
 

SES informas  N-ro 1/2018 - marto 2018 
 

Invito al la 

Ĝenerala Asembleo de 
Svisa Esperanto-Societo 

Ĝenevo, sabate la 14-an de aprilo 2018 
 

LOKO: Ĝenevo, Kulturcentro CASTAFIORE, Strato Montbrillant 20  
(5 minutojn piede for de la stacidomo Ĝenevo-Cornavin) 
Dato: Sabate la 14-an de aprilo 2018 
Horo: de la 10-a horo al la 18-a horo. 
 

Programo:  
10 :00 Akcepto, teo kaj kafo. 
10 :30 Ĝenerala Asembleo 
12 :30 Komuna manĝo. Ĉiu  alportu ion kaj metos tion sur tabloj. Ĉiu servas sin 
laŭplaĉe. Bv anonci al Sonia Daubercies tion, kion vi intencas alporti. Tiel ni 
evitos havi nur desertojn aŭ nur pizojn. Vi povas atingi ŝin plej bone uzante ŝian 
telefonnumeron 079 649 88 86. 
Dum la posttagmezo okazos rolludoj gvidataj de Mirejo Grosjean. 
Ni devos antaŭ la 18-a horo purigi la kuirejon kaj balai la salonon. 
Ni dankas al la familio Sans, kiu rezervis la salonon por ni. 
 

Kun amikaj salutoj 
La Estraro de Svisa Esperanto-Societo 
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Tagordo de la ĝenerala kunveno de SES    14-an de aprilo 2018 
Ĝenevo 

1. Bonvenigo, kontrolo de ĉeestantoj kaj anonco pri senkulpiĝoj.  
2. Aprobo de la tagordo.  
3. Elekto de protokolanto  
4. Elekto de voĉnombrantoj  
5. Evoluo de la membraro. Mortis Yvette Goy  
6. Aprobo de la protokolo de la ĝenerala kunveno 2017 
7. Vivo de la societo : aprobo de la estrarraporto  
8. Financoj. Prezento de la jarkalkulo kaj aprobo de ĝi.  
9. Elekto de kaskontrolantoj  
10. Elekto de honoraj membroj de SES.  
11. Proponoj de membroj 
12. Projektoj por 2018 : 22-an de sept. Festivalo en Neuchâtel. 
13. Fikso de la loko por la ĝenerala kunveno 2019 
14. Nia retejo, nia voĉo.  
15. Buĝeto 2019 Prezento kaj aprobo.  
16. Diversaĵoj  

 

Alvoko pri pago de kotizoj 2017 
 

Saluton, 
 

printempo jam alvenis kaj estas pli ol tempo alvoki vin pri la pago de via  kotizo 
2017  al  S.E.S. 
 

Via kotizo kalkuliĝas laŭ la jena kotiz-tabelo.         
Ni lasas vin indiki la sumon sur 
la ĝirbulteno sube. 
 

Noto :  
Ĉar la diversaj kotiz-prezoj 
malsimilas, ne necesas indiki 
al ni vian kategorion, se vi 
pagas nur unu kotizon. 
 

Male, se vi pagas pli ol unu 
kotizon, bv detaligi en la loko 
« Zahlungszweck / Motif versement / Motivo versamento » 
 

Ekz. indiku:     35 + 10 + 10     (ekz. por unu plenkreskulo kun du infanoj) 
          aŭ :   50  + donaco 20     (kaze de kotizpago plus donaco) 
 
Poŝtkontonumero: 17-581908-4 (PostFinance)  
aŭ IBAN CH95 0900 0000 1758 1908 4  
je la nomo de Svisa Esperanto-Societo, 2300 La Chaux-de-Fonds 

Jaraj kotizoj de SES CHF 

Infanoj ĝis 18 jaroj 10.- 

Junuloj de 19 ĝis 29 jaroj 20.- 

Plenkreskuloj ek de 30 jaroj 35.- 

Paroj ek de 30 jaroj 50.- 

Patronoj ek de 30 jaroj 70.- 

Nura abono de SES informas 25.- 
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(Ĉi provizora bllanco ankoraŭ ne estas kontrolita de la kaskontrolantoj, do povas okazi eblaj modifoj ĝis la ĜK) 
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Jarraporto des Svisa Esperanto-Societo pri 2017 
 

Eventoj : 
21.01.2017 :  Fribourg, ĝenerala Asembleo de SES, kun prezento de la 

instituto pri plurlingvismo kaj prelego de Zorana Sokolovska, 
esploristino en la centro. 

