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Kunveno de komunistoj
La nomo de la salono Blanke estis ĝuste elektita, ĉar la 

ĵusforpasinto tradukis la Manifeston de Komunista Partio. 
Kamaradino Marianne Dunlop (KN 901) lerte gvidis la 
kunvenon, skizante la plej gravajn eventojn, post la 100-jara 
proleta revolucio en Rusio. La tutmonda unuiĝo estas i.a. 
tasko ne nur de komunistoj, sed de la homaro.

Dieter Rooke, KN 136

Revo realiĝis en la futbalmatĉo
Ĵaŭdon surstrata manifestacio, akompanate de la studenta 

La Kandellumo Verda
- Turismo kaj evoluo: Vojoj al daŭripovo -

       N-RO 6 | 2017 07 28, vendredo

Vetero: tage +30, nubo

KONGRESA KURIERO DE LA 102-A UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO

OKAZIS

tradicia muziktrupo de HUFS, por diskonigi Esperanton al 
la loka publiko okazis ekde 16h30 de la kongresejo ĝis la 
liceo Kyunghee, kie okazis la tria Pokalo Zamenhof. Ĝis nun 
malvenkis la Esperanto-teamo kontraŭ loka teamo. 

Tial la deziro venki estis tre granda. Pli ol cent esperan-
tistoj arde subtenis la Esperanto-teamon. Rezulte la teamo 
venkis je 1:0 kontraŭ la loka kvartala teamo, kiu interalie 
donacis kvindeko da memortukoj al LKK. Entuziasmo, ĝojo, 
amikeco plenigis la ludejon.

CHOE Taesok, KN 75

* Memorfotiĝo post la historia venko

* Manifestacio survoje al la futbalmatĉo
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Pola Ambasado kaj Kongreso 
Pollando - la lando, kiu estis lulilo de Esperanto, kie 

naskiĝis kaj vivis nia Majstro D-ro Zamenhof, kaj kie troviĝas 
lia tombo de post lia morto antaŭ cent jaroj. La aferŝarĝito 
Joanna Wasiewska honorigis  la kongreson per sia ĉeesto en la  
solena inaŭguro lastadimanĉe. Marde, la 25an de Julio polaj 
kongresanoj vizitis la Polan Ambasadon en Seulo, kaj spertis 
varman akcepton fare de la polaj diplomatoj en Koreio. Estis 
okazo danki pro la belega ekspozicio pri Zamenhof videbla 
en la kongresejo, kaj pro la senpagaj samtemaj broŝuroj, kiujn 
por la kongresanoj eldonis la Pola Ambasado.

Leszek Kordylewski, KN 486

Sukcesa vizito al la Blindulcentro
Kiel anoncite en la tria numero de la kuriero, ĵaŭdon 

posttagmeze vizitis brajlan bibliotekon ok kongresanoj: 
du francaj blinduloj, kvin vidantoj (el ili unu franco kaj du 
japanoj estis interesitaj de la anonco en la kuriero) kaj koreo 
s-ro Nepre. Nin atendis kvar blindaj Esperanto-lernantoj. 
En gaja atmosfero ni povis interŝanĝi informojn pri diversaj 
blindulrilataj temoj. 

En 12-14 oktobro 2018 en la japana urbo Nara okazos la 
2-a Komuna Esperanto-Kongreso de la Japana kaj la Korea. 
Japanoj proponis aranĝi unu- aŭ du-tagan antaŭ- aŭ post-
kongreson por viziti blindulrilatajn instancojn en la regiono 
Kansajo. Koreaj komencantoj forte interesiĝis pri tio kaj 
promesis serioze lernadi Esperanton por vojaĝi al Japanio.

KIKUSIMA Kazuko (Krizantemo), KN122

Goo-ludo anstataŭ Hangulo
Ĵaŭdon sesdeko da homoj sidis en la salono Selten, atend-

ante la prelegon pri Koreio 7: Hangulo..., kvankam ja estis 
anoncite en la 1-a, sabata, Kuriero, ke ĝi ne okazos.

Post kelkaj minutoj Hori Jasuo (KN 34) laŭ la sugesto de 
Roman Efremov (KN 247) proponis al la ĉeestantoj prezen-
ti goo-ludon. Ilia komuna prelego, inkluzive vivan ludon 
ĉetabule, kaptis la atenton de inter 30 kaj 40 homoj.

Estis amuze, ke en la salono nomita laŭ la Nobel-premiito 
pro ludo-teorio, ludeca prelego pri la korea alfabeto Hangulo 
estis surprize anstataŭigita de prelego pri la strategio-ludo 
goo.

