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El Katedro

Ĉi tiun someron mi pasigis iomete da tempo en Katalunio, lando kiu havas multajn interesajn 
paralelaĵojn kun Skotlando, precipe nun, kaj mi volis ĝisdatigi min pri la tiea etoso post la 
lastatempaj politikaj eventoj tie. Tiu ne estis mia unua vizito en tiu lando, kaj mi tie sentas min, se 
ne tute ĉehejma, ankaŭ tute ne fremda, malgraŭ la fakto, ke nek la hispana, nek la kataluna estas 
inter miaj plej fluaj lingvoj. Mi povus tamen elturniĝi, se mi erarus pri la vojo, aŭ volus ion simplan 
peti, ion aĉeti, kaj tiel plu. La celo de mia vizito estis la ĉi-jara kongreso de la Sennacieca Asocio 
Tutmonda, organizo por politike progresemaj Esperanto-parolantoj, kien mi iris por praktiki mian 
Esperanton, kaj por renkonti malnovajn geamikojn.

Certe mi jam reklamis eksterlandajn esperanto-kongresojn antaŭe en ĉi tiuj paĝoj, sed mi 
senhonte volas fari tion denove. Se vi trovas alloga la ideon vojaĝi al Kebekio por la Universala 
Kongreso, kie estos centoj da aliaj partoprenantoj el la tuta mondo, iru al esperanto2020.ca por 
informiĝi kaj/aŭ aliĝi. Tamen, ekzistas amaso de aliaj pli modestoj kaj pli proksimaj aranĝoj, kiuj 
povus allogi al vi. Kompreneble, vi ĉeestos la Skotan Kongreson de Esperanto en Inverness, kaj 
verŝajne vi jam aliĝis. Se ne, iru baldaŭ al skotlando.org! Ĝi okazos inter la 29a-31a de majo 2020. 
Antaŭ tio, okazos inter la 17a-19a de aprilo la Brita Kongreso de Esperanto en Leicester 
(britakongreso.org). Aldone estos postkongreso. 

Se vi serĉas ion pli ekzotikan, mi rekomendas la aranĝon „Baltiaj Esperanto-Tagoj”, kiu 
okazas ĉiun jaron, sinsekve en la baltiaj landoj (Litovio, Latvio, kaj Estonio). En 2020, ĝi okazos de
la 4a ĝis la 11 de julio en la urbeto Priekuļi, apud Cēsis, oriente de Riga, la ĉefurbo de Latvio. Mi 
forte rekomendas ĉi tiun aranĝon, kaj ĉeestis ĝin plurfoje. Alia aranĝo, kiun mi tre bone konas, estas
la Itala Kongreso de Esperanto, kiu en 2020 okazos en la itala urbo Assisi, de la 22a de aŭgusto 
ĝis la 29a. Ĉi tiu kongreso havas tre ampleksan ekskurso-programon, se vi volas turismumi, kaj 
interesan preleg-programon por edukiĝi, aŭ por tradormi se vi tro festis la antaŭan vesperon. Ambaŭ
el tiuj du kongresoj ĉeestas kutime inter 200 kaj 300 gastojn ĉiujare, ĉefe el Eŭropo, sed ankaŭ el la 
cetera mondo. Detalojn pri ĉi tiuj kongresoj, kaj multajn aliajn eblecojn vi trovos en la retejo 
eventoj.hu kaj aliloke en ĉi tiu numero.

Kaj se vi ankoraŭ ne sentas vin lingve preta por memstara vizito al eksterlanda Esperanto-
aranĝo, ekzistas alternativo: „Somera Esperanto-Studado” (aŭ SES), kiu okazas ĉiun jaron en 
Slovakio dum semajno meze de julio. Detaloj pri la evento de 2020 ankoraŭ ne haveblas, sed aperos
ĉe ses.ikso.net sufiĉe baldaŭ. La programo ĉiun tagon krom merkredo konsistas el klasoj matene, 
prelegoj kaj ekskursoj posttagmeze, kaj distraj eventoj vespere. Apartaj klasoj estas por ĉiuj niveloj,
kaj por spertuloj ekzistas „literatura klaso”. Oni sendos vin al klaso kiu estas taŭga por via nivelo. 
En la merkredo ne estas klasoj, sed ekskursoj al vidindaĵoj, aŭ alternativaj eventoj. 

Ed Robertson
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Ĉu Esperanto ruiniĝis per la adoptado de troaj
pruntvortoj?

Jen, demando, kiun iu lastatempe starigis en la retejo Quora, 
multlingva babilejo (aŭ pli bone, serio da unulingvaj babilejoj), kaj la
demando troviĝis en la anglalingva versio. Mi sentis la devon 
respondi, kaj jen traduko de mia respondo:

Ne, tute male.

Esperanto estis lingvopropono, kiu havis unu parolanton, tio estas
la proponinto mem, kaj eble lia edzino kaj unu el liaj fratoj, neniu el 
kiuj eĉ parolis ĝin tre bone … ĜIS Esperanto fariĝis vivanta lingvo, 
rezulte de la fakto, ke aliaj homoj vere ekuzis ĝin kiel realan lingvon 
por realaj aferoj. 

Esperanto, en la formo, kia ĝi lanĉiĝis en 1887 ne estis lingvo, 
sed lingvopropono. En la versio de 1887, ĝi havis sume 917 
radikojn, kaj 16 gramatikajn regulojn. Tio ne estas lingvo. Ĝi estas 
bazo por lingvo. Ĝi ne fariĝis vera lingvo, ĝis kiam amaso da realaj 
homoj, el diversaj lingvofonoj, aŭtentike ekuzis ĝin.

Realisme, oni ne kapablas aserti, ke tio okazis, ĝis almenaŭ la 
unua internacia renkontiĝo de Esperantoparolantoj en Dover kaj 
Calais en 1904, kaj la rezultanta oficiala universala kongreso en 
Boulogne la sekvantan jaron.

La procedon per kiu provizora kontaktlingvo fariĝas reala lingvo 
oni kutime nomas kreoliĝo, kaj jen kiel Esperanto vere naskiĝis. 
Baldaŭ post la lanĉoj ĉe Dover/Calais kaj Boulogne, ni ekhavis la 
unuajn ekzemplojn de denaskaj parolantoj de la lingvo, kaj la 
ekziston de Esperanto, la aŭtentika vivanta lingvo, ne plu nur la 
projekto de unusola homo.

Tamen, lingvo sufiĉe facila kaj regula por ke diligenta lernanto 
povu finfine regi la lingvon same bone kiel denaskulo, kaj ne estus 
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distingebla disde denaskulo laŭ kompetenteco.