19 – 26.01.2017 : Soloturn : Soloturnaj Filmtagoj: Der Kleine Tisch der 
Weltregierung | La Eta Tablo de la Mondregistaro 
(Parzival) estas prezentita. 

04.02 : Ĝenerala Asembleo de la amikaro de CDELI en La Chaux-de-
Fonds.  

21.03: Sonceboz: Inaŭguro de la ekspocio Adora Krudarto. (Parzival) 
05.04 : Biel/Bienne: Inaŭguro de la dulingva libro angle/esperante 

de Eveline Porter «L'Oiseau (The Bird - La Birdo)» 
14.04 : Zürich : Inaŭguro de la libro de Klaus Friese kaj aliaj: 

Fahrtrichtung Esperanto 
13.05: Martigny: 1a Valeza Esperanto-Tago. Diskutrondo pri fondo 

de Valeza Esperanto-Grupo. Vizito de pentraĵ-ekpozicio 
Hodler Monet Munch. 

25-28.05 : Les Brenets : Aktivula Maturigo AMO (de UEA) kun Monika 
Molnar, Katalin Kovats, Stefan McGill, Mireille Grosjean. 

01.06: Zürich: Kunveno de la Komunutila Societo Enge kun Prelego 
de Dietrich Michael Weidmann en la germana lingvo kun 
titolo "Fahrtrichtung Esperanto". 

23.06: Sonceboz: Prezento de la filmo de Christian (?) pri 
« Parzival’ ». 

23.07 : Sonceboz : Inauguro de la Ekspozicio „Memfoto-libera Arto“ 
(Parzival ‘) 

10.09 : Soloturno: Postsomera renkontiĝo kaj ĝenerala kunveno 
de la svisa ILEI-sekcio. 

30.09-01.10 : La Chaux-de-Fonds: Solenaĵoj okaze de la 60-jariĝo de 
CDELI 

04.11 Libroinaŭguro de Sonoril-Urĉjo kun koncerto de Kim 
Hendriksen en la vendejo Esperanto-Freestile en Rapersvilo-
SG 

09.12 : Basel : Trilanda Zamenhoffesto de la Esperanto-Societo 
Bazelo, kunvenigis homojn el foraj urboj de Svislando, 
Francio kaj Germanio. 
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Regulaj kunvenoj : 
Genève :  - Kasta Festo : 04.03, 29.04, 01.07, 30.09, 25.11 

- Lunda babila grupo, kiu ĉefe celas komencantojn 
La Chaux-de-Fonds: Studsabato: Principe ĉiun 3-an sabaton de la monato. 
Zürich : Kafejo Mandarin , Libera kunveno kaj kafoklaĉo 
Lausanne:  - Babila rondo, espace Dickens 

- Bazara budo de la laŭzana esperanto-Societo : 20.05, 10.06 
Wil aŭ Flawil : kunvenoj de la Esperanto-Klubo Wil 
Biel : Ronda Tableo de la Mondregistaro - Kreado de Espero-mono 

kun Parzival' 
 
Paralelaj eventoj, kie esperanto aperis 
22.08 : Mirejo aperas en la aikido lernejo de Neuchâtel dum du 

vesperoj por traduki prezenton de Kimura Sensei el esperanto 
al franclingva publiko. 

16-17.12 : Biel : Kleine Bieler Büchermesse (Eta Biela Librofoiro), en 
kiu esperanto aperis el tri flankoj : 
- Aperigo de la monografio pri Parzival', kaj lia budo en la foiro. 
- budo de Allsprachendienst Esperanto GmbH kun prezentado 
de ties Espranto-eldonprogramo (Sonoril-Urĉjo, 
Fahrtrichtung Esperanto …) 
- Budo de Eveline Porter kun prezento de L’Oiseau (The Bird – 
La Birdo) 

4-6 julio :  Mireille Grosjean kaj Ueli Hänni instruis esperanton en la 
gimnazio de Langenthal. 

Café des langues, La Chaux-de-Fonds : ĉiu-monate, oni kunvenas por paroli 
ĝis 20 lingvojn, interalie esperanton. 
 
Novaĵoj 
Dietrich Michael Weidmann elektiĝis kiel komitatano A ĉe UEA nome de 
Svislando. 
Mireille Grosjean elektiĝis kiel komitatano A ĉe UEA nome de ILEI 
Mirejo pretigis la dokumentojn por UNU LECIONO POR ĈIU LERNEJANO pri 
eo. Ŝi liveris 20 dosierojn al Neuchâtel por ĉiuj lernejoj de la kantono.  
 