Aleks Kadar, KN 640

EKSKURSOJ
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12h00 Ekiri de la Kongresejo (buse 45 minutojn ĝis la 
Parlamentejo)

 Amasiĝu 10 minutojn antaŭ la ekiro antaŭ la ĉefa 
konstruaĵo de la kongresejo.

12h45-14h00 Promeni, foti  kaj tagmanĝi en  la Parlamentejo
14h00-17h00 Partopreni en la Pontkunveno por la Unuiĝo 

de Koreio 
18h00 Alveni al la kongresejo  
* Demando: d-ro SO Gilsu (Tel: +82 10 8869 9930)

Fotoj de UK
Plurajn fotojn de la Universala Kongreso vi povas trovi en 

la retejo de la revuo Esperanto: http://revuoesperanto.org
Dima Ŝevĉenko

Fotoekspozicio: Kroata kultura heredaĵo
Lige al la kongresa temo en la Libroservo oni povas 

vidi la fotoekspozicion pri kroata kultura havaĵo en la lis-
toj de UNESKO. La aŭtoro de la ekspozicio estas Marija 
Belošević. Aldone oni povas vidi etan ekspozicion de la kroataj 
poŝtmarkoj teme ligitaj al la kulturo kaj turismo, kiujn por 
ĉi tiu okazo donacis la Kroata Poŝto.

Marija Belošević, KN 121

ANONCOJ

Kiel atingi la flughavenon Incheon
Jam estas la tempo informi vin kiel atingi la flughavenon 

Incheon. Revenu sammaniere, kiel vi venis, aŭ demandu vian 
hotelon. Jen estas la informo pri la flughavena buso plej 
proksime de la kongresejo. 

La haltejo de la flughavena buso n-ro 6002 estas ĉe la 
placo de la stacidomo Cheongnyangni. Eliru el la elirejo 4 de 
la unualinia metroo. 

La buso estas pli-malpli en ĉiuj 15 minutoj. La unua buso 
estas je 04h30 kaj la lasta je 21h00. La bileto kostas 10 000 
ŭonojn. La veturo daŭras ĉirkaŭ 100 minutojn. Atingu la 
flughavenon minumume du aŭ tri horojn antaŭ via ekflugo. 
  http://www.airportlimousine.co.kr/eng//lbr/all/
lbr02_1_6002.php

CHOE Taesok, KN 75

Ŝanĝo en la programo 
La prezento “Du Ventumiloj”, kiu ne povis okazi en 

mardo, okazos en vendredo, je 14h40 en la salono Lapenna 
(tuj post la Belartaj Konkursoj).

Clay

Lasta Aŭtora Duonhoro
Hodiaŭ, la 28-an de julio, okazos la lasta Aŭtora Duon-

horo dum la 102-a Universala Kongreso. Marianne Dunlop 
okazigos sian prezenton je 10h00 en la salono Šaturová 
(ĉambro 302, 3-a etaĝo). Koran dankon al ĉiuj kontribuintoj!

Sara Spanò, KN 32

Dum la Scienca Forumo
Je 11h15-12h15 en la salono Selten okazos publika disdonado 
de la atestiloj (diplomoj) por la IKU-AIS  kursaroj. Se vi faris  
la ekzamenon, bonvolu veni! Krome prezentiĝos IKU, AIS 
kaj ISAE kaj ilia estonta agado kaj planoj, kiel SU534 en 
Varsovio, 10-15 09 2017. Ĝis!

Amri Wandel, KN 641

Pontkunveno en la Korea Parlamentejo 
* Kiam kaj kie: julio 28 (ven.) en la 2a konferencejo de la 
Parlamentana Domego

* Pontkunveno en la kongresejo (SO-FFT)



4   LA KANDELLUMO VERDA   N-RO 6

ANONCOJ

“Stranga” lingvo pli kaj pli riĉigas mian vivon

Dum la kongreso multaj kongresanoj min demandas: 
‘’Kiam vi fariĝis esperantisto?’’.

Antaŭ kelkaj jaroj mi vidis anoncon en mia hejmurbo 
Ottawa, Kanado pri “UNIVERSALA LINGVO”.

En mia tiama juna, ideala, naiva vivostato mi konstatis, 
ke tiu stranga, fremda ideo de lingvo savus la mondon, kaj 
ke se mi lernus ĝin, mi povus vojaĝi ie ajn en tiu mondo 
kaj paroli kun multaj diversaj homoj. 