Kaj parto de tiu kreoliĝ-procedo estis la plivastigado de la leksika 
bazo de Esperanto, por igi ĝin plena, kompleta lingvo, same 
esprimkapabla kiel ĉiu alia vivanta lingvo. Kaj tio estis parte kun 
zorge juĝita proporcio, kie necese, da pruntvortoj, taŭge adaptitaj 
por kongrui kun la fonologio kaj literumado de Esperanto, same kiel 
farus vivanta lingvo.

Ed Robertson
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Termoekonomiko

La suba ligilo prezentas konfeson de kapitalisto.

https://www.youtube.com/watch?v=th3KE_H27bs

Tiu ĉi eseo reprezentas resumon de miaj provoj dum la jaroj klarigi al 
mi, nome kompreni, la fenomenon de inflacio. La rezultoj de mia 
pensado etendiĝis en terenojn kiel biologion, fizikon, politikon, kaj 
filozofion. Klare mi devis nur trempi la piedpintojn en tiujn fakojn, do ne 
tre profunde. Mi esperas ke mia diletanteco sumiĝos, tamen, al io 
valorohava.

Inflacio neniel estas nur agaca dumtempa problemo, sed ŝajnas esti 
daŭra, permanenta trajto de la ekonomio, pri kio oni ne povas fari ion 
ajn. Sed kial? Kial la valoro de mono, specife ĝia aĉetopovo, malkreskas
jaron post jaro? Per rapida, hazarda serĉo interreta mi trovis ke la kosto 
de pano en Skotlando en 1971 estis ĝis 10 pencoj. Hodiaŭ, julio 2019, 
unu, plej ordinara, pano kostas £1, kiu reprezentas dekoblan kreskon 
dum 48 jaroj. Por komenci respondon kial, ni unue devas konstati pri kio 
estas mono. Mono efektive estas nur inventita ideo kies konkretaj 
simboloj estas monbiletoj, metalaj moneroj, kaj ĝenerale hodiaŭ nur 
ciferoj reprezentataj per elektronikaj kodoj en bankaj komputiloj. Laŭ 
tradicia ekonomika teorio tio, kion ne nomas mono, havas kvar tradiciajn
funkciojn kiuj estas:

1) komerca interŝanĝo – nome aĉeto-vendo

2) kvitigo de ŝuldo 

3) mezuro de valoro

4) konservo de valoro (ekzemple en banko)

Mi scivolas, kiel sciencisto, kial io, kion oni uzas kiel mezurilon 
(funkcio 3) povas ŝanĝiĝi dum tempopaso. Estas konate ke la unuoj de 
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mezuro – sekundo, metro, kilogramo – gravegas en scienco. Sciencistoj 
faras grandajn strebojn por difini kaj konservi ties normojn. Ekzemple, 
post multaj jaroj ni fine fiksis la difinon de la kilogramo nur en majo ĉi-
jare. Ĝis tiam ĝi difiniĝis laŭ la maso de cilindro el alojo platena-iridia 
gardita en la Buroo Internacia de Pezoj kaj Mezuro apud Parizo. Sed ni 
scias pro diferenciĝo for de kopioj en aliaj landoj ke la maso de la unua 
ŝanĝiĝis de tiu kiun ĝi havis en 1875. Post multaj jaroj da mezurado kaj 
diskuto oni fine difinis la kilogramon surbaze de la fundamenta 
konstanto, h, de Planck. Tiu egalas al 6.62607015 x 10-34 kg.m2.s-1. La 
metron oni difinas kiel la distancon trakurota de lumo en vakuo dum 
1/299792458 de sekundo, kaj la sekundon on difinas kiel 9192631770 
oble la frekvencon de specifa luma radiado el atomo de cezio (Cs). Kun 
tiom da strebo por fiksi precize la grandojn de sciencaj unuoj, kial estas 
ke la grando de la mezurkapablo de mono malkreskas, ne nur jaron post
jaro, sed eĉ tagon post tago?

Klasikaj Klarigoj de Inflacio

Estas multaj argumentoj per kiuj ekonomiistoj klarigas la kaŭzojn de 
inflacio. Ekzemple:

1) Provizopuŝo. Se fabrikantoj trovas kostojn de krudaj materialoj pli 
altaj, ili altigas la prezojn de siaj fabrikotaj varoj. 

2) Postulotiro. Se salajroj grandiĝas oni spezas pli, tial kreskas 
postuloj pri varoj, do la provizantoj altigas la prezojn. 

3) Ankaŭ monprovizo, nome injekcio de mono en la ekonomion, far la
registaro. Tiu ĉi estas psikologia efekto. Temas pri mensa takso ĉe 
la publiko ke io facile havebla devas valori malpli.

4) Nacia ŝuldo, kiun oni solvas per aŭ pli da impostoj kun 
konsekvenca altiĝo de salajroj, aŭ pli da mono provizita de la 
registaro kun la sama rezulto kiel 2).

Mi ne povas kompreni kial la antaŭaj kaŭzoj ne rezultiĝas en 
malinflacio kiam la kondiĉoj inversiĝas. Eble du mallongaj tempoperiodoj
malinflicio ja okazas, sed dum jardekoj ĉiam okazas nur inflacio. Por 
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helpi al kompreno mi volas prezenti rakonteton pri konatulo mia, kies 
sperto kristaligis en mia menso la veran kaŭzon de inflacio. Li estas 
ekspertizisto pri konstruaĵoj kaj kundirektoro de sia propra firmao kies 
financon funkciis laŭ la jena modelo. De la banko oni pruntis, ni diru, 
£10M en la komenco de la jaro por pagi ĉiujn kostojn de la tiujaraj 
projektoj – salajroj, lukostoj de oficejoj, vojaĝaj kostoj, ktp. Dum la jaro, 
je la kompletigo de la projektoj, oni ricevis de la klientoj la konsentitajn 
pagojn. Per tiuj pagoj oni redonis al la banko la pruntitan sumon kun 
aldona interezo. Tuj poste la firmao aranĝis denovan monprunton por la 
venonta jaro, kaj tiel, jaron post jaro, ties afero fidinde funkciis. Nu, post 
la financa krizo de 2008 la amiko redonis la pruntitan sumon al la banko 
kune kun la tiujara interezo kaj denove petis pluan sumon por la baldaŭe
venontaj projektoj. Sed ĉi-foje la banko diris ‘Ne, ni ne pruntos’. 

‘Sed kial?’ diris mia konatulo.

‘Pro la krizo,’ respondis la banko.

‘Sed ni ne estas tiaj malfidinduloj kiuj malprudente pruntis de vi 
sumegojn,’ respondis li.

‘Ni ne pruntos. Ne plu estas nia politiko’, diris la banko.

‘Sed ni estas bone konataj klientoj, kiuj ĉiam repagas la pruntitan 
sumon kune kun konsentita interezo ĝustatempe sen miso,’ respondis la
kompatinda konatulo.

