tamen sciinde estas, ke foje 

mankas rimedoj por bone integri niajn kulturojn: edukado gravas por konstrui 

egalrajtajn rilatojn inter homoj, kulturoj, landoj. 

Ni do kore dankas al la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

(BUAP) pro kontribui en la interdisciplina edukado de homoj, interŝanĝo de 

scioj kaj formado de profesiuloj kun interkultura, diverseca kaj inkluziva 

perspektivo. Jam de jaroj ni havis la eblon eki la kunlaboron kun tiu ĉi 

institucio partoprenante, en diversaj jaroj, la semajnon pri lingvoj en ĝia lingva 

fakultato kaj, de la pasinta jaro, ĝia fakultato pri komuniksciencoj malfermis la 

pordojn al ni por prelegi pri esperanto kaj instrui al ĝiaj studentoj la 

internacian lingvon. 

Nun nia kongresejo, la universitata centro pri servoj de BUAP (CUDS), 

estos la atestanto de la daŭra kunlaboro inter niaj institucioj, ĝi ankaŭ ebligos 

kaj meksikanojn kaj eksterlandajn partoprenantojn vivi ne nur multkulturan, 

internacian etoson, sed universitatan kaj sciencan. 

Nia diligenta kolegaro konsciu do, ne nur ke esperanto estas aparta ilo por 

integri sin al multkultureco, sed ke konstanta farendaĵo nia estas agi kiel 

perantoj de toleremo, respekto, paco kaj harmonio. Ni marŝu kune kun 

unuopaj agantoj, esperantistaj institucioj, edukaj, ne registaraj organizaĵoj, 

ktp., al kreado de pli bona, daŭrigebla mondo ekologie, kulture kaj socie. 

 
Mallely Martínez Mateos 

Prezidantino de Meksika Esperanto Federacio 
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KIOM BELA ESTAS PUEBLA! 

Puebla de Zaragoza estas la ĉefurbo de la meksika provinco Puebla kaj 

troviĝas 120 kilometrojn for de la ĉefurbo de Meksiko, en 2015 ĝi havis pli ol 

milionon kaj duono da enloĝantoj, ĝia alteco estas 2147 metroj super la 

marnivelo. 

Post la ĉefurbo de Meksiko, Guadalajara kaj Monterrey, nia kongresa urbo 

estas la kvara plej granda urbo de la lando multflanke, ĝi estas industria kaj 

komerca ĉefe en la aŭta kaj stofa produktado. Krome, aliaj ĉefaj poduktaĵoj 

estas ankaŭ la ceramiko, la kristalaĵoj, azuleĥoj kaj fabrikitaj gastronomiaĵoj. 

Puebla famiĝis pro ĝia ceramiko nomata “Talavera” kaj, parolante pri 

manĝaĵoj, ĝi estas konata nacie pro ĝiaj “chiles en nogada, chalupas kaj 

cemitas” (Bildo 1). 

Kiel reprezentativa ikono de la nacia kulturo ni povas mencii la “China 

poblana”, tradicia vestaĵo, kiu havas elementojn miksitajn el Oriento kaj 

meksikaj. Turisme ĝi estas ankaŭ tre riĉa, la urbo Puebla de Zaragoza estas 

monda kultura heredaĵo. Inter ĝiaj ĉefaj turismaj allogaĵoj (Bildo 1) troviĝas ĝia 

historia centro kaj la katedralo, diversaj muzeoj, tradiciaj bazaroj kiel “el 

Parián”, emblemaj domoj kiel “el Alfeñique”, pluraj temploj kaj kapeloj. 
 

 

 

Bildo 1: Kelkaj allogaĵoj de Puebla. 
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Do, kiel vi povas imagi Puebla estas interesa, vizitinda kaj esplorinda urbo, 

pro tio ni ĝojas ke ni elektis ĝin kiel nian kongresan urbon kaj esperas havi la 

eblon esperantigi kelkajn tieajn homojn kaj kreskigi la lokan grupon. 

Bonvenon al Puebla!!! 
 

 

 

NIA KONGRESEJO 

La sidejo de la 14a MEK estos la instalaĵoj de la Universitata Centro pri 

Servoj (CUDS) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Bildo 2), 

nova konstruaĵo, kiu kreiĝis kun la celo doni diversajn servojn al la socio, 

asisti la enloĝantojn de la provinco kaj ĝian produktivan sektoron je diversaj 

scioj. La modernaj instalaĵoj de nia kongresejo, 

ebligos al ni labori efike dum la evento kaj 

prezenti virtualajn prelegojn de niaj 

eksterlandaj kolegoj.  

La adreso de CUDS estas: 

Prolongación 11 Sur 4701  

Reforma Agua Azul 

Puebla, Puebla 
Bildo 2: Centro Universitario de Servicios BUAP 

Ĉar nuntempe la urbestroj reorganizas la trafikan publikan transporton ene de 

Puebla, ni rekomendas pli bone uzi taksion por atingi la kongresejon. Ĝi 

troviĝas proks. 8 kilometrojn for de la aŭtobusa stacidomo “CAPU” kaj 35 de 

la flughaveno de Puebla. Estante en CUDS, kongresanoj de la urbo lernigos 

nin kiel plej  bone moviĝi en la kongresa urbo. 
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ĜENERALA PROGRAMO 
 

Vendrede, la 16an de novembro 

16ª00 – 19ª00h. Akcepto de partoprenantoj / Restoracio “María Gala”.  

16ª00 – 19ª00h. Interkona vespero / Restoracio “María Gala”. 

16ª00 – 19ª00h. Libroservo / Restoracio “María Gala”. 

19ª00 –    Promenado tra la centro de Puebla, O. López. 

Sabate, la 17an de novembro 

09a00 – 10a00h. Akcepto de partoprenantoj / Salono Vega Acosta. 

10a00 – 11a00h. Inaŭguro / Aŭdejo Zamenhof. 

11a00 – 13a45h. Akcepto de partoprenantoj / Salono Vega Acosta. 

11a00 – 13a45h. Libroservo. Ll. Martinez, H. Cesni / Salono Vega Acosta. 

11a15 – 12a00h. Prelego 1: “Preter skismoj kaj deklaroj: UEA daŭre 

restas (kaj restos) la tegmento”. Orlando E. Raola  / 

Salono Silbernik. 

11a15 – 12a00h. Prelego 2: “Interkultura komunikado kaj Esperanto: 

alternativo por hispanparolantoj”.  Iván Deance kaj 

Verónica Vázquez V. / Salono Sekelj. 

11a30 – 14a00h. Kurso de Esperanto por komencantoj 1, A1-A2, G. Jiménez /  

Salono Azorín. 

12a15 – 13a00h. Prelego 3: “Kial kaj kiel iĝi gastiganto de Duolingo?”.  

David López R. / Salono Silbernik. 

12a15 – 13a00h. Prelego 4: “Partopreni la unuan fojon en Universala 

Kongreso de Esperanto”. Joaquín Rosillo V. / Salono 

Sekelj. 

13a00 – 14a00h. Ni scivolemas pri via kulturo! V. Sombra  / Salono Sekelj.  

13a15 – 14a00h. Prelego 5 (virtuala): “Lingvaj aspektoj de interkultura 

komunikado”. Ilona Koutny / Salono Silbernik. 
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14a00 – 16a00h. Tagmanĝo - libera loko. 

16a00 – 16a45h. Prelego 6: “Multharuloj kaj poliĥetoj: terminologio 

gravas en scienco”. Juan J. Schmitter S. / Salono Sekelj. 

16a00 – 16a45h. Prelego 7: “Perspektivoj pri la ĉefaj nuntempaj 

problemoj esplorataj en la kemiaj fakoj”.  Orlando E. 

Raola / Salono Silbernik. 