Mi tre interesiĝis. Do, mi registriĝis por tiu vesperkurso. 
Pastro Boglari, originale de Hungario, instruis.

Estis malgranda klaso kaj oni rapide interkoniĝis unu 
kun la alia. Unu studento nomiĝis Guy Matte.

De post tiu tempo ni du esperas kaj vivas kune - ne 
tiel idealismaj, sed  kontentaj kaj ĉiam povas paroli tiun 
‘strangan’ lingvon. De post tiam mia vivo pli kaj pli riĉiĝas.’

Merle Haltrecht-Matte, KN 93

Hodiaŭa ĉefmanĝaĵo en la universitata manĝejo
Matenmanĝo
08h00-10h00

Tagmanĝo 1
11h00-14h30

Tagmanĝo 2
11h00-14h30

Tagmanĝo 3
11h00-14h30

Vespermanĝo
16h40-18h40

Sogogi gukbap
소고기 국밥

1500krw

Ĉikin kotlet
치킨 코틀레트 

2500krw

Ĝejukbokum dopbap
제육볶음 덮밥

2000krw

Caĝangmjon
짜장면

1500krw

Sogogi bosot dopbap 
소고기 버섯 덮밥 

2000krw

Rizo kun bovaĵa supo Kokaĵa kotleto
Rizo kun porkaĵo 

spicita per ruĝa pipro
Nudelo kun ĉinstila 

sojpasta saŭco
Rizo kun bovaĵo kaj 

fungo

NOVAJ ALIĜOJ

1169 S-ro Suh Sang Tae Korea Resp.
1170 S-ino Park Moon Hee Korea Resp.
1171 S-ro Mori Toru  Japanio
1172 S-ro Junku Heo  Korea Resp.
1173 S-ino Kim Do Hee Korea Resp.

Dokumentu UK-n en Vikipedio
Vikipedio provizas taŭgan spacon por longtempa doku-

mentado de UK, kiun povas uzi ne nur ni, sed (danke al libera 
permesilo kaj ĝenerala kulturo de kunlaborado) ankaŭ la tuta 
mondo kaj sekvaj generacioj. Viaj elektitaj fotoj pri la kon-
gresejo, paso de la kongreso, movadaj funkciuloj kaj aktivuloj 
estas bonvenaj en plurmedia stokejo Komunejo ĉe https://
commons.wikimedia.org/wiki/Special:UploadWizard

(uzu la kategorion World Esperanto Congress 2017).
KuboF Hromoslav

Bonvenon al Ŭonbulismo
Tiuj, kiuj aliĝis al la evento “Bonvenon al Ŭonbulismo”, 

venu ĝis 12h40 post la fermo de la kongreso, al tiu loko 
ĉe la ĉefa konstruaĵo de la kongreso, kie atendis busoj por 
dumkongresaj ekskursoj. Tri busoj ekveturos je 13h00 al la  
renkontiĝejo en Iksan. Ni haltos por tagmanĝeto survoje. 

JUNG Hea-young (Sveka), KN 1061

102 fotoj de UK-oj
Ekde la hodiaŭa tagmezo libere prenu tiun foton de 

la ekspozicio “102 fotoj de UK-oj”, en kiu aperas vi aŭ via 
konato, al kiu vi transdonu la foton.

SHIN Youngmuk, KN 112

Video de la katolika meso
En Koreio okazis la unua katolika meso en Esperanto 

okaze de la Seula UK. Jen vi povas spekti la videon: 
https://youtu.be/_WLv156ycJk

LEE Nakkee, KN 840

Refotiĝu post 23 jaroj
En 1994 okazis la unua UK en Koreio. Ĝi estis taksita 

unu el la sukcese organizitaj universalaj kongresoj. Jen estas 
la foto, en kiuj troviĝas la tiamaj LKK-anoj, UEA-oficistoj 
kaj aliaj movadanoj. 

Iuj jam ne plu renkonteblas en ĉi tiu mondo. Mi denove 
proponas la komunan memorfotiĝon de tiuj, kiuj aperis en 
la foto, kiu troviĝas en la dekstra kolumno.

Kiam: 20 minutojn antaŭ la inaŭguro; kie: ĉe la podio
CHOE Taesok, KN 75  

El la redakcio
La redakcio de la kongresa kuriero kolektas viajn kon-

tribuojn per retadresoj: chojus@gmail.com; chtaesok@
hanmail.net aŭ pere de organizantoj ĉe la informejo aŭ 
persone. 

CHOE Taesok, redaktoro


