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Aŭstraliaj Esperantistoj 
Novaĵletero de ĉiuj Aŭstraliaj Esperantistoj 

Redaktoro Roger Springer  Provlegita de Bob Felby  
PLENUMITA 13/02/2020  Kvarcentsesdekkvina eldono  (unua eldono 20/09/2011) 

Sendu novaĵojn, leterojn, fotojn, informojn al Roger Springer rogerspringer@tpg.com.au; 

XXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Uzindaj ligoj  reta-vortaro     Freelang Vortaro   Plena Ilustrita Vortaro  Duolingo  
 

Google Translate   Pasintaj AE eldonoj     duolingo entute    lingvohelpilo    
 

Esperanta Retradio  Esperanta himno     PMEGramatiko    openclipart.  
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Oni povas meti sian nomon, retadreson, urbon kaj landon al la listo de ricevantoj. rspring@tpg.com.au 
XXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

751,000 

Nun studas 282,000 lernantoj per la angla lingvo. (Ekde Majo 2015)    

Nun studas 254,000 lernantoj per la hispana lingvo. (Ekde Oktobro 2016)    

Nun studas 215,000 lernantoj per la portugala lingvo. (Ekde Majo 2018)    

  
                         (Marcel naskiĝis 4-an de Decembro 1917) 

Gramatika serio “La Verbo en  P.A.G.” N.ro.107 
      En Esperanto  estas nesaĝa,  uzi tre komplikajn 
frazojn,  unue  ĉar oni ne bezonas ilin en la lingvo,  kaj 
due  ĉar  Esperanto  ofte uzatas  por traduki ĝin en 
etnan lingvon.  Por traduki,  ni devas  ĉiukaze  malkomplikigi la 
frazojn.  El de  same kiel  al en  Esperanto.   
     Por dismembrigi  la kompleksan frazon,  oni povas unue  legi 
aŭ aŭdi la tutan frazon,  esperante  trovi la  kaŝitan  ĉeffrazon.  
Alternative  oni povas  unue serĉi la verbojn,  kaj serĉi  iliajn 
Subjektojn.  Ĉar en kompleksaj frazoj  oni devas uzi komojn 
ĉirkaŭ la komplementoj,  oni  trovos kia speco de vorto  
komencas la subfrazon.   Tiu ĉi  vorto  estas ĉe subfrazo  iu 
subjunkcio aŭ  rilata pronomo.  La ĉeffrazo ne povas komenciĝi 
tiel,  kaj vi do verŝajne tuj  scias,  kiu estas la ĉeffrazo  kaj ĝiaj 
Subjekto kaj Verbo.  Kelkfoje,  sed ne malofte,  troviĝas 
memstara  komplemento  inter la Subjekto  kaj la Verbo                                                                               

Marcel  Leereveld.  
   

mailto:rogerspringer@tpg.com.au
http://www.reta-vortaro.de/revo/
http://www.freelang.net/online/esperanto.php
http://vortaro.net/
https://www.duolingo.com/course/eo/en/Learn-Esperanto-Online
https://translate.google.com/
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 La Manlia Esperanto-Klubo    

Anoj kunvenas la unuan kaj trian sabatojn je la 10atm. 
Bavarian Beer Café, Manly Wharf. Unu taso da klubpagita kafo 

atendos vin.      La 15a de Febuaro estos la tria sabato de la monato.    
Ĉiuj bonvenotaj.  Venu!                                                                               Roger Springer  
    
Viktimoj de arbustaj fajroj, inundo, k.t.p.  
Se iu perdis sian domon pro la 
grandegaj arbustaj fajroj aŭ 
inunoj k.t.p. en Aŭstralio, eble 
la plej utila donaco estus 
provizora dometo donate al ili 
el registara mono aŭ/kaj el la 
publika fonduso kiun oni kolektis de la bonfaruloj en la mondo. 

Pro tia donaco oni povus vivi sur sia terpeco dum 
iuj reparos la brulitan domon.  Eble oni povos uzi 
tiujn grandajn ŝtalajn ujojn uzatajn por la ŝipoj. 
Aŭ uzu la konstruistojn de malgrandaj dometoj 
celataj al la geavoj.           Ĉiuj civitano rajtas havi 
minimuman rifuĝejon, manĝon, vestojn, ktp dum siaj vivoj.  