16a00 – 17a45h. Prepariĝu por fari KER ekzamenon! M. Martínez / Salono 

Lanti. 

16a00 – 18a00h. Amikiĝu kun la akuzativo! Por niveloj A2 - B1. C. Hernández 

/ Salono Azorín. 

16a45 – 18a00h. Diversaj tabloludoj por interagi kaj lerni Esperanton. A. 

Cesni, V. Sombra, A. Velasco / Salono Vega Acosta. 

17a00 – 18a00h. El esperanto y Francisco Azorín Izquierdo?. R. Azorín / 

Salono Silbernik. 

18a00 – 19a30h. Ĝenerala asembleo de Meksika Esperanto Federacio / 

Salono Lanti. 

19a30 –             Libera promenado tra la urbo. 
 

Dimanĉe, la 18an de novembro 

09a15 – 10a00h. Prelego 8 (virtuala): “Esperanto en sociaj retoj: 

nuntempa stato, problemoj kaj perspektivoj”. Dmitry 

Ŝevĉenko / Salono Sekelj. 

09a30 – 11a45h. Skribaj KER ekzamenoj nivelo B1. E. Cesni / Salono Lanti. 

09a30 – 12a00h. Kurso de Esperanto por komencantoj 2, A1-A2. D. López / 

Salono Azorín. 

09a30 – 12a45h. Skribaj KER ekzamenoj nivelo B2. A. Hernández / Salono 

Lanti. 
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09a30 – 13a45h. Skribaj KER ekzamenoj nivelo C1. M. Martínez / Salono 

Lanti. 

09a30 – 13a45h. Libroservo. Ll. Martínez, H. Cesni / Salono Vega Acosta. 

10a00 – 10a45h. Prelego 9: “Matematika bildigo de la cerba kortekso”. 

Michael Porter / Salono Silbernik. 

10a00 – 10a45h. Prelego 10: “Nia Amerika Integriĝo”.  Luis L. Córdova A. 

/ Salono Sekelj. 

11a00 – 11a45h. Prelego 11 (virtuala): “Indiĝenaj vojoj al 

interkultureco”.  Mark Fettes / Salono Silbernik. 

11a00 – 11a45h. Prelego 12  (virtuala): “Interkultura lernado kaj la 

aldona valoro de Esperanto”. Kristin Tytgat / Salono 

Sekelj. 

12a00 – 12a45h. Prelego 13 (virtuala): “Sperto de instruado de 

Esperanto en Rusia universitato de amikeco inter 

popoloj”.  Anna Striganova / Salono Silbernik. 

12a00 – 12a45h. Prelego 14: “Socia Servo por revigligo de la Esperanta 

bildo”.  Carlos F. Hernández L. / Salono Sekelj.  

12a30 – 14a00h. Kajmanejo, ni praktiku ankaŭ aliajn lingvojn! U. Franco / 

Salono Azorín. 

13a00 – 14a00h. Konversacia ateliero por niveloj A2 – B1. Kim / Salono 

Silbernik. 

13a00 – 14a00h. Himno “La espero” – praktiko, enparkerigo kaj ekzameniĝo. 

Vega, Rosillo / Salono Sekelj. 

14a00 – 16a00h. Tagmanĝo - libera loko. 

16a00 – 16a45h. Prelego 15 (virtuala): “105a Universala Kongreso de 

Esperanto, Montrealo 2020”. Normad Fleury / Salono 

Silbernik. 
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16a30 – 17a45h. Meksika Esperanta Junularo (MEJ): Ĉu ni marŝu kune? D. 

López / Salono Lanti. 

17a00 – 17a45h. Prelego 16: “Tra l' okuloj de l' venkitoj: mia sperto 

kun d-ro Miguel León-Portilla”  / Juan J. Schmitter S. / 

Salono Sekelj. 

18a00 – 18a30h. Fermo / Aŭdejo Zamenhof. 

18a30 – 21a:00h. Arta Vespero. U. Franco, A. Escoto / Aŭdejo Zamenhof. 
 

Lunde, la 19an de novembro 

10a00h – 15ª00h. Ekskurso al Cholula. 

 

 

PRI PRELEGOJ KAJ PRELEGANTOJ 

En tiu ĉi parto vi trovos informojn pri la prezentotaj prelegoj kaj prelegontoj en 

la 14a MEK. Atentu ke estos prelegoj, kiuj okazos samtempe, pro tio ni 

rekomendas vin legi la resumojn por havi ĝeneralan superrigardon kaj decidi 

kiujn vi partoprenos. Unue vi trovos la informojn pri sciencaj prelegoj kaj poste 

la movadaj. La ordo estas alfabete laŭ la familia nomo de la prelegantoj. 

 

S C I E N C A J    P R E L E G O J 
 

Prelego #10: “Nia amerika integriĝo” 

Universidad Nacional Autónoma de México, ĉefurbo de Meksiko, Meksiko. 

CÓRDOVA ARELLANO Luis Lorenzo faris universitatajn studojn pri juro en 

la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), magistriĝis en la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) kaj doktoriĝis en la 

Instituto pri Juraj Esploroj (IIJ-UNAM). Córdova estas profesoro pri Internacia 

Juro (publika kaj privata) en Fakultato pri Juro de UNAM kaj de 2004 

kunlaboras por konsultejo (advokatejo) pri parlamentaj kaj politikaj aferoj. 
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Córdova ludis gravan rolon en la disvolvigo de la esperanta movado en 

Meksiko organizante kursojn kaj instruante esperanton en la jura fakultato de 

UNAM inter 2003 kaj 2013. 
 

Resumo: Latinameriko kaj Karibo 

ankaû estas nomataj “nia Ameri-

ko”. Estis José Martí kiu uzis tiun 

esprimon. 

La fakuloj scias ke la traktatoj pri 

“libera komercado” (tiel nomata) ne 

gvidas en la kreado de super-

naciecaj institucioj (kiel en Eûropo) 

kaj ne celas solvi la sociajn 

problemojn de la regiono. 

Laû la eûropa modelo, la Traktato 

pri Libera Komerco de Norda Ame-

riko (TLKNA) ne estas komparebla 

kun la Eûropa Unio, ĉar Usono ne 

akceptas cedi ion de sia suvere-

neco  por  super-naciecaj institucioj  

 Interalie, nia Ameriko ankoraû ne 

povis krei super-naciecajn institu-

ciojn ĉar niaj amerikaj landoj estas 

ĵaluzemaj de siaj suverenecoj kaj ne 

akceptas cedi ion de siaj suverene-

coj por krei ilin. Aliaj kialoj estas la 

ideologiaj diferencoj, kiuj neebligas 

krei super-naciecajn instituciojn kaj 

Usono kiel potenco, kiu havas 

intereson en la divido de la regiono. 

Sed, la Komonumo pri Latinamerikaj 

kaj Karibaj Ŝtatoj (KLKŜ) aû 

“CELAC”, “Celak”, laû la hispana 

mallongigo) devas esti nia Amerika 

super-nacieca institucio. 

 

 
 

Prelego #2: "Interkultura komunikado kaj Esperanto: alternativo por 

hispanparolantoj" 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, Meksiko. 

DEANCE BRAVO Y TRONCOSO Iván Gerardo estas akdemiano de BUAP, 

doktoro pri Historio kaj Etnohistorio kaj licenciulo en Etnologio (ENAH). 

Magistro pri Regionaj Studoj (Instituto Mora), postdoktoriĝoj pri Historio kaj 

Antropologio (ICSyH-BUAP), krome li faris universitatajn specialiĝajn kursojn 

en Priskriba lingvistiko kaj kultura empatio kaj en Sperteco pri antropologiaj 
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sciencoj. Deance estas membro de la meksika Nacia Sistemo de Esploristoj 

(SNI) apartenata al la Nacia Konsilio pri Scienco kaj Teknologio (CONACYT). 