‘Ni ne pruntos,’ venis la banka respondo gramofondiske.

Nu, feliĉe ties kompanio ne estis kiel multaj aliaj. Tiu efektive posedis 
rezervon da kapitalo kiun ili povis uzi por daŭrigi sian aferon. Mi ne 
scias, kaj neniam pridemandis, kial oni preferis lasi netuŝitan la 
rezervon, sed venis en mian menson la jena konsidero. Se ĉiukaze oni 
devas repagi pli ol la pruntita sumo, oni devas pagigi la klienton pli ol la 
vera valoro de la laboro farita. Konsekvence, de la vidpunkto de la 
kliento, la valoro de ties mono malaltiĝas. Se la firmao de mia amiko 
povus prunti de, ni diru, ŝtata banko kiu ne postulas interezon, oni povus
pagigi al la kliento nur la valoron de la laboro farita. La kliento sekve 
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vidas sian monon kiel pli valorhavan. Tiel oni povas, se aplikite ĉie, nuligi
inflacion kaj la valoro de mono restus sama.

Preskaŭ nenie oni vidis interezon cititan kiel kaŭzon de inflacio. 
Efektive, en Britio dum la pasintaj dek jaroj, kun malaltaj interezoj, 
inflacio estis ankaŭ malalta, kaj ankoraŭ neniuj tekstoj pri ekonomiko 
citas interezon kiel kaŭzon.

Nu, mia propra universitata eduko traktis fizikon. Estas nature, do, ke 
mi provu trovi komprenon per rimedoj lernitaj el tiu scienca fako. Mi 
decidis apliki la ideojn de Termodinamiko al Ekonomiko por elpensi pli 
sciencan por mi komprenon de la situacio, kun la komenca demando 
‘Kio efektive estas valoro?’

Mi prelegis pasintan jaron pri Termodinamiko en Glasgova Esperonto-
Societo. Mi ne volas nun refari tiun prelegon pro manko de spaco, sed 
nur volas resumi pri la du plej gravaj leĝoj de tiu fako, nome la unua – pri
konservo de energio – kaj la dua pri la neevitebla kresko de entropio en 
naturaj procezoj.

La Unua Leĝo de Termodinamiko

La ŝanĝiĝo de interna energio de iu izolita sistemo egalas al la kvanto 
da varmo enmetita en ĝin minus la kvanto da laboro farita de la sistemo 
al ĝia ĉirkaŭaĵo.

Por ne-sciencistoj tio signifas ke oni ne povas krei nek detrui energion.
Alie dirite, se ia procezo bezonas energion, tiu devas veni de ia fonto de
energio – energio ne spontane aperos. Por movi vian aŭtomobilon ties 
motoro devas bruligi benzinon – alivorte ĥemia energio ŝanĝiĝas en 
varmon kaj laboron. Nu, ni jam vidis en la difino de la unua leĝo ke 
energio kaj laboro ekvivalentas unu al la alia. Efektive la difino de 
energio estas ‘tio, kio povas fari laboron’. Sed kio estas laboro? Fizikistoj
denove havas difinon. La laboro farita, de iu sistimo, ĉu homa, ĉu besta, 
ĉu maŝina, egalas al la forto almetita al objekto oble la distanco 
tramovita. Treno de arbotrunko trans la grundo, levo de brikoj ĝis 
tegmento, puŝo de ŝpato en grundon por fosi – ĉiuj bezonas movon 
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kontraŭ forto tra distanco. Tial ĉiuj tiuj agoj – kaj ĉiujn kiujn oni povas 
imagi – postulas energion. En la pasinteco tiu energio venis el la 
muskoloj de homoj kaj bestoj. Nuntempe la plej multa laboro laŭ tiu 
simpla fizika signifo venas de petrolo.

Mi volas nun aserti ke ĉio, kio estas valorhava, devas esti farita per 
homa laboro helpata plej ofte per bestoj aŭ petrolo. Eĉ tio, kion senkoste
provizas naturo, kvankam ĝi havas valoron en si mem, ne povas veni en
la manojn de homoj sen ioma laboro. Valorhavajn ercojn oni devas mini 
kaj poste procezi. Rikoltojn oni devas unue semi, poste protekti kaj 
kultivi, poste rikolti kaj procezi. Eĉ sovaĝe trovitajn manĝaĵojn kiel 
berojn, fungojn ktp, oni devas serĉi, pluki, kaj porti hejmen.

Nu, ĉe la plej baza lukronivelo de socio ni pagas al laborantoj – tiuj, 
kiuj levas brikojn kaj fosas tersulkojn –  monon pro nenio alia ol ties 
laboropovo. Se oni konsideras ekvivalentaj homan laboron kaj fizikan 
laboron, alivorte energion, kaj se oni konsideras monon, en tiu senco, 
mezurunuo de energio – ĉar oni rekompencas la laborintojn per mono – 
la apliko de interezo al monoprunto estas provo elĉerpi pli da mono el 
jama kvanto da mono. Tio estas egala al provo elĉerpi pli da energio el 
jama energia kvanto. Laŭ la leĝoj de Fiziko, ni jam vidis, specife la 
unuan leĝon de Termodinamiko, tiu provo simple estos fiaska. La apliko 
de interezo al monoprunto ĉiam rezultos en fiasko. La fiasko estas 
inflacio. Tial mi asertas ke inflacio estas konsekvenco de provo kontraŭi 
la unuan leĝon de Termodinamiko. Ĝi estas fundamenta neeblaĵo de la 
Universo.

La Dua Leĝo de Termodinamiko

La tuta entropio de izolita sistemo ne povas malkreski dum paso de 
tempo.

Oni reprezentas matematike la supran per la sekva ekvacio:

Δ S≥
ΔQ
T
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La simbolo ΔS reprezentas la ŝanĝiĝon de la kvanto da entropio, la 
simbolo ΔQ reprezentas la kvanton da varmo transportitan en la 
sistemon, kaj la simbolo T reprezentas la absolutan temperaturon de la 
sistemo. Tiu ĉi estas la originala klasika difino de entropio, kaj ĝi traktas 
nur ŝanĝiĝojn.

La fizikisto Boltzmann trovis ekvacion kiu prezentas la absolutan 
valoron de entropio en atoma aŭ molekula sistemo.

S=k B ln (Ω)

La simbolo S reprezentas la entropion, la simbolo kB estas la 
konstanto de Boltzmann (1.381 x 10-23 J.K-1), kaj la simbolo Ω 
reprezentas la tutan nombron da statoj en kiu povas sin trovi la tuto de 
la eroj de la sistemo. Por ne-sciencistoj entropio reprezentas la kvanton 
da senordeco ĉe la atomoj kaj molekuloj de ia sistemo. Tre gravas 
emfazi ke en la ĝustaj sciencaj formoj tiuj ekvacioj priskribas tio kio 
okazas pro la agoj de atomoj kaj molekuloj.