Mono ne estas problem, nur nia kulturo.            Roger Springer 
 

El Adelajdo  

Charles                 Brendan                            Carol                                      Helen    
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La unua ĉijara kunveno de la adelajdanoj okazis la 5-an de februaro. Nome de la ses lokaj 
partoprenintoj en la januara AEA-NZEA kongreso kaj somerkursaro Sandor Horvath kaj 
Helen Palmer rakontis pri siaj spertoj kun la akompano de bildoj.   
                                                                                                                 Sendis Katja Steele 
 

Vojaĝo de François Hounsounou   

al PSI en Germanio. 
François Hounsounou estas unu el la afrikaj esperantistoj. Li estis la tejo-estrarano kaj gvidanto de la 
projekto "Volontula - Instruado de Eo en Afriko" per Afrika Centro Mondcivitana en Benino. Li celas 
vojaĝi al Germanio por partopreni la Printempan Semajnon Internacian kie li aŭdigos la afrikan 
movadon. Kunlaborante  kun la organizanto, ili lanĉis alvokon por kovri la elektronikan flugbileton po 
640€. François mem kovros la elspezojn rilate la vizon kaj la vojaĝasekuron. 
La interesiĝontoj kontribuos per la atingebla konto de Paypal" esperanto@razokama.de" aŭ  per la 
direkta  konto-nomo " paypal.me/espiralf" . Se vi ne havas tian eblecon, bonvolu turniĝi 
rekte  al  Ralf HAUMER  per ralf.haumer@esperanto.de 
Ni anticipe dankas la donacontojn por via kontribuo.  
Amike kaj dankeme salutas vin, 
François Hounsounou. 
 

2020-02-06-Estrarkunveno de AEA 
Heather, Jonathan, Sandor, Terry 
  

(1) Komentoj pri Aǔklando. 
Ĝenerale pozitiva. Laǔ kelkaj.. manĝaĵo estis iomete teda. 
Malgrandaj teknikaj problemoj. Rigardu ankaǔ la komentoj en 
nia retejo 
  

(2) Venonta kursaro en Sidnejo (08-17 januaro 2021) 
- Ni komencis kompili liston de eblaj instruistoj. Ni skribos al ili por demandi, ĉu ili 
povas/volas/pretas instrui. 
- Ankaǔ listo de eblaj muzikistoj/artistoj 
- Aliĝkosto: ni decidu venontfoje 
- Varbado: Menciu en nia retejo,  
  

(3) Arkiva laboro. Ni renkontos ĉe Espereanto Domo inter la 14-a kaj la 16-a de aprilo 
2020 por daǔrigu la ordigadon de nia arkivo. Ĉiuj estas bonvenaj. Ni intencas skani 
multajn de niaj malnovaj dokumentoj 
  

(4) Nia kontakto kun Azio ... ni regule legu la Azian Bultenon 
  

(5) UK refoje en Aǔstralio? Aǔ eble en Balio? Ni esploru. 
  

(6) ESK - bonvolu sendi artikolojn al Terry 
  

Venonta kunveno: jaǔdo, la 20-an de februaro 2020      
  Sandor Horvath 

 

mailto:esperanto@razokama.de
mailto:ralf.haumer@esperanto.de
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: Rapida enkonduko en Esperanton –  

Prelego ĉe Rotario-Klubo en Singleton 
Esperantisto Martin Gray ("Mardo" en Esperantujo) invitis Rainer Kurz por prelegi ĉe sia 

Rotario-Klubo "Singleton on Hunter" je lundo 3a de Februaro 2020. Ĉeestis 20 rotarianoj. 
Duono de ili jam antaŭe auskultis pri Esperanto. Jam dum la prelogo venis pli ol 10 demandoj. 
Multaj aliaj demandoj sekvis poste.  

La prelego daŭris 37 minutoj kaj estas videbla sur Jutubo ĉe 
https://youtu.be/5Bb166JQb_M . 

Tiu jam estis la 10a prelego de Rainer ĉe Rotario-Klubo en Aŭstralio. Li ĉiam pretas 
prelegi pri Esperanto ĉe aliaj asocioj. Se vi estas membro de iu klubo aŭ asocio kiu permasas 
kaj taŭgas por Esperanto-prelegon, bv. kontaktu Rainer je rainer.kurz@esperanto.de 
  Enhavo de la prelego: 
• Faktoj pri Esperanto       • Historio     • Avantaĝoj kaj Malavantaĝoj  
• Rapida Esperanto-leciono      • Persona uzado         • Kiel komenci          
                                                                                                                                 Rainer Kurz 
 
Je Lundo la 3an de februaro, la "Singleton on Hunter"- Rotario klubo havis la plezuron aŭskulti 
paroladon pri Esperanto de la eksa prezidanto de la Germana Esperanto-Asocio, D-ro Rainer 
Kurz. 
 
Rotary International estas monda servo-organizo kun pli ol 1,2 milionoj da membroj. Delonge 
Rotario havas rilaton kun Esperanto. La "Rotaria Amikaro De Esperanto" kreiĝis en 1928 kaj 
estas la plej malnovaj asociita grupo. 
 
