
1

1a SEMAJNO DE KULTURO INTERNACIA
Piza Monto, 18a - 25a septembro 2008
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Oficiala raporto

Ekde la 18a ĝis la 25a sukcese pasis, en la ĉirkaŭâoj de Pizo (Italio), la unua Semajno de
Kulturo Internacia, semajnlonga iniciato aranĝata de la Itala Esperantista Junularo kunlabore
kun la urbestraroj de la komunumoj San Giuliano Terme, Cascina, Calci, Vecchiano, Buti kaj
Vicopisano.
Entute 22 homoj partoprenis la aranĝon: krom ses italoj, kiuj prizorgis la necesajn tradukojn,

ĉeestis kvar rumanoj, du aŭstroj, du francoj, du hungarinoj, du slovakoj, unu belgino, unu
brazilano, uno slovenino kaj unu vjetnamino.

Marek kaj Barbora alvenis petveture el Slovakio!

Prezentadoj en lernejoj

La eksterlandaj gastoj, kiel antaŭvidite, estis ĉiutage invitataj en lokajn mezlernejojn (kaj en
la superajn lernejojn de Cascina) por alparoli knabetojn pri sia lando, lingvo kaj kulturo. Ilia
prezentado okazis en esperanto, kaj la ses italoj atente tradukis por la knabaro.
Ĉiu eksterlandano rajtis libere elekti la plej taŭgan kaj allogan manieron prezenti sian patrujon:

ĝenerale oni ludetis muzikilojn, kantetis popolajn kantojn, prezentis tradiciajn vestâojn, montris
enkomputilajn bildojn kaj flagojn aŭ instruetis kelkajn vortojn el sia gepatra lingvo. La mezlernejaj
knaboj (11-13jaraĝaj) ofte scivolemis kaj haltigis la prezentadojn por peti demandojn; aldone
alvenis multajn demandojn pri esperanto mem, kaj elmontriĝis ĝenerala intereso pri la movado
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kaj ĝiaj celoj. Kiam eblis, estis disdonataj la retadresoj de la Itala Esperantista Junularo kaj de
kelkaj perretaj kursoj de Esperanto.
Post la fino de la aranĝo evidentiĝis ke la lernantaro plej ŝatis la viziton de grupetoj de

esperantistoj en sian klason, anstataŭ ol amasa renkontiĝo de pluraj klasoj en ĉambrego, kio
ŝajne igis ilin iom timemaj kaj maldemandemaj.
El la prezentadoj, oni aparte ŝatis slovenan ludeton instruata de srino Vesna Obradovic, multe

petis al srino Thu Quynh Nguyen pri la vjetnama lingvo kaj ĝia plurnuanca prononco, kaj surprize
malkovris, danke al sro Ionel Bodale kaj lia familio, ke la rumana lingvo ege similas al la itala,
kvankam Rumanion ĉirkaŭas nelatinidaj lingvoregionoj.

Tipa enklasĉambra prezentado.

Temaj vesperoj

Dum la semajno okazis pluraj vesperprogrameroj, dum kiuj la lokanoj kaj la eksterlandaj gastoj
povis ĝui teatrâojn aŭ koncertojn rilatajn al Esperanto.
Sabaton, la 20a de septembro, la roma aktoro Mario Migliucci surscenigis sian teatrâon ”Doktoro

Esperanto”, kiu pritraktas la vivon de Ludwik Lejzer Zamenhof kaj la nasko de la verdstela lingvo.
La komovigan teatrâon sro Migliucci ludis itallingve, tiel ke la lokanoj povu atente aŭskulti kaj
kompreni.
Dimanĉon, la 21a, okazis koncerto de sroj Ĝanfranko kaj Giuliano Molle, kiuj ludis la esperanti-

gojn de la plej ŝatataj kantoj de Fabrizio de André. La koncerto okazis ĉe trinkejo, kie pluraj
homoj unue estis rigardantaj piedpilkan matĉon per televido: postnelonge, multaj el ili eniris la
koncertoĉambron por ĝui la malrezisteblan muzikon.
Fine, merkredon, la 24a, sro Piero Nissim fermis la iniciaton per ĉarmega koncerto de jidaj

kantoj kaj aliaj kantoj tradukitaj en Esperanton.
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Kiaj belegaj tipaj vestâoj!

Aliaj programeroj

Dum la aranĝo okazis multenombraj aliaj programeroj, ĉefe organizataj de la komunumoj, kiuj
afable zorgis pri siaj eksterlandaj gastoj per gvidataj vizitoj kaj bongustegaj manĝoj.