Estas realaj konsekvencoj de tiu unua aserto de la dua leĝo. 
Ekzemple, la efikeco de varmo motoro estas limigita. Eĉ se via 
aŭtombila motoro povus elbruli ĉiom el la benzino kiu ensuĉiĝus en ĝin, 
se ĉiu movanta parto de la motoro estus perfekte lubrikata tiel ke 
nenioma energio estus perdita pro froto, eĉ tiam certa kvanto da varmo-
energio ne povus konvertiĝi en motoran laboron. Tiu kvanto devus 
elĵetiĝi el la radiatoro kaj haladzotubo. Alia konsekvenco estas tiu bone 
konata fenomeno ke varmo ne povas spontane flue de malalta 
temperaturo al alta temperaturo. Se vi metas tason da varma teo sur 
tablo, iom post iom la temperaturo de via teo malaltiĝas ĝis ĝi renkontas 
la temperaturon de la aero. La teo fariĝas netrinkebla. Oni neniam 
atendas la inverson – ke jam malvarma teo spontane revarmiĝos ĝis 
trinkebleco. 

Kio pri fridigilo, tamen? En tiu kazo varmo fluas de la interno de la 
fridujo eksteren, tiel malvarmigante la enhavojn kaj varmigante la 
kuirejon (iomete). Sed tio ne okazas spontane. Nepras la ago de la 
fridigila motoro kiu faras laboron al la friduja pumpilo. Sen tio la varmo 
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neniam fluus. Efektive la fridigila motoro malaltigas la entropion de la 
sistemo kuireja-friduja, sed nur per la uzo de fizika laboro. 

Mi volas nun enkonduki novan vorton, kiu estas multe pli facile en 
Esperanto ol en la angla. Se ‘entropio’= ‘senordo’ tial do ‘malentropio’ 
signifas la kiomon da ordo en sistemo. Mi devas emfazi denove ke tiuj ĉi
difinoj rilatas al atomoj kaj molekuloj.

Sed tamen ĉu ne povas esti analogio inter malentropio kaj valoro en la
normala uzo de la vorto? Mi volas argumenti ke jes.

Sube vi vidas aron da konstrumaterialoj por domo.

En la sekva bildo vi vidas finkonstruitan domon.
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La demando nun estas jena: kiu estas pli valora, la finita domo aŭ la 
konstrumaterialoj kiuj kuŝas en la korto de konstruisto antaŭ ol oni 
formis ilin en domon? Estus malfacile argumenti ke la domo ne enhavas 
pli da valoro kaj pli da grandskala ordo. Pro la homaj laboroj, kaj krude 
fizika kaj lerte mensa, la kunmetitaj prilaboritaj materialoj enhavas pli da 
valoro kiel domo ol kiel apartaj materialaĵoj. Efektive, tiu ĉi aserto estas 
konata kiel la Labora Teorio pri Valoro. Ĝi ne estas nova. Kvankam pli 
fame ligita kun Marksimo, la teorio tamen estis asertita antaŭe de Adam 
Smith kaj de David Ricardo.

Oni povas rigardi tiun ĉi kiel analogion de la fridigilo en 
Termodinamiko: oni enmetas laboron por mapliigi la entropion de la 
sistemo kontraŭ la natura spontana fluo de varmo. Alivorte per laboro 
oni pligrandigas la malentropion – kaj konsekvence la valoron.

Kio, do, pri mono? Mono nur reprezentas laboron, kiu laŭ scienco 
ekvivalentas al energio. Ĝi estas senstruktura. Ĝi estas sen malentropio.
Sed ni devas uzi ĝin por ankaŭ mezuri valoron, nome malentropion, ĉar 
ni povas vidi la rilaton inter la kresko de malentropio kontraŭ elspezo de 
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laboro. Al tiu valoro ni devas doni la koston de la simpla laboro, nome la 
energio necesa por ekzemple levi tegolojn ĝis tegmento kie tegmentisto 
fiksos ilin ĝustaloke.

Sed ni devas ankaŭ konsideri la homan flankon de valoro. Ni vidis ke 
domo enhavas valoron pli ol la sumo de la valoroj de la krudaj materialoj
ĉar ĝi enhavas malentropion – ĝi estas ordohava.  Nu, jen du domoj – 
unu estas en kampoj for de urboj;  la alia, samagranda domo (nu, 
rigardu li fotojn iom malfokuse), estas en urbo. Kiu estas pli valora? Kaj 
kial?

La enurba domo estas pli valora ĉar urbo mem estas ekzemplo de 
malentropio. Anstataŭ domoj hazarde distribuitaj tra la lando, urbo estas 
koncentro de domoj – kaj pli grave ankaŭ vendejoj – en unu loko. Homoj
allogiĝas al urboj ĉar tie estas facile troveblaj bezonataĵoj kaj 
dezirindaĵoj de la vivo. Tial certaj aĵoj enhavas pli da valoro ne simple 
pro la interne tenata malentropio sed pro aldona malentropio kaŭze de 
loko, pozicio, oportuneco. Tial, ekzemple, domoj en Edinburgo kaj 
Glasgovo kostas pli ol tiuj en Dunfermline. Sed la energio kaj 
malentropio kiuj ‘elspeziĝis’ por konstrui ambaŭ domojn estis samaj. 
Efektive la konstrukosto de la enkampa domo ja povus esti pli granda 
pro transportaj kostoj. 

Ni uzas monon por mezuri malentropion, ĉar valoro ĉefe konsistas el 
tiu. Do jen problemo. La sciencistoj en la legantaro sendube vidis ke laŭ 
la ekvacioj pli frue prezentitaj, energio kaj entropio estas malsamaj 
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kvantoj. Oni mezuras energion per la unuo joule (J, kaj pronocata ĝaŭl). 
Oni mezuras entropion po joule por kelvin (J.K-1). Vera mezuro de valoro
kiel malentropio devus esti €/T, sed tiu estus tute sensenca! Evidente la 
du aferoj estas malsamaj sed havas klaran ligon unu al la alia. La uzo 
de mono por mezuri – kaj rekompenci – simplan laboron, kaj ankaŭ por 
mezuri valoron enkondukas konfuzon. La kosto de du gramoj da oro – 
do io tute konkreta – egalas al la meza kosto de unu horo da laboro far 
softvara inĝeniero, kies rezulto estas io apenaŭ konkreta kaj tute 
malentropia.

