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elleni győzelem ünnepe). A helyi eszperantisták által rendezett közös ebéd majd búcsúest következett,
amelyen Ilse Jesques, mozgássérült hölgy Belgiumból, meghatottan mondott köszönetet a részvétel
lehetőségéért.
„Az idei találkozó sikeres volt több okból. Propagálni tudtuk nyelvünket Nepál középnyugati részén, volt 7
előadás Katmanduban, Csitvanban és Pokharában, Ilse asszony kerekesszékkel az egész programon részt
tudott venni. Reméljük, hogy a találkozó célja, nevezetesen az eszperantó terjesztése országunkban,
egyre inkább sikeres lesz.”
Forrás: Bharat K. Ghimire beszámolója

2014/2 (április)
Európa sokkultúrájúságának tanítása
Eszperantó irányultságú szervezetek négy országból – Interkulturális Oktatás Központja (CEM;
Lengyelország, Nowy Sącz); Edukado.net (Hollandia, Hága); a Német Eszperantó Szövetség művelődési és
kulturális fiókintézménye (Németország, Herzberg am Harz); Kulturális Eszperantó Szövetség (KEA;
Magyarország, Budapest) – résztvevői az Európa sokkultúrájúságának tanítása Gruntwigprojektnek,
melyet az Európai Unió finanszíroz.
A projekt fő célja a résztvevő országok sokkultúrájúságának (folklór, hagyományos szokások, történelem,
kultúra stb.) egymásnak történő bemutatása.
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Az első programot 2014. január 18. és 20. között a lengyelországi Nowy Sącz városban valósították meg.
A háromnapos gazdag program szemináriumi előadásokat (néprajzi, történelmi stb.), különféle
bemutatókat, kirándulást, utcai felvonulást, esti művészeti fellépéséket és hasonló eseményeket
tartalmazott. A szervezők jelentős sikernek tekintették a lakossági részvételt egyes programrészeknél.
Forrás: Eǔropa Bulteno, No. 124,; No. 135.
(Halina Komar és Katalin Kováts beszámolói)

Az EEU 10. kongresszusának védnöke a horvát államelnök
Az Európai Eszperantó Unió (EEU) 2014. július 6a és 12e között a horvát tengerparti városban, Riekában
(Fiume) tartja meg 10. kongresszusát. Az EEU vezetése Ivo Josipovićot, a Horvát Köztársaság elnökét
kérte fel arra, hogy a kongresszus védnöke legyen.
Az államelnök 2014. január 21én kelt levelében közölte, hogy az EEU 10. kongresszusa feletti
védnökséget örömmel elfogadja, a kongresszus sikeres megszervezéséhez jókívánságát fejezte ki
Ivo Josipović 2014. március 25i keltezéssel megküldte továbbá az EEUnak a 10. kongresszusra szánt üz
kétséges, hogy az eszperantó a jövőben is hozzájárul az európai identitás erősítéséhez, amely támogatj
ország nemzeti identitását, és segíti idegen nyelvek gyorsabb tanulását és a könnyebb megismerkedést
mondja egyebek mellett az üzenet.
A szervezőket az az öröm és megtiszteltetés is érte, hogy egy hónappal a kongresszus előtt az államelnö
fogadni fogja az EEU küldöttségét.
Forrás: Eǔropa Bulteno

A nevem Doni_Zänä
A nyelvi különbözőség tanulmányozásával megbízott intézet Mexikóban könyvet adott ki, a melyben
katalogizálták a Mexikóban lévő bennszülött nyelveket. Ez egy 2005ben kezdődött projekt első
eredménye. Ebben a mexikói bennszülött népek nyelvi különbözőségeit három kategóriába soroltan –
„nyelvcsalád”, „nyelvcsoport” és „ nyelvi változat” – mutatják be. A témáról Benjamin Cervantes, a
mexikói bennszülött nyelvek szakértője egy cikkben adott tájékoztatást.
A nyelvcsalád olyan nyelvek együttese, amelyeknek strukturális és lexikai hasonlatosságainak közös
történeti eredete van. Tizenegy bennszülött amerikai nyelvcsaládot vettek tekintetbe azon az alapon, hogy
nyelveik közül legalább egy nyelv jelen van a mexikói nyelvek között. A tízenegy nyelvcsalád (földrajzi
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