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Intenco
Se ni en iu enketo metus la demandon, ĉu por la homo estas
danĝera krajono aŭ skribmaŝino, eble ni ricevus nur negativajn
respondojn. La skribmaŝinoj ja ne malutilas al la homo. La sama
rezulto  verŝajne  ekestos  en  la  kazo,  se  ni  demandus,  ĉu  la
kuireja tranĉilo estas bona aŭ malbona eltrovaĵo. Per la tranĉilo
ja ni tranĉas panon al la infanoj, ni uzadas ĝin por divido de aĵoj,
ni malfermas pere de ĝi leterkovertojn ....
Sed  la  krajono,  skribmaŝino  kaj  tranĉilo  estas  ankaŭ  tre
danĝeraj. Ilia danĝereco ne kaŝiĝas en ili mem, sed en tiuj, kiuj
ilin  tenas  en  la  manoj.  Per  la  skribiloj  oni  do  povas  skribi
leteron, kiu ĝojigos malsanulon aŭ kuraĝigos ĉagrenitan homon,
sed povas  per  ili  esti  skribita  ankaŭ ĉantaĝista  anonimaĵo  aŭ
paskvilo ofendanta la homan dignecon. Simile estas pri tranĉilo,
kiu estas benita ilo, se per ĝi oni tranĉas panon. Sed ĝi povas
servi ankaŭ kiel mortiga instrumento. 
El  la  sama  vidpozicio  oni  povas  juĝi  ekzemple  la  homan
liberecon aŭ seksecon. La libereco estas benita, kiam ĝi donas
spacon por kreiva agado, por disvolvo de la homa talento ktp.
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Aliflanke  ĝi  povas  esti  misuzata,  ekzemple  por  likvido de  la
koncipita vivo. Ankaŭ la sekseco estas benita, se ĝi riĉigas kaj
laŭnature plenigas interrilaton de la geedza paro. Sed ĝi estas
danĝera, se ĝi iĝas ilo de perforto, humiligado kaj kiam la homoj
donas al ĝi liberecon en neĝusta tempo aŭ sur la neĝusta loko. 
Sammaniere  ni  povas  pritaksi  ankaŭ  la  aĵojn  ĉirkaŭ  ni.  Ilia
danĝero ne kaŝiĝas en ili  mem, sed en la intenco,  per  kiu ni
aliras ilin.
Al la ĝojo de la homa animo kontribuas kapablo de distingado
de rimedoj kaj celoj. Ankaŭ Jesuo riproĉis leĝistojn kaj fariseojn
pro  ilia  blinda  estreco,  kiu  tamen distingadis  inter  ĵuro  je  la
altaro kaj je la ofero, inter la ĵuro je la templo kaj je la templa
oro, inter la nocioj de ĉielo kaj trono, sed ne distingadis inter tio,
kio devas servi al la homo kaj kio lin devas plenigi – amo kaj
mizerikordo. 
                                                                              Max Kašparů

Herzberg am Harz
15-jara jubileo de la Esperanto-urbo

Post  kelkjardekaj  aktivaj  agadoj  favore  al
Esperanto la urbaj  deputitoj  en julio 2006
donis al la urbo, kiu situas en la centra parto
de Germanio, la oficialan kromnomon „....
la  Esperanto-urbo“  resp.  en  la  germana
„...die Esperanto-Stadt“. 
Ĉu  iu  el  vi  rememoras,  ke  la  iama
prezidantino  de  nia  asocio  AEH  Jarmila

Rýznarová organizis en la jaro 2013 kelktagan busan ekskurson
tien.
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Tiam  ni  trarigardis  la  urbon  kaj  vidis  multon.  Por  ni,  kiuj
partoprenis tiun ekskurson, restis multaj agrablaj rememoroj.