Jen alia flanko de la problemo:

Homoj konsideras valora belaspekton, kaj pretas pagi monon por tiel 
aspekti (ofte imitante gefamulojn). Homoj ankaŭ ŝatas fanfaroni pri sia 
riĉo (ĉu vera, ĉu malvera) kaj ŝatas posedi alte taksatajn markojn kiel 
indikon de riĉo kaj povo. Nu, tiuj ambaŭ ŝajnas nur ideoj, konceptoj, 
vantaĵoj sed laŭ studantoj de evolua psikologio ekzistas vera impeto al 
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tiuj. Nome, viroj allogiĝas al virinoj kiuj aspektas reprodukte sanaj (ne 
konscie, sed tute instinkte) kaj vidas tion kiel belon. Virinoj allogiĝas al 
viroj kiuj havas monon aŭ povon ĉar tiuj povas provizi rimedojn por 
prizorgi eventualajn idojn. Tio, kompreneble estas simpligo de la 
psikologia kompreno de interseksa allogo, sed ĝi tamen estas grava 
faktoro, kaj ligas emon vidi kiel valoraj vantaĵojn pro esenca impeto al 
malentropio de la molekulo DNA – la molekuloj kiuj kodigas la biologian 
formon de ni homoj. Tiu analizo ankoraŭ ne klarigas pri la ekzisto de 
samseksemeco kaj interseksoj (sed eĉ ‘normaj’ seksoj kaj  seksemoj 
estas apenaŭ komprenataj de biologistoj).

Jen do konkludo: valoro rezultiĝas el malentropio pro homa laboro kaj 
la enmeto far homo de sia propra malentropio. Kial sia propra? Ĉar ĝi 
venas de nenia alia loko ol la homa cerbo. Mi eksplikos tiun ĉi lastan 
aserton pli detale poste.

Por fini tiun ĉi parton mi volas revoki la ekzemplon de la firmao de mia
amiko. Ties laboro estis preskaŭ tute malkonkreta. Ĝi konsistis el 
analizoj, prognozoj, diagramoj, taksoj ktp surbaze de longe akiritaj dum 
jaroj kaj edukoj scioj pri konstruaĵaj inĝenierarto kaj teknologio. Tial la 
firmao estis ekspertizista. Ekzistis du funkci-eblecoj por la firmao – oni 
pagu ĉion ĉiujare per uzo de sia propra kapitalo aŭ per banka prunto. La
dua bezonas aldonan pagon de interezo, kies kovron devas provizi la 
prezo postulata al la kliento. La unua havebligas al la kliento la saman 
rezulton, enhavantan la saman valoron, kontraŭ malpli granda prezo, 
nome la vera prezo de la laboro. Se ni nun imagas ke la produktaĵo kiun 
ricevis ĉiu kliento estis farita per la plej efika laborado. Tio estas, ĉiu 
strebo de la dungatoj de la firmao iris en la kreon de la valoro – alivorte 
la malentropio – de la fina produktaĵo sen malŝparo. Ni memoru pri 
fridigilo. Tiu ĉi reprezentas la ‘ekvacion’ de la unua ebleco. 

Nu, por la dua ebleco ni devas aldoni al la ekvacio la kvanton da 
interezo. Se ni konsideras ke la interezomono reprezentas por la banko 
malentropion, alivorte valoron, kaj ne simplan energion, tio signifas ke 
per ties interezopostulo la banko provas krei maletropion sen aldona 
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enmeto de mono (energion). Tio ĉi estas klara kontraŭo de la dua leĝo 
de Termodinamiko, ĉar ni jam konstatis ke en la unua ebleco la dungatoj
jam laboris plej efike. Provo elsuĉi pli da valoro el jam plej efika sistemo 
ne eblas.

Ni povas nun konkludi ke pagigo de interezo ĉe bankoj kontraŭas kaj 
la unuan kaj la duan leĝojn de Termodinamiko. Ĝi estas kontraŭ la 
fundamentaj leĝoj de naturo kaj simple ne povas funkcii sen iel damaĝi 
la ekonomion kaj la homojn kies ekonomio ĝi estas.

La Difino de Posedo

Mi nun volas trakti ideon kiu ne estas konkreta afero sed tute mensa. 
Mi posedas domon, aŭtomobilon, tek-komputilon, meblaron, ilaron, 
kuirilaron, vestaĵojn ktp. Tamen mi naskiĝis nuda sen posedaĵoj. Mi 
posedas, do, mian korpon en vera senco – miaj manoj, brakoj, kruroj, 
buŝo, oreloj, okuloj ktp estas vere miaj. Eĉ miaj ringo kaj brakhorloĝo – 
la nuraj juvelaĵoj kiujn mi posedas – estas forpreneblaj de mi kaj ne vere 
‘miaj’ en tiu fundamenta senco. 

Sed estas klare ke koncepto pri posedo de aĵoj ĉu bezonataj ĉu nur 
dezirataj estas tute natura al ni homoj. Mi ne povas iel kroĉi al mi kaj 
kuntreni kun mi ĉiujn miajn posedaĵon por tiel aserti mian posedrajton 
super ili. En kiu senco oni povas diri ke iu posedas iun specifan aĵon, se 
aĵo ne estas fizike ligita al ni? 

Ni konsideru tre primitivan staton en kiu iu homo vivas en arbaro kaj 
konstruas sian propran domon, konstruas sian propran meblaron, 
kunmetas propran ilaron, kultivas propran grundon, kunkudras siajn 
vestaĵojn, ktp. Ni povas diri ke tiuj aĵoj vere apartenas al tiu homo. 

Homo en arbaro devis serĉi en la ĉirkaŭaĵoj por trovi la krudajn 
materialojn – ŝtonojn, trunkojn, ardezojn ktp – formi ilin en taŭgajn 
formojn kaj kunmeti ilin en la formojn de domo, tablo, seĝo ktp. Tiu devis
uzi kaj sian manan laboron kaj sian mensan por koncepti kaj plani la 
projektojn kaj efektivigi ilin ĝis sukceso. Tia homo klare posedas ĉion, 
kion li prilaboris. Ne nur pro la mana laboro, sed ankaŭ pro la mensa.
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Ni povas aserti do ke ni rajtas posedi tiujn aĵojn kiujn ni mem 
prilaboris, ne simple ĉar ni enmetis fizikan laboron, sed ankaŭ enmetas 
malentropion. Mi volas emfazi tiun ĉi aserto. Homa laboro nepre 
enhavas malentropion pli ol nur energio. Bestojn oni povas uzi por la 
plej bazan taskon, ekzemple muelilo turnata de azeno, aŭ plugilo trenita 
de ĉevalo aŭ bovo. Sed eĉ foso de sulko en la tero bezonas ian lerton 
kaj homan intencon. Eĉ plej simplaj taskoj faritaj de infanoj sen la 
superrigardo de plenkreskulo tre ofte estas fiaskaj – ĉarmaj sed fiaskaj. 
Do io kreita, farita, konstruita de homo enhavas malentropion ĉar utila 
homa laboro estas nepre malentropia. De kie venas la malentropio? El 
la homo kiu faris la laboron, el ties cerbo kaj akumulitaj lertoj. La homo 
enmetis iom el sia propra malentropio en la faritaĵon. Tial tiu posedas 
ĝin.