Inter liaj interesoj troviĝas la buŝa historio, la lingvo kaj identeco de diversaj 

homaj grupoj gravigante iliajn ĉiutagajn erojn tiel, kiel la interkulturajn 

fenomenojn por la kompreniĝo de sociokulturaj procezoj. 

VÁZQUEZ VALDÉS Verónica estas akademiano de (BUAP), doktoriĝis pri 

Historio kaj Etnohistorio (ENAP), ŝi faris magistriĝajn studojn pri Komunikado 

kaj licencion en Komunikadsciencoj (UNAM), tiel kiel Specialaĵon pri 

Fotografio kaj Vid-antropologio. Ŝia akademia produktado centriĝas en la uzo 

de bildoj kiel socia dokumentaro ektraktante diversajn sociokulturajn 

fenomenojn, kiuj ampleksas kaj materian kulturon kaj  identecajn erojn. Ŝi 

estas membro de la meksika Nacia Sistemo de Esploristoj (SNI) apartenata al 

la Nacia Konsilio pri Scienco kaj Teknologio (CONACYT). 
 

Resumo: Nuntempe estas komu-

ne provi lerni la anglan celante pli-

bonigi la laborajn kondiĉojn aŭ ser-

ĉante komunikadon kun aliaj lingv-

anoj. Tamen ne estas facile lerni 

bone fremdan ligvon en regiono, 

en kiu parolanto povas trairi 

preskaŭ la tutan kontinenton sen 

grandaj komplikaĵoj rilate al la 

lingvo. En Latinameriko, la ĝenera- 

 la uzo de la hispana, escepte de 

Brazilo kaj Kanado, malebligas la 

hispanparolantojn praktiki, aŭskulti 

aŭ lerni alian lingvon kiel en la kazo 

de homo, kiu loĝas en multlingva 

regiono. Tial Esperanto estas bona 

alternativo por ni kaj niaj studentoj 

kaj per tiu ĉi prelego ni kundividos 

niajn spertojn. 

 

 
 

Prelego #11(virtuala): "Indiĝenaj vojoj al interkultureco" 

Simon Fraser University, Vankuvero, Kanado. 

FETTES Mark estas doktoro pri filozofio, profesoro en la fakultato pri 

edukado en la kanada universitato Simon Fraser, prezidanto de Universala 
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Esperanto Asocio kaj estrarano de Esperantic Studies Foundation. Fettes 

estis proklamita la Esperantisto de la jaro en 2013. 
 

Resumo: La germana sociologo 

Ulrich Beck enkondukis la espri-

mon “metodologia naciismo” por 

priskribi, kiel la sociaj sciencoj en-

konstruis la eŭropan koncepton pri 

nacioj en sia teoriaj kadroj kaj la-

bormetodoj. La spurojn de tio ni 

vidas en niaj ĉiutagaj ideoj pri “kul-

turo,” “lando,” “popolo,” “socio,” kaj 

“lingvo,” interalie. En si mem, tiuj 

vortoj ne ŝajnas aludi rekte al la 

koncepto “nacio,” sed fakte ni kom-

prenas ilin en tiu pensokadro. Tio 

jam starigas diversajn problemojn, 

se ni volas kompreni la nuntempan 

evoluon de la eŭropaj socioj mem; 

la problemoj profundiĝas, kiam ni 

konsideras la sociojn de la t.n. “No-

va Mondo,”  kies  homa  historio e- 

 tendiĝas, laŭ la nunaj indikoj, tra 

almenaŭ 20.000 jaroj. En ĉi tiu 

prelego Fettes prezentos kelkajn 

ideojn el la nuntempaj verkoj de 

indiĝenaj esploristoj el Usono kaj 

Kanado, kiuj montras aliajn 

manierojn koncepti la diversecon, 

specifecon, kaj interrilatadon de 

homaj kulturoj. Tiuj ideoj evidente 

havas sekvojn ankaŭ por nia 

pensado pri interkultura kaj 

internacia komunikado. Fettes 

sugestos, fine, ke Zamenhof havis 

intuician komprenon kaj simpation al 

tia pensmaniero, kies radikoj 

troveblas ankaŭ en la kulturzono de 

Centra Eŭropo. tiu granda vojkruiĝo 

de diversaj popolaj moviĝoj tra la 

jarmiloj. 
 

 
 

Prelego #5 (virtuala): "Lingvaj aspektoj de interkultura komunikado" 

Lingvistika Instituto, Universitato Adam Mickiewicz, Poznan, Pollando. 

KOUTNY Ilona naskiĝis kaj edukiĝis en Hungario, ekde 1997 vivas en 

Pollando. Diplomiĝis pri matematiko, franca filologio kaj esperantologio, poste 

doktoriĝis pri lingvistiko en la Budapeŝta Eötvös-Universitato (HU) kaj 

habilitiĝis ĉe la Universitato Adam Mickiewicz en Poznan (PL). 
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Ŝi instruis esperanton dum jardeko ĉe la Esperanto-fako de Eötvös-

Universitato. Longe okupiĝis pri komputa lingvistiko. Nun ŝi estas profesoro 

en UAM kaj estras la Ugro-Finnan Katedron kaj gvidas la internaciajn 

postdiplomajn Interlingvistikajn Studojn, kie ŝi prelegadas pri internacia kaj 

interkultura komunikado kaj esperanta lingvistiko. Pretigis kelkajn vortarojn 

(Hungara-Esperanta meza vortaro kun Szerdahelyi, trilingvajn laŭtemajn 

etvortarojn). Membro de la Akademio de Esperanto (1998-2016), profesoro 

de AIS. 
 

Resumo: Interkultura komunikado 

koncentriĝas ĉefe al kulturaj dife-

rencoj, sed gravas esplori ankaŭ 

tion en kiu lingvo okazas la komu-

nikado: ĉu temas pri la lingvo de 

unu el la komunikantoj, ĉu pri iu 

komuna lingvo, fremda por ambaŭ. 

La unua kazo kreas neegalan si-

tuacion, la ne-gepatra lingvano ha-

vas lingvan handikapon. La dua 

kazo povas envolvi etnajn lingvojn 

en la rolo de internacia lingvo, plej 

ofte en limigita formo (kulturaĵoj nur 

certagrade restas) aŭ la planling-

von esperanton. 

La prelego prezentos esperanton 

kiel ponton inter diversaj kulturoj 

surbaze de universalaj kulturaj 

elementoj, krome la eblecon kiel 

transmeti la kulturon de la inter-

parolantoj.  Aliflake  ĝi  serĉos ele- 

 mentojn de komunaj normoj lingvaj 

kaj kondutaj en la internacia 

parolkomunumo kaj specialajn es-

perantajn kulturerojn. Okazos kom-

paro inter la rolo de esperanto en 

interkultura komunikado kun tiu de 

la angla. 

Ĉu esperanto havas sian propran 

lingvan bildon de la mondo? Aliaj 

lingvoj larĝigas nian horizonton, oni 

lernas alie koncepti kaj kategoriigi la 

mondon. Ĉu esperantistoj alie vidas 

la mondon dank’al esperanto, al ĝia 

fleksebla, travidebla strukturo aŭ 

baze influas ilin ilia gepatra lingvo? 

Koloroj kaj bestoj estos unuavice 

analizataj, kiuj esprimoj, proverboj 

kaj simboloj uzatas en la lingvo. La 

prelego respondos al la demandoj 

surbaze de esploroj enketaj kaj 

datumbazaj. 
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Prelego #9: “Matematika bildigo de la cerba kortekso” 

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, Querétaro, Meksiko. 