Malgraŭ tio, malmultaj rotarianoj scias multon pri Esperanto. La vicprezidanto de la Klubo kaj 
iama estrarano de la Esperanto-Federacio de Novsudkimrujo, Martin Gray, invitis d-ron Kurz al 
la klubo por plibonigi la scion de rotarianoj. 

https://youtu.be/5Bb166JQb_M
mailto:rainer.kurz@esperanto.de
https://www.bing.com/images/search?q=rainer+kurz&id=04984077DF8359293C9BD94D2E10764FA743543D&FORM=IQFRBA


  5a el 6 paĝoj      AŬSTRALIAJ  ESPERANTISTOJ      Esperanto   世界语     AE 465 

Se informo pri via novaĵo mankas, la kialo estas ke neniu informis AE 
5a el 6 paĝoj      AŬSTRALIAJ  ESPERANTISTOJ      Esperanto   世界语       AE 465 

 

 
La prezentado temis pri la Historio de Esperanto, kie kaj kial ĝi estas parolata kaj rapida 
Esperanto leciono. La Singletonaj Rotarianoj faris multajn demandojn, ekzemple, ĉu ekzistas 
denaskaj esperantistoj, kaj ĉu Esperanto bonas por vojaĝi? D-ro Kurz estas havebla por Rotary-
kluboj tutaŭstraliaj por la resto de lia vizito.        Martin Gray 
 
El Brizbano  Malgraŭ la terura veterinformoj  

11 ( Gastoj & Esperantistoj ) ģuis interesan 
konveno če la Brizbana Biblioteko.  
Ni lernis multe dum la leciono.  

 
 
 
 
 
 
 

 
     (Marcel naskiĝis 4-an de Decembro 1917 

S o n ĝ o j   e n   m i a   ĝ a r d e n o  .   
KUN  KIU  VI  ESTAS  EN  LA  LITO ?   
      Kelkfoje,  sed  malofte,  mi sidas en mia ĝadeno,  kaj  ekdormas  kaj eksonĝas.  Tio 
ne gravas,  se la temperaturo  estas milda.  Kaj la trafiko ne vekas min,  ĉar mi sidas en la 
malantaŭdoma parto de la ĝardeno.  Krome  la denseco de la pasanta trafiko  en mia strateto  
estas  unu aŭto ĉiuduonhore.  Kio vekos min  estas la kriegadoj de la blankaj  kakatuoj,  kiuj 
neniam venis tiom suden  antaŭ kvardek jaroj,  kiam  ni do havis pli da kvieto.   
      La sonĝado memorigas min  pri konkludo  kiun mi faris antaŭ kelkaj jaroj.  Pro personaj 
spertoj  kaj pro spertoj de geamikoj  mi konkludis,  ke estas pli bona  por la sano korpa  
(dormi),  kaj  mensa,  kaj seksa,  se  geedzoj  aŭ  sekspartneroj  ne dormas en la sama lito  dum 
la nokto,  sed dormas en du   dormĉambr(et)oj,  unu kun dupersona lito  kaj unu kun 
unupersona lito.  Se tio ne eblas,  ke almenaŭ la paro  dormu  en malsamaj litoj,  do ne kune 
en unu lito.  Kelkfoje unu,  laŭvole,  vizitas la alian,  sed oni normale dormas  nekune.  Jen mia 
konkludo pri sana kunvivado.   
      En Borneo,  Malajzio,  mi vizitis  tribojn  kie la virinoj  loĝas en unu granda domo  aŭ en 
grupo de malgrandaj domoj,  kaj la viroj  precipe dum la nokto  loĝas kune en alia granda 
domo.  Malgraŭ tio ili havas  sufiĉe da infanoj,  pli ol la ĉirkaŭantaj  orangutanoj.  (La malajaj 
vortoj “orang utan” signifas  “homo” (orang)  de la “arbaro” (utan).            

 Marcel  Leereveld.   

LA  RILATAJ  PRONOMOJ  KAJ  ADVERBOJ .              
Pasintsemajne  ni diskutis la Konjunkciojn  kaj la Subjunkciojn.  Ili estas specialaj vortoj,  uzataj 