Klare en civilizacio oni dividas metiajn lertojn inter la popolo por plej 
efiki utiligi niajn kapablojn kaj laborhorojn. Eĉ en malnovaj civilizacioj 
estis domkonstruistoj, plumbistoj, bakistoj, viandistoj, ŝtofvendistoj, 
ŝtofteksistoj, tajloroj, farmistoj, ĉevalistoj, instruistoj, kontistoj, juristoj, kaj
tuta gamo de diversaj specialistoj. Tial do neniu havas sufiĉajn lertojn 
por krei ĉiujn ties bezonatajn kaj deziratajn posedaĵojn. Oni devas 
interŝanĝi por ekhavi.

El tiu neceso de interŝanĝo de varoj kaj lertoj venis la unua funkcio de 
mono – ĝi surogatis la interŝanĝo de varoj kaj fariĝis rimedo de 
komerco. Mi ricevas monon laŭ la valoro de mia laboro kaj per tio aĉetas
aĵon kies valoro egalas al la mono kiun mi donas page. En tiu senco mi 
ne kreis, ekzemple, mian brakhorloĝon, sed mi prilaboris ĝin. Ĉiam, 
tamen, valoro ligiĝas al laboro. La valoro de la brakhorloĝo ligiĝas al la 
laboro de la farinto; mia mono ligiĝas al la valoro de la servo kiun mi 
faris labore.

Kiel mi jam diris, tiu koncepto estas la ‘Labora Teorio de Valoro’. Mian 
proponon mi nomas la ‘Valora Teorio pri Laboro’, ĉar ĝi estas ne tute 
ekvivalenta. Mia propono rekonas ke la malentropio en valora aĵo venas 
DE LA HOMO per la farita laboro en la finitan produktaĵon. Ni vidas tion 
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plej evidente ĉe artaĵoj kaj aliaj ‘intelektaj proprietaĵoj’. Se artisto pentras 
pentraĵon uzante luprenitajn pentrotinkturojn oni ne povas diri ke la finita
bildo apartenas al la luanto. La tinkturoj ne povas mem aranĝi sin sur la 
tolo en bildon.

Tiu ĉi kompreno kondukas al plia aserto. Oni rajtas posedi la monon 
kiun oni prilaboris. Sed reciproke, oni NE rajtas posedi monon – tio 
estas valoron – kiun oni NE prilaboris.

Fino de Dungo

Mi venas nun al tio, kion mi nomas La Fino de Dungo. 

Hodiaŭ organizas kaj regas fabrikon (aŭ kompanion) la direktoroj kaj 
estroj kiuj respondecas al la akciposedantoj. Ili devas fari por ili profiton. 
Tiu situacio kreskis dum la mezepoko kiam metiistojn grade anstataŭis 
en fabrikoj laboristoj pagataj por ties laborpovo. Fine de tiu dum-la-
jarcentoj procezo la posedanto de la fabriko, kiu aĉetis ankaŭ krudajn 
materialojn, laŭlege posedis la produktaĵojn ekde komenco tra ĉiu paŝo 
de la produkta procezo ĝis la fina produktitaĵo. Post vendo de ties 
asertita posedaĵo, la fabrikposedanto pagas la dungatojn pro ilia 
laborpovo. Tiu sinteno daŭras ĝis hodiaŭ. Ĝi estas la principo de 
Kapitalismo.

Laŭ mia principo de posedo – nome oni posedas nur tion kion oni 
prilaboris – tiu kiu posedas la rimedojn de produkto posedas nur tiun. Tio
signifas ke ili NE posedas produktataĵojn. Fabriko ne povas funkcii sen 
la laboristoj kiuj laboras en ĝi kaj kiuj prizorgas la maŝinojn en ĝi. Maŝino
estas nur maŝino – tio estas, nur ilo. 

Pensu pri tiu ĉi ekzemplo. Tajloro – ni imagu viron por decidi pri 
pronomo –  iel perdis ĉiujn siajn ilojn. Li devas labori por ekhavi monon 
do li petas de ilarluanto mezurilon, tondilon, nadlojn, pinglojn, 
kudromaŝinon, ktp. Per tiuj li faras robon. La robo ne apartenas al la 
ilarluanto al kiu li pagas lupagon sed al la tajloro mem. Supozu ke iu 
kliento aĉetas ŝtofon kaj venas al la metiejo, donas al la tajloro ŝtofon 
kun desegno por robo. La finita robo ne apartenas al la kliento, kiu 
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posedis nur la originalan materialon. La sulkoj, la faldetoj, la formoj, la 
kunkundraĵoj, apartenas al la tajloro ĉar li faris tiujn. Ekzemple, post fini 
la laboron la tajloro povus voki la klienton, kiu povus vidinte la robon kaj 
malŝatinte ĝin diri, ‘Tion mi ne imagis kiam mi dungis vin. Mi ne volas 
havi ĝin – redonu al mi la ŝtofon’. Tiukaze la tajloro simple devas trovi 
saman kvanton da ŝtofo en sia provizejo, aŭ ĉe konata de li 
ŝtofprovizanto kaj redoni al la kliento kvazaŭ ne-tuŝitan. Jen kvite. Li nun
plene posedas la robon kontraŭ nur la valoro de la ŝtofo. Kio do estas la 
diferenco inter tia posedo kaj tia kiam la volo de la kliento alias? La 
diferenco konsistas en nur la volo de la kliento ne en la konkreta reala 
objekto nek la laboro farita de la tajloro.

Same pri fabriko. Eĉ se la krudaj materialoj ne apartenas al la 
laboristoj, la finitaj produktaĵoj ja apartenas al ili, ĉar iliaj laboro kaj 
inteligento sukcese funkciigis la maŝinojn. Ili estas la metiistoj kaj la 
maŝinoj estas ties iloj. De tiu vidpunkto, se la laboristoj ne posedas la 
fabrikon, ili tamen devus pagi al la fabrikoposedanto lupagon pri la 
maŝinoj ktp, sed la produktaĵoj apartenas al la laboristoj. La 
fabrikoposedanto ne rajtas vendi la produktaĵojn sen la permeso de la 
laboristoj. Plue la fabrikisto ne rajtas preni profiton el la vendoj. La tuta 
sumo de la vendo apartenas al la laboristoj kiuj poste ŝuldas al la 
fabrikoposedanto kontraŭ krudaj materialoj, lupago, kaj aliaj kostoj 
pagitaj de la fabriko posedanto. Nur tion.