PORTER Michael estas akademiano de Cinvestav-Querétaro, doktoro kaj 

magistro pri Matematiko (Northwestern University) kaj licenciulo pri 

Matematiko (Harvard). Porter estas membro de la Nacia Sistemo de 

Esploristoj (SNI) apartenata al la Nacia Konsilio pri Scienco kaj Teknologio 

(CONACYT), kaj membro de la Akademio Meksikana de Sciencoj (AMC). 

Inter liaj akademiaj interesoj troviĝas la teoria de la kompleksaj numeroj, kaj 

specife la konforma bildigo inter ebenaj figuroj. Dum lastaj jaroj li interesiĝis 

pri kvaternia analitiko. Li aplikas la ciferecan analitikon, tio estas, la uzado de 

komputeroj por trovi digitalajn solvojn al matematikaj problemoj. 

D-ro Porter estas aktivulo de la Bahaa Kredo. Inter liaj aliaj interesoj estas la 

muziko, la orienta medicino kaj Tajĝiĉuano. 
 

Resumo: Ni prezentos kelkajn ma-

tematikajn konceptojn, kiujn oni 

uzas en la kreado de mapoj de 

komplikaj surfacoj kiel la cerba kor-

tekso. Ĉefaj inter tiuj konceptoj 

estas la nocio de "konforma bildi-

go", kiu respektas angulojn, kaj la 

pli ĝenerala "kvazaŭkonforma bil-

digo". Tiaj  bildigoj  inter  ebenaj re- 

 gionoj priskribiĝas plej konvene kaj 

simple per kompleksaj numeroj. La 

dezirata cerbmapo troviĝas kiel sol-

vo de parta diferenciala ekvacio no-

mita "ekvacio de Beltrami". Teoriaj 

metodoj por solvi tiun ekvacion ek-

zistis ekde multaj jardekoj, sed nun 

ni havas ankaŭ numerajn algorit-

mojn por trovi tre precizajn rezultojn. 
 

 
 

Prelego #7: “Perspektivoj pri la ĉefaj nuntempaj problemoj esplorataj en 

la kemiaj fakoj” 

Santa Rosa Junior College, Santa Rosa, Kalifornio, Usono. 

RAOLA Orlando E. estas profesoro pri kemio en Santa Rosa Junior College. 

Doktoro pri Kemio (Universitato de Kalifornio, Santa Barbara), Magistro pri 
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Kemio (Kalifornia Ŝtata Universitato, Hayward). Licenciulo pri Kemio (Univer-

sitato de Havano). Licenciulo pri Juro (Univesitato de Havano). Laboris kiel 

scienca esploristo kaj specialisto pri kemiaj analizaj instrumentoj antaŭ ol iĝi 

profesoro. Akademia vizitanto ĉe Universitato de Oksfordo en 2017. 
 

Resumo: Dum ni alproksimiĝas al 

la fino de unua kvarono de al 21a 

jarcento, la perspektivoj por plu-

evoluo de kemio kiel fundamenta 

scienco multe ŝanĝiĝis kompare 

kun la pasinta jarcento. En 2015 la 

brita kemia societo (Royal Society 

of Chemistry) publikigis longan stu-

don pri la estonteco de la ke-miaj 

sciencoj. Surbaze de iliaj konkludoj 

kaj de pluaj propraj esploroj pri el-

donitaj sciencaj artikoloj kaj pri la 

niveloj de financa subteno de la 

kemiaj esploroj, la nuna prelego 

prilumas la ĉefajn esplorvojojn en 

kvin   malsimilaj   kampoj: 1) bioke- 

 mio kaj molekula biologio, 2) medi-

cina kemio, 3) renoviĝantaj energiaj 

fontoj kaj energia stokado, 4) medi-

protekta kaj medipuriga kemio kaj 5) 

kemio por spacesplorado). Kompre-

neble, laŭ la naturo mem de scienca 

esplorado kaj evoluo, neniu rezulto 

estas absolute certigita, kaj malgraŭ 

la elstaraj eblecoj de kemio por sol-

vado de la nunaj problemoj kiuj sub-

premas la homaron, la saĝeco kaj 

bonvolo de la homa socio estos 

daŭre la solida fundamento sur kiu 

staros la tuta konstruaĵo de la ke-

miaj sciencoj. 

 

 
 

Prelego #6: "Multharuloj kaj poliĥetoj: terminologio gravas en scienco” 

El Colegio de la Frontera Sur, Chetumal, Meksiko 
 

SCHMITTER SOTO Juan Jacobo estas scienca esploristo de ECOSUR. 

Doktoro pri Biologio de Akvaj Sistemoj (UNAM), Magistro pri Mara Biologio 

(IPN), postdoktoriĝo en la Universitato de Michigan, Usono (Fulbright 

stipendiano). Aŭtoro de ĉ. 100 internaciaj sciencaj publikaĵoj. Prezidanto de 

2002 ĝis 2004 kaj fondinto de la Meksika Iĥtiologia Societo; membro de la 
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Nacia Sistemo de Esploristoj (SNI), nivelo II; membro de la Meksika 

Akademio de Sciencoj. Ŝtata premiito pri sciencoj en Quintana Roo. Lia ĉefa 

intereso estas iĥtiologio, t.e. ekologio kaj taksonomio de fiŝoj. Plej ĵusa 

projekto: migrado de fiŝoj inter la Kariba Maro kaj la rivero Hondo, landlimo 

inter Meksiko kaj Belizo. 
 

Resumo: Mia esperantistiĝo koin-

cidis kun la eko de miaj studoj pri 

biologio. Mi estis tiam ĝisoste kon-

vinkita, ke Esperanto estas la ne-

pra futura lingvo de la scienco, kaj 

tial mi entuziasme verkadis Espe-

rantajn resumojn de la unuaj scien-

caj novaĵoj kiujn mi produktis, unue 

raporto pri fiŝkapta ekspedicio kaj 

poste miaj disertacioj, licencia, ma-

gistra, doktora. Pluraj jardekoj pos-

te, mi konstatas kiel malbone mi 

uzis la terminojn: mi ja kredis tiam, 

ke simplaj zamenhofaj radikoj de-

vus sufiĉi, necesis nur bone kombi-

ni ilin. Ekzemple, iam kolego biolo-

go, lernanto de kurso mia, deman- 

 dis pri la ĝusta Esperanta vorto por 

la maraj vermoj, kiujn li studis, apar-

tenantaj al la taksonomia filumo 

Polychaeta. Nu, mi verdire ne sciis, 

sed mi tuj proponis la kunmetaĵon 

"multharuloj", rekta traduko el la gre-

ka scienca nomo de tiuj bestetoj. 

Malprave! Mia lernanto poste akiris 

artikolon de dana sciencisto, kie oni 

uzis la vorton "poliĥetoj", tutklare 

preferenda, pli ekzakta termino, ĉar 

ankaŭ mia hundo estas multharulo, 

ne nur tiaj marfundaj vermoj! La pre-

lego diskutas aliajn ekzemplojn, kiuj 

ilustras la bezonon legi bonan fakan 

literaturon, koni la ĝustan termino-

logion, antaŭ ol mem ekverki ion. 
 

 
 

Prelego #13 (virtuala): “Sperto de instruado de Esperanto en Rusia 

universitato de amikeco inter popoloj” 

Rusia Universitato de Amikeco inter la Popoloj (RUDN University), Moskvo, Rusio. 

STRIGANOVA Anna estas bakalaŭro pri internacia ĵurnalismo (2008), 

magistro pri rusa literaturo (disertacio defendita en 2010). Postdiplomaj studoj 
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en la katedro de rusa kaj eksterlanda literaturo (2010–2013). Preleganto de 

AIS, IVU, IKU. Aŭtoro de kelkdek artikoloj en la sciencaj revuoj en la rusa, 

Esperanto kaj la aliaj lingvoj. 
 