Partoprenantoj de la busekskurso al Herzberg

Dum la lastaj 15 jaroj okazis en la urbo diversaj kongresoj, kiel
ni legis en la gazeto „Esperanto“.
Surbaze de Esperanto stabiliĝis la ĝemelurbaj kontaktoj kun la
pollanda  ĝemelurbo  Gora  kaj  jam  14foje  okazis  komunaj
Esperanto-somerkursoj por gejunuloj el la du ĝemelurboj. En la
loka  muzeo  de  la  Welfkastelo  estas  konstanta  ekspozicio,
platformo kun informejo pri Esperanto. En la urba biblioteko de
Herzberg  ekzistas  tuta  libromuro  kun  literaturo,  lerno-  kaj
instruverkoj en Esperanto.
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Pri  la  Esperanto-aktivaĵoj  ofte  informas  la  regiona  gazetaro,
same  sur  la  urba  hejmpaĝo
konstante  aperas  aktualaj
informoj. 
Ĉe  la  urbodomo  staras  du
publikaj  informtabuloj,  unu
por  la  urbaj  oficistoj  kaj
asocio  kaj  la  alia  granda
informmuro  sur  la  bazara
placo  por  la  loĝantoj  kaj
turistoj.
Regule estas dissendataj informoj kaj dum kvardek kvin jaroj ili
eldonas regulan informilon „Harca Esperanto-kuriero“ pri faritaj
aktivaĵoj kaj novaj proponoj.
Por  Germana  Esperanto-Asocio  tie  estas  la  oficiala  Filio  por
Klerigado kaj Kulturo, ekzemple pri la riĉa Esperanto-kulturo,
minoritataj  lingvoj,  argumentado  pri
interlingvistiko,  didaktiko,  tradukado,
instruado, organizado ktp. Estas grave,
ke  ekzistas  en  la  urbo  ankaŭ
Zamenhof-placo  kun  Zamenhof-
monumento  kaj  konstanta  granda
Esperanto-flago. Eĉ la ŝtata Germana
fervojo  kunagis  kaj  instalis  grandajn
gravajn  bonvenigtabulojn  en
Esperanto-urbo.  Nun  ankaŭ  en  la
najbaraj  lokoj  aperas  pli  kaj  pli  da
oficialaj dulingvaj informtabuloj.
Dum tiuj jaroj geesperantistoj el diversaj landoj enloĝiĝis kaj 
kelkaj aĉetis propran domon por komercaj kaj privataj celoj.
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Bjalistoko festis

Malgraŭ la pandemio, de la 9a ĝis la 12a de decembro 2021 en
Bjalistoko post  la pastintjara paŭzo denove okazis  Bjalistokaj
Zamenhof-Tagoj  jam  la  22-aj  kun  riĉa  kleriga,  kultura  kaj
ekskursa programoj. 
La jaro 2021 estis grava jaro por la Bjalistoka Esperanto-Societo
(BES).  Ne  nur  estis  la  30-jariĝo  de  la  societo,  sed  ankaŭ  la
Bjalistokaj  Zamenhof-Tagoj denove okazis  ĉeeste.  La tradicia
renkontiĝo  de  esperantistoj  –  organizita  ĉiujare  okaze  de  la
datreveno de la naskiĝtago de L. L. Zamenhof – estis plene reta
en  2020  pro  la  pandemio.  Kaj  ĉi-jare,  la  22aj  Bjalistokaj
Zamenhof-Tagoj  okazis  en  Bjalistoko  de  la  9a  ĝis  la  12a  de
decembro 2021, danke al la subteno kaj kunlaboro de Bjalistoka
Kulturcentro / Centro Ludoviko Zamenhof kaj Podlaĥia Libraro
Łukasz Górnicki. La naskiĝloko de la iniciatinto de Esperanto
feliĉe bonvenigis homojn el la tuta Pollando kaj el aliaj landoj,
kiuj venis por prelegi, partopreni en la diversaj renkontiĝoj de la
programo Erasmus+ aŭ simple por havi agrablan tempon en la
kompanio de aliaj esperantistoj.

Legu pli en “La Ondo de Esperanto” 
https://sezonoj.ru/2021/12/polujo-5/

Kristnask-arbo kreita el trikitaj kaj kroĉetitaj
kvadratoj.

Anoj de la societo P.A.S.E.K.Y - 2017 el la ĉeĥa urbo Proseč
prezentis sian kristnask-arbon, kiun ili kreis el 258 manlaboritaj
trikitaj kaj kroĉetitaj kvadratoj. Ĉiu kvadrato estas granda 20 cm
x 20 cm kaj ili estis kunkudritaj. La teksaĵa arbo estas 346 cm
alta kaj la plej larĝa ĉirkaǔmezuro de ĝi estas 633 cm. Ĝi staras
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sur metala konstruaĵo kaj tial ĝi
entute  mezuras  433  cm.  Sur  la
arbo  ne  mankis  prilumigo  kaj
pinto  de  ĝi  estis  ornamita  per
kroĉetita  stelo.  Por  krei  tiun
arbon laboris plenajn 3 monatojn
15  anoj  de  la  societo,  la
plejmulto el ili trikis kaj kroĉis.
La  arbeton  registris  Agentura
Dobrý  den  (Agentejo  Bonan
tagon)  sabate  la  30-an  de

novembro  2019,  kaj  ĝi  estis  registrita  en  la  Ĉeĥa  libro  de
rekordoj.
                                                               Laǔ la interreto tradukis L.S.
 https://www.dobryden.cz/rekordy/zvyky-tradice/vanocni-rekordy/nejvetsi-
hackovany-pleteny-vanocni-stromek/

Abeloj kaj komunaj ekologiaj ĝardenoj.