Eĉ se en fabriko – ni imagu ian futurecan – necesas nur unu homo por
regi maŝino(j)n, tiu homo tamen necesas. Per tiu analizo ni vidas ke 
kreskis de la mezepoko konfuzo inter la produkta maŝino kaj la faranto 
de la laboro. Kvankam el la fina aperturo de la maŝino venas novaj 
finfaritaj produktaĵoj, la maŝino nur ŝajne faras tiujn. Ĝi ne estas la 
faranto. Se pli kaj pli kompleksaj maŝinoj mallertigas homajn laborantojn
forprenante specifajn lertojn de la homo en la maŝinon, la maŝino ne 
povas ŝalti sin nek gvidi sin mem. 

Laŭ la sama principo, iu kiu posedas kapitalon en la formo de mono 
ne rajtas post aĉeto de akcioj ricevi dividendojn surbaze de profito. La 
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tuto de la profito pro la vendoj el iu fabriko apartenas al la laborantoj. Tiu
ĉi estus fundamenta renverso de la nuna statuso de laborantoj. Ne plu 
akciposedantoj nek fabrikoposedantoj povas decidi ties estontecon. 
Laborantoj ricevu rekompencon por la rezulto de sia laboro ne simple 
pro la tempo kiun ili pasigis laborantaj por la dunganto sed ankaŭ pro la 
malentropio kiujn ili enmetis. Tiu statusa ŝanĝiĝo movas povon de 
akciposedantoj al laborantoj.

En scienca ekonomiko, kompanio ne plu vendus akciojn. Ĝi konsistus 
el la tutaro de laboristoj kaj la estroj kiuj efikigas la funkcion de la 
kompanio. La direktoroj kaj estroj estus ankaŭ laboristoj kiuj ankaŭ 
posedas parton de la valoro de venditaj produktaĵoj. 

Kiel tia povomovo fariĝu bazo por nove elpensota ekonomika teorio? 
Ĉu malapero de investantoj el la ‘riĉiĝu rapide’ bando forprenos necesan
monon el ekonomio? Mi kredas ke ne – sed tiu estu temo por alia eseo.

Hju Rid
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Koremanio

Eble vi ne konas la signifon de Koremanio, sed mi certas, ke vi ĉiuj 
aŭdis pri la Danco de la Sanktulo Vitus. Nu, kvankam vi eble aŭdis pri ĝi,
krom se vi rigardis la historian signifon, vi tute ne konscius pri la sufero, 
kiun ĝi kaŭzis en tempoj pasintaj. Sanktulo Vitus estis konata kiel la 
Sanktulo de epilepsioj, dancistoj kaj aktoroj, kaj la malsano estis 
karakterizita per neregataj movoj faritaj de suferantoj. Ankaŭ konata per 
aliaj nomoj, kiel Dancanta Manio, Dancanta Pesto kaj la Danco de 
Johano. Ĝi estis socia fenomeno okazinta plejparte en kontinenta 
Eŭropo dum la 14-a ĝis 17-a jarcentoj. Ofte grupoj da homoj, foje multaj 
centoj, kolektiĝis kaj dancis neregule ĝis ili kolapsis pro elĉerpiĝo. La 
plej frua registrita eksplodo estis en la 7-a jarcento kaj ekaperoj okazis 
multajn fojojn, ĝis ili abrupte ĉesis en la 17-a jarcento. Unu okazis en 
Banburg en la 1020-aj jaroj, kiam 18 kamparanoj kantis kaj dancis ĉirkaŭ
preĝejo, interompante kristnaskan servon. Granda grupo da infanoj 
vojaĝis 20 km de Erfurt al Arnstadt, dancante kaj saltante la tutan vojon. 
Estas rimarkinda simileco al la legendo de la Dukolora Flutisto de 
Hamelnino. Unu el la ĉefaj ekaperoj estis en Strasburgo en la Sankta 
Romia Imperio en 1518, kie unu virino nomata Frau Trofea komencis 
danci sur la strato. Post kvar tagoj ŝi aliĝis al 33 aliaj kaj ene de plia 
monato estis 400 homoj. Multaj el ili suferis kaj mortis pro koratakoj.

La erupcioj rapide disvastiĝis tra Eŭropo kaj influis milojn da viroj, 
virinoj kaj infanoj dum la jarcentoj. Ĉi tiuj eventoj estas bone 
dokumentitaj en tiutempaj raportoj. Kelkfoje la dancistinoj estis 
akompanitaj de muzikistoj, sed tio ofte kondukis al pli da aliĝintoj. Ne 
estis konata kaŭzo de ĉi tiu malsano, sed iuj aŭtoritatuloj opinias, ke ĝi 
estas amasa psika malsano aŭ histerio ĉe kiu neniuj fizikaj simptomoj, 
aŭ kaŭzo povus esti observitaj. Aliaj teorioj estis sugestitaj, kiel 
ekzemple religia fervoro, aŭ homoj dancantaj por trankviligi streĉon, la 
malriĉecon kaj mizeron de la tempoj.

Oni komence opiniis ke la kondiĉo estis malbeno metita sur la homoj 
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de sanktulo, kutime Sanktulo John aŭ Sanktulo Vitus. Kial ĉi tio devas 
esti, nur klarigeblas per la superstiĉo kaj nescio de la tempoj. Viktimoj de
la dancanta manio ofte finis siajn dancantajn procesiojn en lokoj ligitaj 
kun sankta Vitus kaj Sankta Johano kaj ofte preĝojn oni eldiris kun la 
espero forlevi la dancadon.

En la 17-a jarcento angla kuracisto, Doktoro Thomas Sydenham, 
priskribis la malordon, kiel malsanon karakterizatan per rapidaj ne-
kunordigitaj movoj de vizaĝo, manoj kaj piedoj. Nuntempe oni supozas, 
ke la malsano estas kaŭzita de streptokokaj infektoj, la bakterio, kiu 
kaŭzas reŭmatan febron kaj povas tuŝi la imunan sistemon de la korpo 
kaj kaŭzi inflamon de la koraj valvoj. La malsano nun nomiĝas 
Sydenham Koreo kaj oni supozas, ke ĝi estas infana malordo. 
Simptomoj kutime malleviĝas inter tri semajnoj ĝis ses monatoj, 
kvankam komplikaĵoj povas okazi. Traktado per antibiotikoj, 
kontraŭpsikotikaj kaj steroidaj medikamentoj estas norme.

Kvankam Sydenham Chorea estas la moderna nomo por St Vitus 
Dance, ŝajnas al mi, ke ne ekzistas simileco inter malordo de infanaĵo, la
viroj kaj virinoj kiuj antaŭ kelkaj jarcentoj dancis kaj saltis al tia ŝtato, ke 
multaj kolapsis kaj mortis pro ellaciĝo.