• Vendredon, la 19a, okazis interesa vizito al la scienca centro VIRGO, kie situas grava
esplorilo pri gravitaj ondoj. La viziton partoprenis la esperantistoj kaj loka lerneja klaso.
La detalajn priparolojn afable tradukis loka denaskiĝulo Nicola Minnaia, doktoro pri fiziko.
La grupon oni kondutis ĉirkaŭ la ejo per tiucela aŭtobuso. La centro mem naskiĝis kiel
kunlaboro de la itala kaj franca naciaj esploraj asocioj, kio rimarkigas la rolon de internacia
komunikado en la nuntempo.

• Sabaton, la 20a, okazis solena ceremonio memore de Giuseppe Martini, famkonata esperan-
tisto de San Giuliano Terme, antaŭnelonge mortinta. Parolis la urbestro kaj sro Brunetto
Casini, posteulo de sro Martini kiel prezidanto de la Piza Esperanto-Grupo.

Post la ceremonio devintus okazi piedpilka matĉo kontraŭ la lokaj junuloj. Laŭ la famkonata
tradicio, esperantistoj neniam gajnas tiajn matĉojn. Surprizige, la loka teamo ne alvenis.
La kutimo estis tamen respektata: la esperantistoj dividiĝis en du teamoj, kiuj ludis unu
kontraŭ la alia, kaj trankvilige ĉiu el ili gajnis po kvar poentojn, tiel ke neniu esperantista
teamo gajnis la matĉon.

Post la ceremonio, kelkaj partoprenantoj mallace entrajniĝis por viziti Pizon.

• Dimanĉon, la 21a, oni tuttage ekskursis en la mirinda natura parko San Rossore, tuj
okcidente de Pizo. Oni veturis tra la parko, manĝetis lokajn porkotranĉâojn (ŝinko, ktp...)
kaj eĉ baniĝis ĉe kutime neatingebla parto de la marbordo. Posttagmeze okazis neantaŭvidita
pertrajna ekskurso al Lucca, laŭ peto de multaj partoprenantoj.
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La malferma ceremonio, en la belega komunumdomo de San Giuliano Terme.

Dekstren de maldekstre: Michael Boris de IEJ, sro Nicola Minnaja kaj la loka ĉiĉerono.
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Grupa foto post la laciga ludado.

Tra la ĉepiza parko San Rossore.
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• Mardon, la 23a, okazis vizito al la komunumoj Buti kaj Vicopisano. Pro manko de kunordiĝo
de la lokaj urbestraroj, oni ne provizis buson por atingi unu lokon de la alia. Tial la
partoprenantoj povis ĝui 6-kilometrojn-longan promenadon inter la belegaj montetoj kaj
arbaroj de la provinco de Pizo. Laŭ la vojo oni senhonte ŝtelis kaj gustumis lokajn fruktojn.

Thu Quynh miras la panoramon dum la senfina paŝumado.

• Merkredon, la 24a, okazis komuna vespermanĝo baze de tradiciaj pladoj kuirataj de la
gastoj, kune kun tipaj toskanâoj prizorgataj de la urbestraranoj. Vesna el Slovenio pretigis
tipan slovenan saladon; Marianna kaj Tünde, el Hungario, okupiĝis pri krespoj kaj gulaŝo;
Marion, el Francio, kuiris tri bongustegajn ĉokoladajn kukojn; Thu Quynh, el Vjetnamio,
ne povis kuiri siajn tipajn manĝâojn baze de hundo- aŭ serpento-viando pro manko da
ingrediencoj, sed tamen prizorgis kelkajn tradiciajn rizâojn.

Detala listo de aliĝintoj

1. Oliviero BAGNOLI, de la Itala Esperantista Junularo

2. Fabio BETTANI, de la Itala Esperantista Junularo

3. Anca BODALE, el Suceava (Romanio)

4. Ioana BODALE, el Suceava (Romanio)

5. Ionel BODALE, el Suceava (Romanio)

6. Livia BODALE, el Suceava (Romanio)

7. Marek CAVOJSKI, el Slovakio

8. Melinde VAN DAMME, el Antverpeno (Belgio)
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Vesna kaj François atente prizorgas siajn tipajn manĝâojn.

9. César Murilo FERREIRA, el Joinville (Brazilo)

10. Claudio IMBRENDA, de la Itala Esperantista Junularo

11. Barbora KARAILIEVA, el Slovakio

12. KOVACS Marianna, el Miskolc (Hungario)

13. Matthias LISZT, el Vieno (Aŭstrio)

14. Angela, el Vieno (Aŭstrio)

15. Francesco LORENZON, de la Itala Esperantista Junularo

16. Michael Boris MANDIROLA, de la Itala Esperantista Junularo

17. Thu Quynh NGUYEN, el Hanojo (Vjetnamio)

18. Vesna OBRADOVIC, el Mariboro (Slovenio)

19. Marion OLIVIER, el Parizo (Francio)

20. Enrico RAVAGNI, de la Itala Esperantista Junularo

21. François STRIDE, el Pleslin-sur-Trigavou (Francio)

22. VARADI Tünde, el Csongrad (Hungario)