Andrea kaj Erhard  
 

  Informis  Peter Danzer Linda  kaj  Johano 
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inter frazoj  kaj inter frazpartoj.  Krom tiuj  ekzistas  malgranda,  sed ofte uzata, grupo de 
Pronomoj kaj Adverboj,  kiuj  funkcias ankaŭ  kiel Subjunkcioj;  ili estas  la Rilataj Pronomoj  kaj 
la Rilataj Adverboj,  kies funkcio estas  rilatigi vorton en la Suborda Frazo al vorto en iu  
ĉefpropozicio,  ekzemple  “Ni  rerenkontis  LA PERSONON,  KIU  hieraŭ montris al ni la vojon 
hejmen”,  kaj  “Tio estas  LA TIALO,  KIAL  ni iris hejmen  frue.”  Ĉi tiuj  “kiu” kaj “kial”  estas du 
el la naŭ  k-korelativoj.    
      La korelativoj,  genie  kreitaj  de Zamenhof  laŭ eŭroplingvaj ekzemploj  malregulaj,  
konsistas el  kvin specoj  por ĉiu el la naŭ signifoj.  La centra litero  “i”  signifas “pri”,  sekvata  
de unu el la naŭ signifoj:  “io” por aferoj,  “iu” por personoj kaj  pronomoj,  “ia”  por 
adjektiveco,  “ies”  por posedo,  “ie:” por loko,  “iel” por maniero,  “iam”  por tempo,  “ial” por 
kaŭzo/motivo (= “tialo”),  kaj  “iom” por kvanto.  La kvin specoj  por ĉiu signifo  reprezentatas 
de  1) nenio  por la baza signifo:  “io”,  “iu”,  “ia”,  “ies”,  “ie”,  “iel”,  “iam”,  “ial”,  kaj “iom”.   
2)  “k-“ por la demando:  “kio,  kiu,  kia,  kies,  kie,  kiel, kiam,  kial,  kaj kiom”.   3)  “t”  por la 
indiko:  “tio, tiu, tia, ties, tie, tiel, tiam, tial,  kaj tiom”.  4)  “ĉ”  por la universalaj:  “ĉio, ĉiu, ĉia, 
ĉies, ĉie, ĉiel, ĉiam, ĉial, kaj ĉiom”.  5)  “nen” por seneco:  “nenio, neniu, nenia, nenies, nenie, 
neniel, neniam, nenial, kaj neniom”.   
      Kreinte  tiun sistemon por naŭ signifoj,  li rimarkis,  ke li bezonas enmeti sesan specon  por 
ĉiu el la naŭ signifoj,  nome la speco  indikanta la ripeton de kaj la rilaton al iu substantivo en 
iu ĉefpropozicio,  ekzemple  “Li manĝas la pomon  +  La pomo kuŝis sur la tablo”.  Sed anstataŭ 
agi ĝuste kaj krei por tio  specoindikanton,  ekzemple  la literon “r-“  (por ripeto),  do “rio, riu, 
ria, ries, rie, riel, riam, rial, kaj riom”,  li decidis imiti la eŭropajn lingvojn  kaj uzi la literon “k-“ 
por tio,  do uzante la vortojn  Kiu kaj kiam k.t.p. por du malsamaj  sencoj,  nome  demandoj kaj 
ripetoj.  Science tio estas tute malĝusta,  uzi unu vorton por du sencoj,  por du signifoj.  
Kompreneble la vortpartoj post la centra “-i-“ havas por la du specoj,  demando kaj ripeto,  la 
saman signifon,  sed por la parto antaŭ la “-i-“,  nome “k-”,  nun ekzistas du tute malsamaj 
signiferoj.  Al la eŭropanoj  tio ne gravas,  ĉar iliaj lingvoj faras la samon,  sed por malajoj, kies 
lingvo havas, logike,  specialan vorton por la ripeto  (“yang”),  tio estas puzlo,  ĉar “yang”  ne 
havas la kroman signifon de demando,  kion havas “kiu” en Esperanto.  Kaj la eŭropanoj eĉ ne 
scias,  kio okazis al iliaj lingvoj.    
      Nu,  la Rilataj Pronomoj kaj Adverboj  en Esperanto  estas  “kio,  kiu, kia, kies, kie, kiel, 
kiam, kial, kaj kiom”.  Jen ekzemploj:  “Mi forgesis  TION,  KION  li diris”;  “ĈIU,  KIU venos, 
bone traktatos”;  “Tiuj mebloj estas  TIAJ,  KIAJN mi preferas”;  “Tio estas LA MOTIVO,  KIAL  mi 
restis hejme”;  “Mi aĉetos LA SAMAN KVANTON,  KIOM  mi aĉetis  antaŭe”;  “Ni festos  ŝian 
naskiĝtagon en LA RESTORACIO,  KIE  pasintjare”;  “Mi naskiĝis en LA JARO,  KIAM  Zamenhof 
mortis”.          M. LEEREVELD.   
 

Virusoj  Ĉu la manĝkutimo en Ĉinujo helpas virusojn eniru aliaj 

manĝantoj ĉe la sama manĝtablo?  Oni uzas siajn manĝobastonetojn ne nur 
por portu la manĝon de sia plado ĝis la buŝo SED ankaŭ por portu 

manĝon el la komunaj pladegoj ĝis sia plado. Roger Springer 