Same,  kiel  la  en  pasinto,  apud  multaj  agrikulturistaj  bienoj,
staris en la ĝardenoj almenaŭ du abelujoj, ankaŭ hodiaŭ abeloj
revenas  en  kulturitan
pejzaĝon kaj  la servoj  de
abeloj estas denove utilaj.
Tiuj urbo-loĝantoj, kiuj ne
posedas  eĉ  malgrandan
ĝardeneton,  sed  deziras
ion  havi,  kuniĝas  en  sia-
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speca komunumo kaj luas grundon en la periferio de la urbo, kie
ili ĝuas sian hobion. 
En  antaŭurbo  de  Vieno,  en  la  kvartalo  Floridsdorf,  nomata
„Wilde Rauke“ (Sovaĝa rukolo) jam prosperas tia ĝardeno pli ol
du jarojn.  Ĝia  areo  mezuras  laŭvere  unu hektaron,  larĝas  20
metrojn  kaj  meze  situas  vojeto.  La  tutan  ĝardeneton  gardas
elektro-ĉirkaŭbaro  kontraŭ  kampobestaro.  La  ĝarden-areo
posedas  propran  puton  kun  ĉerpilo,  kies  funkciadon  certigas
sunaj paneloj.  Por diversaj  riparoj ekzistas tie eĉ laborejo kaj
deponejo  por  instrumentaro.  La  apartenaĵo  (en  angulo  de  la
areo) por fari kompoŝton estas komuna.
La ĝarden-areo troviĝas ĉe riverbrako de la rivero Danubo kaj
nomiĝas  „Marchfeldkanal“.  Tie  liniiĝas  moderna  ciklolinio
abunde  uzata  de  enloĝantoj  kaj  cikloturistoj.  La  ŝajna  rivero
estas plena de fiŝoj, ondatroj kaj kastoroj. Fiŝkaptado estas tie
malpermesata,  uzado de senmotora naĝboato estas  permesata.
Kastoroj  damaĝas,
iliaj  akraj  dentoj
sukcesas  faligi  eĉ
dikajn  arbojn.  La
arbojn  la  admini-
strado  de  la  regiono
ŝirmas per firma ŝtala
plektaĵo ĝis unumetra
alteco.
Abeloj  aperis  en  la
ĝardeno  tuj  post  ĝia
ekesto. Ili servas por
pli bona rikolto de fruktoj kaj beleco de la floroj. Anoj de la
komunumo  ĉiujare  ricevadas  boteleton  da  mielo  de
abelbredistino, sinjorino Gabriele Schatzl. Utileco por ĉiuj. 
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Ankaŭ  en  Ĉeĥio  jam  ekzistas  similaj  komunumaj  ĝardenoj,
ekzemple en la ĉirkaŭaĵo de Prago, Pardubice aŭ Turnov. Niaj
abeloj nun senĉese varmigas sian abelujon, ke ili bone transvivu
la vintron. Ili antaŭĝojas printempo, ke ili disdonas ĝojon kaj
utilon  por  la  homaro.  Ilia  optimismo  kaj  entuziasmo  estu
modelo por la homaro. Nur tiel ni superos la nunan malfacilan
tempon.

Laŭ Zdeněk Myslivec tradukis Pavel Nechvíle.

El la redakcio:
Karaj geamikoj,
permesu, ke ni menciu al vi, ke jam alproksimiĝas la dato, ĝis
kiam  vi  devus  ĉiujare  pagi  la  jarabonon  por  niaj  gazetoj
Informilo kaj Antaŭen. Laŭ la interkonsento ĉe la lasta kongreso
– ĉiuj membroj devas pagi ĝis la fino de la monato marto.

Ni dankas al tiuj anoj, kiuj pagis la jarabonon kaj ni antaŭdankas
por la ĝustatempa pago.                                                         red.

INFORMILO – monata gazeto por esperantistoj-handikapuloj + suplemento ANTAŬEN
Eldonas AEH – Asocio de esperantistoj-handikapuloj en Pardubice
Redaktoroj: Mirka Kosnarová,  Ludmila Srbová 
Adreso: Svaz zdravotně postižených esperantistů, Na Okrouhlíku 953/21, 
530 03  PARDUBICE,  CZ        tel. +420 721 537 970
e-mail:  aeh@esperanto-aeh.eu           interreto:  www.esperanto-aeh.eu
Banka kunligo: Fiobanko, kont-numero de AEH 2801322017, bank-kodo 2010
Bankovní spojení: Fio banka , číslo účtu AEH  2801322017, kód banky 2010
IBAN: CZ3520100000002801322017  SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
La jarabono de Informilo 20 € (en kovertoj),  aŭ 10 € (e-mail)
Roční předplatné Informila 300,-Kč (v obálkách), nebo 150,-Kč (v e-mailu)
Při platbách vždy uveďte vaše členské číslo (naleznete nad vaší adresou) jako variabilní 
symbol!   Příspěvek svazu AEH v dobrovolné výši.
Kotizo por AEH propravola.   Kodo ĉe UEA: aehk-z 
La redakcio ne ĉiam havas la saman opinion kiel la aŭtoroj de la artikoloj.
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