 

Resumo: En 2014 en Moskvo, en 

Rusia universitato de amikeco inter 

popoloj, scienca konsilio aprobis 

du studprogramojn de Esperanto. 

Poste, en 2016 aldoniĝis ankoraŭ 

unu. Tiuj kursoj havas vastan 

celgrupon, la aĝa limo startas ekde 

16 jaroj, la klero (influas nur al 

speco de la kursfina diplomo) kaj 

aparteno al la universitato ne 

gravas – do, povas aliĝi preskaŭ 

ĉiu deziranto. Daŭro de la kursoj 

varias inter  16  kaj 100  akademiaj  

 horoj. Kursfinintoj de tiuj ĉi stud-

programoj, post la specialaj skribaj 

kaj parolaj ekzamenoj, ricevas ofi-

cialajn diplomojn, agnoskitajn de la 

ŝtato. Regule okazas malfermaj le-

cionoj kun spertaj esperantistoj, 

Moskva Esperanto-renkontiĝo de 

lernantoj (MERL), funkcias paroliga 

klubo, kiun partoprenas studentoj 

kaj la kursfinintoj. Nuntempe tio 

estas la solaj tiaspecaj Esperanto-

kursoj en Rusio. 

 

 
 
 

Prelego #8 (virtuala): "Esperanto en sociaj retoj: nuntempa stato, 

problemoj kaj perspektivoj" 

Rusia Universitato de Amikeco inter la Popoloj (RUDN University), Moskvo, Rusio. 

ŜEVĈENKO Dmitrij estas bakalaŭro pri internacia ĵurnalismo (2008), 

magistro pri internacia ĵurnalismo (disertacio pri historio de periodaĵoj en 

Esperanto defendita en 2010). Postdiplomaj studoj en la katedro de la 

amaskomunikiloj (2010–2013). Preleganto de AIS, IVU, IKU. Aŭtoro de 

kelkdek artikoloj en la sciencaj revuoj en la rusa, Esperanto kaj aliaj lingvoj. 
 

Resumo: Nuntempe la plej popu-

laraj sociaj retoj jam estas ne nur 

 simple gravaj fontoj de la informoj 

kaj rimedoj de la  interhoma komuni- 
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kado, sed ofte la plej kernaj en tiuj 

ĉi sferoj. Tiaj retoj, kiel Twitter, 

Facebook kaj multaj aliaj estas in-

ternaciaj kaj unuavide provizas per 

ĉiuj bezonataj rimedoj tiujn uzan-

tojn, kiuj volas komuniki mond-ska- 

le, ricevi sendependajn informojn aŭ 

novaĵojn rekte el la “unuaj manoj” 

ktp. Tamen esplorindas kiom bone 

tio funkcias praktike, ĉefe por tra la 

mondo dissemita Esperanto-komu-

numo. 
 

 
 

Prelego #12 (virtuala): “Interkultura lernado kaj la aldona valoro de 

Esperanto” 

Libera Brusela Universitato, Bruselo, Belgio. 

TYTGAT Kristin studis filologion de ĝermanaj lingvoj en la Universitato de 

Antverpeno kaj filologion de slavaj lingvoj en la Katolika Universitato de 

Loveno (Belgio). Ŝi estas “Master of Arts“ en la Interuniversitata Centro por 

Orienteŭropaj Studoj en Flandrio (Belgio). Nuntempe ŝi instruas la germanan 

lingvon, tradukadon kaj interpretadon en la Libera Universitato de Bruselo en 

la sekcio de aplikata lingvistiko. Ŝi ankaŭ repondecas pri internaciaj rilatoj en 

la fakultato de literaturo kaj filozofio kaj esploras pri multlingveco en la Eŭropa 

Unio kaj en la mondo. Tytgat apartenas al la tria el kvar generacioj de 

esperantistoj, ŝi estis organizanto de multaj seminarioj pri interkultura 

komunikado por esperantoparolantoj kaj kunlaboris instruante kaj prelegante 

en la Interlingvistikaj Studoj en Poznan. 
 

Resumo: En la kunteksto de tut-

mondiĝo kaj internaciiĝo de ekono-

miko, socio kaj kulturo la postuloj 

al laborontaj homoj rilate al inter-

kulturaj kompetentecoj konstante 

kreskas. En edukfakoj kiuj prepa-

ras homojn al profesiaj kontaktoj 

 kun aliaj kulturoj, la interkultura ler-

nado estas centra elirpunkto. La in-

terkultura dimensio en la instruado 

de fremdaj lingvoj ebligas interna- 

cian komunikadon, inkluzivante ĉion 

kio rilatas al kulturo: strategioj de 

komunikado,   sociaj  valoroj, malsa- 
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maj laborstiloj ktp. Studante tiun 

dimension lernantoj povas rezulte 

pli bone efektivigi internacian 

kunla-boron. Pere de la studado de 

Esperanto lernanto povas malkovri 

la kulturon de multe pli vasta 

mondo ol tiu de nur la tradiciaj 

lingvistikaj teritorioj de EU-landoj. 

Dank’ al Es-peranto-instruistoj de la 

tuta mondo la nocio «interkultura 

lernado» oku-pas tre gravan lokon 

en la menso de la lernanto. En la 

prelego ni provos trovi eblajn celojn, 

enhavojn kaj stra-tegiojn de la 

interkultura lernado kie Esperanto 

povos liveri aldonan valoron. 
 

 
 

M O V A D A J     P R E L E G O J 
 

Prelego #15 (virtuala): “105a Universala Kongreso de Esperanto, 

Montrealo 2020” 

FLEURY Normando estas prezidanto de la loka kongresa komitato de la 

105a Universala Kongreso de Esperanto (UK). Li aktivas en la movado ekde 

1982 kaj kunfondis la Esperanto-Societon Kebekian, krome li aktivis longe en 

la estraro de Kanada Esperanto-Asocio. Lia fako estas botaniko kaj 

hortikulturo sed nun li pli aktivas en birda scienco. 
 

Resumo: La duan fojon en la his-

torio de la movado okazos Univer-

sala Kongreso de Esperanto (UK) 

en Kanado, la unua estis en 1984 

en Vankuvero. Jam aktivas kon-

gresa komitato de la 105a UK, kiu 

eldonis la unuan bultenon, la dato 

estas fiksita, de la 1a ĝis 8a de 

aŭgusto 2020, kaj la kongresejo 

elektita,   urbocentre.   En   tiu  jaro  

 UNO festos sian 75 jariĝon, do plej 

verŝajne la temo ligiĝos al tiu even- 

to. La montreala movado jam gasti-

gis la Internacian Junularan Kongre-

son de TEJO kaj la TutAmerikan 

Kongreson de Esperanto (TAKE), 

do spertoj pri internaciaj kongresoj 

ja ekzistas. 

Estas ankoraŭ sufiĉe da tempo por 

ke  vi,  karaj  kongresanoj  de la 14a 
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MEK, planu vian viziton al Espe-

rantujo dum tiu ĉi, certe neforgese- 

bla, Universala Kongreso. 

 

 

Prelego #14: “Socia servo por revigligo de la Esperanta bildo” 
 

HERNÁNDEZ LOARCA Carlos Fernando estas instruisto de la hispana por 

fremdaj lernantoj, de la angla por meksikanoj kaj de Esperanto por 

interesatoj. Li laboras nuntempe en la Universidad Politécnica de Santa 

Rosa, en Querétaro. Esperantiĝis en 2010, kaj partoprenis kelkajn kongresojn 

kaj Esperantajn eventojn tiel siaurbe, kiel nacie kaj internacie. 
 