Donald A Robertson
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115a Skota Kongreso de Esperanto

Inverness, 29an ĝis 31an de majo 2020

Vi estos tre bonvenaj al nia 2020 kongreso en Inverness, la ĉefurbo de la Altlandoj.

Diversajn sesiojn kaj ekskursojn havos nia kongreso, kaj nia gastpreleganto estos irlanda 
Esperanto-blogisto kaj TEJO-komitatano Robert Nielsen. Ni ankaŭ havos 
“fulmprelegetojn”, kie kongresanoj povas submeti siajn proprajn kvin-minutajn 
prezentaĵojn, kaj specialajn sesiojn por komencantoj kaj lernantoj!

Ĉio okazos en la Glen Mhor Hotel, sur la bordo de la rivero Ness kaj proksima al la 
urbcentro. Speciala litoĉambra rabatprezo po £129 kontraŭ lito kaj matenmanĝo 
disponeblos, sed multaj aliaj loĝelektoj troveblas en la urbo.

Pli da informo ĉe www.skotlando.org.

Prefere aliĝu rete ĉe www.skotlando.org, aŭ por fari tion poŝte, fortiru ĉi tiun aliĝilon kaj 
sendu al:

Simon Varwell
mail@simonvarwell.co.uk

Kaj bonvole inkluzivu ĉekon, pagenda al “Scottish Esperanto Association”, aŭ transdonu 
ĝin ĉe alia venonta evento nia.
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Aliĝilo (bonvole fortiru kaj sendu ĉi tiun folion)

Tago Kosto Strekmarku por 
aliĝi

Vendredaj sesioj inkluzive bufedon £20

Sabataj sesioj, inkluzive paŭzmanĝetojn kaj 
tagmanĝon

£20

Sabata ekskurso al Lago Ness £30

Sabata triplada vespermanĝo £25

Dimanĉaj sesioj, inkluzive paŭzmanĝetojn kaj 
tagmanĝon

£20

Aŭ…

La tuta kongreso £115

Viaj detaloj

Nomo

25



Poŝtadreso

Telefonnumero

Retpoŝtadreso

Se vi havas proponon por 
fulmprelegeto, bonvole priskribu.

Diru se vi estas ne-flua en 
Esperanto, tiel ke ni povos doni 
taŭgan subtenon en la kongreso

Ĉu vi havas specialajn manĝ- aŭ 
aliri-bezonojn, petoj pri 
infanrabatoj. Ĉu iajn ajn 
demandojn, bonvole skribu
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Kalendaro

1 - 3. novembro

Klaĉ-Kunveno Post-Somera - en Bodegraven, Nederlando. KKPS, la "Klaĉ-Kunveno Post-
Somera", okazas ĉiujare en Nederlando en semajnfino ĉirkaŭ haloveno. La oka KKPS 
okazos en Bodegraven, inter la grandaj urboj de Nederlando. Organizas: Nederlanda 
Esperanto-Junularo. - retadreso: esperantojongeren@gmail.com

20 - 22. decembro

Semajnfino kun opero - en Prago, Ĉehio. Venu kun ni spekti operon en Nacia teatro en 
Prago, kiu estas kantata en Esperanto, ĝui antaŭkristnaskan etoson, renkonti amikojn... 
Sabate la 21-an de decembro 2019 je la 20a horo en la Nacia Teatro de Ĉehio estos 
prezentita la opero Sternenhoch, kantata en Esperanto (kun ĉehaj kaj anglaj subtekstoj). 
Organizas: E-mental'. - retadreso: e-mentalprago@seznam.cz

10 - 19. januaro 2020

Kuna kongreso de la Nov-Zelanda kaj Aŭstralia Esperanto-Asocioj - en Auckland, New 
Zealand. Kongreso kaj somera kursaro. Klasoj de Esperanto en tri niveloj kun Katalin Kovats
kaj Stefan MacGill / Vespero de teatro kaj muziko / Ekskursoj / Babilado, ridado / Prelegoj 
pri Esperanto kaj aliaj temoj / Jarkunvenoj / Amikiĝo, planado. - Organizas: Nov-Zelanda 
Esperanto-Asocio. - retadreso: info@esperanto.org.nz

15 - 22. februaro 2020

27-a E-Korusa Staĝo ĉe Pireneoj - en La BASTIDE/Hers (FR-09600), Francio. Zdravka 
BOJĈEVA denove korusestros diversnacian (ankaŭ diversnivelan) aron da (ne-)E-
scipovantaj gekorusanoj en diversepoka & diversstila E-repertuaro (originala kaj tradukita).
Ni ĉiutage kantos 5 horojn kaj povos plie turismi, debati, ludi, lerni E-on laŭplaĉe, ev. skii 
kaj krome pluraj partoprenontoj ankaŭ folkmuzikemaj alportos siajn instrumentojn por ev. 
ludi kun dancigemaj lokuloj. Organizas: Jorgos ESPERANTO - TutPEKo - Mirevia - Le Village - 
FR - 11 420 - LAFAGE, Francio. - retadreso: esperanto.ariege@free.fr

24 - 25. aprilo

KER-ekzamenoj post PRINTEMPaS - en Baugé, Francio. Eblas ekzameniĝi en KER-niveloj B1, 
B2, C1. Organizas: Esperanto-Kastelo Greziljono, MCE Grésillon, FR-49150 Baugé-en-Anjou, 
Francio. - retadreso: kastelo@gresillon.org

21 - 27. majo

Ekskurso al Irano - en Borujerd, Irano. Bonvolu skribi rekte al 
m_tajikistan2004@yahoo.com. Li sendos al vi ĉiujn informojn. Organizas: Turisma 
vojaĝagentejo, IRAN-BORUJERD-GOLESORKHI AVE-NO 154, Irano. - 
retadreso: orangagency@gmail.com

29 - 31. majo
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115-a Skota Kongreso de Esperanto - en Inverness, Skotlando, Unuiĝinta Reĝlando. Vi estos
tre bonvenaj al nia 2020 kongreso en Inverness, la ĉefurbo de la Montara Regiono de 
Skotlando, bela urbo sur la bordo de la rivero Ness kaj proksima al Lago Ness - kie loĝas la 
mistera, mita Lago-Ness Monstro ("Nessie"). TEJO-komitatano Robert Nielsen estos nia 
gastpreleganto en programo kiu enhavos diversajn sesiojn, lern-eblecojn por komencantoj 
kaj progresantoj en Esperanto, kaj ŝancojn por esplori la altlandan regionon kaj ties faman 
kamparon, historion, muzikon kaj viskion! Organizas: Esperanto-Asocio de Skotlando
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Skanu la suban kodon por eki 
konversacion kun nia paĝo en 
Facebook

Skanu la suban kodon por 
trovi nian retejon

http://skotlando.org/index.php/congress-general
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