Resumo: Facile. Oni ĝenerale ne 

scias pri ni, kaj se oni scias ion, tio 

estas ke ni parolas mortintan ling-

von, aŭ kelkaj aliaj, ke ni estas 

nerduloj, kaj malmultaj, ke ni amas 

paroli pri Esperanto en Esperanto. 

Multaj homoj ene de la movado 

plifortigas tiun bildon per sia gra-

matika fanatikeco, pri sia interreta 

agado, kaj per la relative senmova  

 movado, en kiu ili partoprenas. 

Mi tial asertas ke la komunumo vere 

bezonas aktiviĝon, por ke la bildo de 

la komunumo ŝanĝu el pasiva si-

danta nerdulo, al agema bunta tribo. 

Kaj tial la Socia Servo povas esti 

unu el pluraj taŭgaj agoj farendaj 

por plibonigi ĉies koncepton pri kio 

estas Esperanto kaj kiuj estas Espe-

rantistoj. 
 

 
 

Prelego #3: “Kial kaj kiel iĝi gastiganto de Duolingo?” 

LÓPEZ RUEDA David devenas el la urbo San Luis Potosí en la nordoriento 

de Meksiko, kie li nuntempe laboras kiel instruisto pri la angla kaj la franca 

lingvoj. Li komencis vivi Esperantujon ekde 2007 kiel partoprenanto de kursoj, 

kunvenoj kaj kongresoj, kio multe helpis lin pligrandigi sian konon pri la lingvo 

kaj pri la Esperanto-kulturo. Ekde 2008 li apartenas al estraro de MEF, unue 

kiel estrarano kaj nun kiel ĝenerala sekretario. En 2018 li iĝis la unua duolin-
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ga gastiganto de Esperanto-eventoj en Meksiko okaziginte jam tri kunvenojn 

en sia urbo. 
 

Resumo: Ĉu vi iam senentuzias-

miĝis dum via lernado de Esperan-

to? Ĉu por vi estas facile renkontiĝi 

kun homoj por esperantumi vizaĝe-

al-vizaĝe? Estas datumoj kiuj mon-

tras ke de tiuj homoj kiuj komencis 

lerni la lingvon per la retejo kaj 

aplikaĵo Duolingo, nur malgranda 

procentaĵo restis aktivaj ĝis nun. 

Kio okazis al la alia parto de ler-

nantoj? Unu el la kialoj povas es- 

 ti ke ili ne havis sukceson trovi kaj 

amikiĝi kun aliaj esperantoparolantoj 

loĝantaj proksime de ili. Universala 

Esperanto Asocio kaj Duolingo ek-

kunlaboras por prizorgi ĉi tiun flan-

kon de la problemo. Dum ĉi tiu 

prelego ni pridiskutos pliajn ideojn 

kaj informojn pri kial kaj kiel iĝi 

gastiganto de Esperanto-eventoj en 

via urbo. 

 
 

 
 

Prelego #1 "Preter skismoj kaj deklaroj: UEA daŭre restas (kaj restos) la 

tegmento" 

RAOLA Orlando E. naskiĝis en Havano, esperantisto ekde 1984. Ekaktivis 

en la kuba movado kaj dum kvar jaroj laboris profesie por Esperanto kiel 

libroeldonisto kaj radioĵurnalisto. Li ankaŭ agadis internacie, reĝisoris la 

kongresan temon kadre de la 98a UK en Rejkjaviko, elektita al la Komitato kaj 

al la Konsilio de UEA dum tiu sama kongreso. Ekloĝis en Usono en 1994 kaj 

tuj ekaktivis en la loka (San  Franciska  golfo), Kalifornia kaj tutlanda 

movadoj. Prezidanto de Esperanto-USA (2011-2017), instruis Esperanton 

dum pluraj jaroj en Kubo kaj iam en la Somera Kursaro ĉe Universitato de 

Kalifornio San Diego. Membro de la Akademio de Esperanto. 
 

Resumo: Trarigarde en la historio 

de la  monda  organizaĵo  de Espe- 

 rantistoj, estas vere rimarkinda la 

sukceso  de  UEA  fronte  ne  nur  al 
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skismoj (Ido- krizo, Hamburga re-

volucio) kaj ideologiaj deklaroj 

(Frostavallen, Raŭma, Tyresö, Pra-

go), sed ankaŭ mondmilitoj, per-

sekutoj, fer-  kurtenoj  kaj Trumpaj 

muregoj. La konscio pri la forto 

labori kune respondecas pri tiu 

sukceso kaj plej verŝajne garantias 

pluvivadon en la estonteco. 

 

 
 

Prelego #4: "Partopreni la unuan fojon en Universala Kongreso de 

Esperanto" 

ROSILLO VEGA ACOSTA Joaquín naskiĝis en la ĉefurbo de Meksiko, li 

apartenas al 4a generacia Esperanta familio. Profesie li estas inĝeniero pri 

elektroniko kaj komunikado. Rosillo estas aktiva membro de MEF kaj dumviva 

membro de UEA, li partoprenis multfoje en internaciaj esperantoaranĝoj, 

interesiĝas kaj estas entuziasma pri la Esperanto Movado ĝenerale. 
 

Resumo: Certe vi iam ajn deziris 

iri al proksima aŭ fora lando por 

partopreni internacian aranĝon; la 

Universalaj Kongresoj de Esperan-

to (UK) estas unu el la plej intere-

saj, internaciaj kaj grandaj espe-

rantorenkontiĝoj. Se vi ankoraŭ ne 

par-toprenis en UK, tiu ĉi prelego 

estas por vi, kaj se vi ĝin jam 

ĉeestis, certe vi revivigos kaj, 

eventuale, kundividos kun ni viajn 

spertojn. 

 La preleganto havigos al aŭskul-

tantoj ĝeneralan superrigardon pri 

“Universala Kongreso” kaj kundi-

vidos plurajn spertojn pri la temo, 

krome li donos konsilojn, ekzemple 

pri kio atendi en la unua fojo, kiel pli 

bone integriĝi kaj profiti partoprenon 

en UK. Memoru ke en 2020, UK 

okazos relative proksime de ni, en la 

bela urbo Montrealo, estas tempo 

do por plani, prepari partoprenon kaj 

travivi parton de la Esperanta kerno. 
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Prelego #16 "Tra l´ okuloj de l´ venkitoj: mia sperto kun d-ro Miguel León 

Portilla" 

SCHMITTER SOTO Juan Jacobo esperantistiĝis aŭtodidakte en 1984. 

Reprezentis MEFon kiel observanto en la UK de Aŭgsburgo, DE (1985). 

Partoprenis rondan tablon pri meksika kulturo en la UK de Havano, CU 

(1990). Eksa prezidanto de MEF. Pluraj publikaĵoj, inkl. tradukojn de Visión de 

los Vencidos de León-Portilla kaj poemoj de meksikaj poetoj, de la baroko ĝis 

la nuntempo, en la revuoj Flor' kaj Kanto kaj Literatura Foiro. Verkis ankaŭ 

originalajn eseojn por la revuoj Esperanto, Kontakto kaj Monato, inter aliaj. 
 

Resumo: Post mia esperantistiĝo 

en 1984, mi konatiĝis kun Enrique 

Lemus, kiu proponis al mi kuntra-

duki gravan verkon de Meksiko, 

“Visión de los Vencidos”. Tiucele ni 

kontaktis d-ron Miguel León-Porti-

lla, kiu ĝojis ke la ĉefverko aperos 

en Esperanto. Ni tion promesis a-

tingi antaŭ la Centjara Jubileo de 

1987; bedaŭrinde, pasis multaj 

pliaj jaroj. Estis nur dank’ al la pre-

mado de Leonora Torres, ĉefa or-

ganizantino de la 5a Tutamerika 

Kongreso de Esperanto en la 

ĉefurbo de Meksiko, jaro 2000, 

kiam mi finis la tradukan laboron 

ĝustatempe  por  prezenti  la libron  

 dum la evento, kun ĉeesto kaj 

partopreno de León-Portilla mem. 

La traduko de ĉi tiuj atestoj de la 

konkero de Meksiko far la hispanoj 

(kiun mi titolis Tra l’ okuloj de l’ 

venkitoj) ne estis facila. Mi klopodis 

kapti la antikvecan guston de la 

verko maksimume respektante ties 

stilon, inkluzive de la foje stranga 

vortordo, la trouzo de posesivoj kaj 

diminutivoj, ktp. Mia espero estis, 

kaj ankoraŭ estas, ke la livero de tiu 

ĉi verko al la esperanta legantaro 

ludu kiel plia ponto inter kulturoj: la 

tragikaj okazaĵoj priskribitaj estas ne 

nur meksikaj, ne nur hispanaj, sed 

ja universalaj. 
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REKTAJ LERNIGAJ PROGRAMEROJ 
 

ENKONDUKA KURSO POR KOMENCANTOJ 

Nun, kiam ni havas la eblon kunveni instalaĵoj de la plej 

grava universitato de la provinco, ni volas kundividi kun ĝiaj 

studentoj kaj ĝenerale kun la ĝenerala publiko la eblon 

alproksimiĝi kaj koni iom pri la Internacia Lingvo. Ĉi aktiveco 

estos gvidata de homoj, kiuj ne nur bone konas kaj regas la lingvon sed kiuj 

kapablas bone instrui ĝin. 

Dum la aktiveco, la partoprenantoj konos iom pri la celo de Esperano kiel 

komunikilo, lernos la unuajn gramatikaĵojn kaj kompreneble atestos la veran 

funkciadon de la lingvo. 
 

 
 

AMIKIĜU KUN LA AKUZATIVO! 

Jes ja, ekzistas homoj, kiuj jam delonge parolas esperanton kaj ili ne havas 

problemojn rilate al la komunikado, tamen ili daŭre faras gramatikajn erarojn. 

Ĝenerale esperanto estas facila lingvo, tamen por 

hispanparolantoj la “akuzativo” fojfoje dolorigas nian 

kapon. Spertulo iĝis tia pro praktikado, do tiu ĉi renkontiĝo 

celas helpi vin (ek)kompreni tiun gramatikeron de la 

internacia lingvo kaj kompreneble, la celo ne estas ke vi 

kunportu pilolojn kontraŭ kapdoloro por elteni la klason sed simple ke vi 

amikiĝu kun la “N”. 
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KONVERSACIA ATELIERO 
 

La plej bona maniero lerni lingvon estas kiam oni ĝin 

parolas, bedaŭrinde en Esperantujo ne ĉiam facilas trovi 

homon kun kiu oni povas praktiki babilante. Tiu ĉi 

kongresero donos la eblon al lernantoj de Esperanto 

ekparoli kaj helpos ilin fidi je iliaj lingvaj konoj. Do ne 

timu, malstreĉiĝu kaj memoru ke tiu, kiu ne eraras, ne 

lernas! 
 

 

 

 

 

 

 

KER – EKZAMENOJ 

 

 

En lastaj jaroj, Meksiko partoprenis aktive en la okazigo de KER-ekzamenoj, 

organizitaj de Universala Esperanto-Asocio kaj la Hungara centro ITK. 

Bonŝance la rezultoj estas kontentigaj ĉar ĝis nun ni atingis pli ol 100 homojn, 

kiuj trapasis la ekzamenojn en iu la tri eblaj niveloj. B1, B2 kaj C1. 

Ĉijare kaj kadre de la 14a MEK, ni denove okazigos tiajn ekzamenojn kun 

la celo instigi la homojn daŭre prepari sin, plibonigi ilian nivelon de Esperanto, 

kontribui al la prestiĝo de la lingvo ĉefe ekster esperantujo kaj provi eki 

kunlaboradon kun la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla rilate al la 

instruado kaj akiro de KER-atestilo por ĝiaj studentoj. 
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KUNVOKO AL ĜENERALA ASEMBLEO DE MEKSIKA ESPERANTO 

FEDERACIO, 2018 

 

MEKSIKA ESPERANTO-FEDERACIO invitas ĉiujn siajn anojn al asembleo, 

kiu okazos la 17an de novembro 2018 je la 18a horo en la salono “Lanti” de la 

“Centro Universitario de Servicios de la Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla”, kies adreso estas: 

Prolongación 11 Sur 4701 

Reforma Agua Azul 

Puebla, Puebla 

72430 

 

La asembleo okazos laŭ la prezentata: 

 

Tagordo: 

 

1.- Malfermo kaj listo de anoj ĉeestantaj kaj aprobo de la tagordo. 

2.- Estrara jara raporto. 

3.- Ĝeneralaj aferoj: 

a) Laborplano de MEF 2016-2020. 

b) Kiel plenumi farendaĵojn de la laborplano en sekvaj jaroj? 

 

Ĉefurbo de Meksiko, je la 23a de oktobro 2018. 

 

 

Mallely Martínez Mateos 

Prezidantino de Meksika Esperanto Federacio 
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CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓN 

MEXICANA DE ESPERANTO, A.C. 2018 
 

LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ESPERANTO, ASOCIACIÓN CIVIL, 

convoca a todos sus asociados a la asamblea general que se celebrará el día 

17 de noviembre de 2018, a las 18:00 horas, en el salón “Lanti” del Centro 

Universitario de Servicios de la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla, cuya dirección es: 

Prolongación 11 Sur 4701 

Reforma Agua Azul 

Puebla, Puebla 

72430 

La asamblea se sujetará al siguiente: 

 

O r d e n   d e l    d í a : 

 

1.- Inauguración, lista de presente de los asociados y aprobación de la orden 

del día. 

2.- Reporte anual de la directiva. 

3.- Asuntos generales: 

 a) Plan de trabajo de FME 2016-2020. 

 b) ¿Cómo cumplir con los objetivos del plan de trabajo en los próximos 

años? 

Ciudad de México, a 23 de octubre de 2018. 

 

 

 

Mallely Martínez Mateos 

Presidente de la Federación Mexicana de Esperanto, AC. 
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INTERKONA VESPERO 

 

Kiel tradicie, ĉe la komenciĝo de la kongreso 

okazos interkkona vespero, kiu estas ne nur 

por kongresanoj, sed por ĉiuj: kongresanoj, 

akompanantoj, scivolemuloj kaj homoj, kiuj 

interesiĝas pri la lingvo. Tiu kongresero okazos en la restoracio “María Gala” 

(Mapo 1). 

Tiam la homoj povos jam preni 

sian kongresan materialon kaj 

komenci ĝui la esperantistan 

etoson. 

Jen la adreso: 

Strato 11 sur kaj Blvd. Valsequillo 

Col. Prados Agua Azul 

Puebla, Puebla 
 

Mapo 1. Lokiĝo de la interkona vespero 

NI ATENDAS VIN! 
 

 
 

EL ESPERANTO Y FRANCISCO AZORÍN IZQUIERDO 

Kiam oni integriĝas al la meksika movado, oni demandas sin 

pri ĝia historio, bedaŭrinde ne estas facile trovi sufiĉe da 

fidindaj dokumentoj pri la afero, tamen estas kelkaj studentoj, 

kiuj interesiĝis pri la temo kaj faris esplorojn por verki sian 

tezon kaj tiel fini la universitatajn studojn. Aliflanke ankaŭ 

ekzistas homoj, kiuj iel rekte vivis esperantan vivon sen esti tute esperanto-

parolantoj, tiu estas la kazo de familianoj kaj proksimuloj de gravaj agantoj en 

la disvolvigo de la movado kaj ĉifoje, dum la 14a MEK, ni havos la plezuron 
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renkonti familianojn de Francisco Azorín Izquierdo, kiu ekde sia alveno al 

Meksiko aktivadis kaj kontribuis en tio, kion ni nun nomas “Esperanto en 

Meksiko”. Ĉu vi havas demandojn, dubojn, komentojn pri Azorín? Do venu al 

la kunveno kaj atetu ke la parolado okazos hispane, tamen se necese estos 

traduko por tiuj, kiuj ne parolas ĝin. 

 

 

LA ESPERO 

Ĉiu esperantoparolanto devas almenaŭ koni ke “La Espero” 

estas la himno de Esperanto, ĝin verkis Zamenhof kaj en ĝi 

li inkluzivis pensojn kaj sentojn sur kiuj la lingvo estis kreita. 

Guadalupe Vega kaj Joaquín Rosillo apartenas al la 

“Societo parkere kanti la himnon” kaj nun ili rajtas ekzameni novajn kantistojn, 

sed ili ne volas nur ekzameni sed instrui la himnon en amikema kaj amuza 

etoso. Lernu la himnon ludante! 

Tiuj kongresanoj, kiuj dum la 14ª MEK sukcesos en la ekzameno ricevos 

retan atestilon kadre de Sro Hori Jasuo el Japanio, eksestrarano de UEA kaj  

ĉefa fondinto de la societo en 2009. 
 

LA ESPERO (L. L: Zamenhof) 
En la mondon venis nova sento, 
Tra la mondo iras forta voko: 
Per flugiloj de facila vento 
Nun de loko flugu ĝi al loko. 
 
Ne al glavo sangon soifanta 
Ĝi la homan tiras familion, 
Al la mond´ eterne militanta 
Ĝi promesas sanktan harmonion.  
 
Sub la sankta signo de l´ espero 
Kolektiĝas pacaj batalantoj, 
Kaj rapide kreskas la afero 
Per laboro de la esperantoj. 

 

Forte staras muroj de miljaroj 
Inter la popoloj dividitaj; 
Sed dissaltos la obstinaj baroj 
Per la sankta amo disbatitaj. 
 
Sur neŭtrala lingva fundamento, 
Komprenante unu la alian, 
La popoloj faros en konsento 
Unu grandan rondon familian. 
 
Nia diligenta kolegaro 
En laboro paca ne laciĝos 
Ĝis la bela song´ del’ homaro 
Por eterna ben´ efektiviĝos. 
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MI SCIVOLEMAS PRI VIA KULTURO! 
 

Profitante ĉefe la viziton de eksterlandaj 

kongresanoj, sed ankaŭ de homoj de diversaj 

provincoj de la lando, ni volas lerni iom de ilia 

kulturo, interŝanĝi kun ili informojn pri diversaj 

kutimoj, viv- kaj pensmanieroj. Sperti la 

internacian interkulturecon pere de internacia 

komunikilo. 

 

 
 

ALIAJ DISTRAJ KAJ LERNIGAJ PROGRAMEROJ  

1) TABLOLUDOJ: La plej bona maniero lerni ion ajn, estas kiam oni ĝuas kaj 

tion ni faros en tiu ĉi programero. Vi povos trovi loteriojn, memorludojn, 

paroligan materialon, ktp. Do ni lernu kaj amuziĝu kune! 

2) KAJMANEJO: Ĝenerale esperantoparolantoj interesiĝas pri lingvoj, fakte 

kelkaj el ili parolas ne nur nacian kaj internacian sed aliajn lingvojn. Ĉi foje ni 

havos ejeton por praktiki. Ni speciale invitas lingvoinstruistojn kaj homojn, 

kies gepatra lingvo NE estas la hispana helpi la aliajn homojn, paroligi ilin kaj 

bone profiti la tempon. 
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MEKSIKA ESPERANTO-JUNULARO, ĈU NI MARŜU KUNE? 
 

Meksika Esperanto Junularo (MEJ) renoviĝis kiel junulara 

sekcio de Meksika Esperanto Federacio dum la jaro 2009 kaj 

realiĝis al Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO) 

en 2011. Kio okazis ĝis nun kun la laboro de MEJ? Kiuj estas 

ĝiaj celoj? Ĉu oni laboras al ili? Kia estas la rilato inter MEJ kaj la landa 

sekcio? Ĉu estas multaj junuloj en Meksiko kiuj parolas Esperanton? Ĉu ili 

apartenas al MEJ? Kion oni povus fari por revivligi la staton de organizita juna 

esperantistaro? Ni volas levi ĉi tiujn demandojn al la interesitoj kaj provi havi 

kelkajn respondojn, proponojn por renovigo de nia TEJO-sekcio. La kunvenon 

rajtas partopreni ne nur junuloj sed ĉiu homo, kiuj ŝatus kunlabori por 

sukcesigi celojn de tiu ĉi branĉo de la asocio, kiu vere gravas en la sukceso 

de Esperanto en la lando. 

 

 
 

LA ARTA VESPERO  

Unu el la plej ŝatataj eroj de Esperantaj kongresoj estas la “Arta Vespero”. 

Ĉifoje tio ne mankos al ni, akompanu nin spekti muzikistojn, ĝui muzikon 

esperantan, alilingvan, meksikan, tradician! 

Grupo Nomadoj de la “Huasteca” estas integrita de la familio Deance 

Vázquez, niaj lokaj kongresaj organizantoj. 

Ili ludas meksikan tradician muzikon ekde la 

jaro 2000. Ĝia repertuaro konsistas el la tiel 

nomataj “sones” ĉefe de la regiono de la 

norda montaro de Puebla, ili ludas specifajn 

muzikilojn del “Son Huasteco”; la violono, la 

“jarana huasteca” kaj gitaro nomata “quinta 
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huapanguera” akompanas iliajn voĉojn kun falseto kaj kelkaj petolemaj 

versaĵoj, kiuj estas propraj de la meksika kulturo. 

Zhou Mack Mafuila estas delonga afrika 

regemuzikisto kiu ludas multkoloran muzikon, ege 

ritma kaj danciga. Lia muziko estas miksaĵo de varmaj 

afrikaj ritmoj, de regeo, Ĵazo, roko kaj bluso. Kun 

engaĝitaj tekstoj, li kantas pro-testante kontraŭ milito, 

malsato, diskriminacioj, kaj alvokas al intergenta amo. 

Li kunlaboris kun internaciaj artistoj el tre diversaj 

muzikstiloj kaj jam registris 3 diskojn per kantoj en 

diversaj lingvoj kaj ankaŭ lia lasta disko «Originoj» 

estas 15 titola KD kantita en la internacia lingvo esperanto. 

Dum la 14a MEK, li kantos kun gitara akompano kaj prezentos repertuaron de 

kantoj ne nur en Esperanto sed ankaŭ en aliaj Afrikaj lingvoj kaj en la angla 

kaj la franca. Indas diri ke la koncertoj de Zhou-Mack Mafuila, estas muzika 

vojaĝo neforgesebla por la publiko. 

Notu bone! Kiuj ne aliĝis al la 14a MEK rajtos partopreni en la arta vespero 

pagante nur $80.00 (okdek meksikajn pesojn). 
 

 
 

 

LIBROSERVO 
 

Inter pluraj aliaj, en la libroservo de la 14a MEK vi trovos: 

 

 

Fabeloj pri amo 
estas libreto por ĉiu 

homo. Ĝi enhavas 21 
unupaĝan fabeletojn 
kun ilustraĵoj de la 
aŭtorino. Prezo: 85 
meksikaj pesoj.  

 

Poŝamiko  estas 

lerno-helpilo tute ilustri-
ta, kiu enhavas ekzer-
cojn kaj memorigilojn. 
Prezo: 75 meksikaj 
pesoj. 

 