Evoluo de la membraro 
Fine de la jaro 2017 membras 151 personoj en la societo, unu pli ol en la 
antaŭa jaro : Du eksiĝis, unu mortis, sed du nove aliĝis. Novaj membroj estas 
André Mueller kaj Eŭgen Wa Hoerkens. Mortis Yvette Goy 
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Plej malavaraj membroj 
André Sandoz 
Verena & Gabriel Chaves-Waldes 
Alois Koller-Mutschler 
Laurence Ducret Aïdonidis 
Eugen WA Hoerkens 
Ni dankas ilin pro ilia aparta subteno al la societo. 
 
Jarraporto redaktita de Luko Allemand en marto 2018 
 

 
Bela Suno en Villars-sur-Ollon      http://www.beausoleil.ch/ 
 
La kolegio Beau-Soleil (Bela Suno) estas konata institucio en la kantono Vaŭdo, 
kiu lertigas 240 junulojn el la tuta mondo. Estas franclingva sekcio kaj anglalingva 
sekcio. Temas pri endoma studado kompreneble. En tiu lernejo laboras 
instruisto el Meksiko, kiu en sia junaĝo aŭdis pri Esperanto. Kiam la tuta 
instruistaro preparis specialan programon pri novaj vojoj por la mondo por la 
sabato 24-an de marto, tiu instruisto proponis prezenton de Esperanto. Li 
esploris en la Reto, vokis ien tien, ricevis rifuzojn, kaj finfine vokis Mireille 
Grosjean. Feliĉe la dato proponita de li konvenis al ŝi kaj la afero estis decidita. 
Mireille sugestis, ke ŝi devus havi helpanton. Ŝi trovis Sonia Daubercies. Tiu 
duopo efike funkciis, Mirejo parolante kun LEGO-pecoj en la mano, rigardante al 
la publiko, Sonia skribante ĉe blanka tabulo. 
En plej bela suna tago ariĝis la gestudentoj por konuma spektado de filmo : la 
parto pri EO de la filmo de Sam Green « Utopia in four mouvments ». Poste 
okazis prezento de EO al 5 grupoj per po 30-minutaj kunsidoj. Okaze de la 
kursetoj la studentoj atenteme partoprenis la prezenton de -in- kaj -id- kaj 
sukcesis post 5-minuta leciono trovi mem vortojn, kiuj ekzistas nek en la franca 
nek en la angla : kolombino, kolombido. Mireille insistis pri tiu « miraklo ». Kelkaj 
studentoj brile kontribuis per ĝustaj respondoj kaj ricevis donacojn. Pluraj 
geinstruistoj montris fortan intereson. La fina parto de la tago estas spektado de 
la filmo « Demain » (morgaŭ), kiu prezentas novajn vojojn por agrikulturo. 
Mireille sendis antaŭe plurajn paĝojn kun ĝeneralaj informoj pri EO cele al 
fotokopiado kaj povis disdoni ilin al ĉiu studento fine de ĉiu kurseto. 
 

Raportas Mireille Grosjean 
 

http://www.beausoleil.ch/
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Esperanto-Librejo Zuriko 
Archstr. 2, 8610 Uster 

 

http://librejo.ch 
 
Subtenu nian eldonan laboron 
mendante viajn librojn pere de la 
Esperanto-Librejo Zuriko! Se la 
mendosumo superas CHF 50.- la 
livero interne de Svislando okazos 
sen aldono de sendokostoj. (Vi 
povas ĉe ni mendi librojn de ĉiuj 
svisaj eldonejoj, sendepende de la 
lingvo)! 
 
Vi povas mendi viajn librojn tra nia 
retejo http://librejo.ch aŭ viziti nian 
librejon surloke en Uster. Horaro: La 
librejo estas malfermita por 
vizitantoj nur post interkonsento 
pri horo. Do necesas nepre antaŭa 
anonco! 

 
Jen: Nepre havenda libro por ĉiuj 
germanlingvaj movadanoj: 

 

SVISA KALENDARO 
 

Pri la riĉa programo de la 
Esperanto-movado en Svislando 
regule ĝisdatigas vin la retejo 
de la Svisa Kalendaro. 
 

Vi trovas ĝin je 
http://esperanto.ch/kalendaro 
 

respektive: 
http://svisa-esperanto-societo.ch/kalendaro 
 

Sonoril-Urĉjo en Esperanto 
haveblas ĉe http://librejo.ch por 
CHF 16.50 
 

 
 

Redaktaj informoj: 
 

SES informas aperas 2018 3-foje jare 
en februaro (redaktofino jan 31) kaj 
septembro (redaktofino aŭg 31) 
kaj oktobro (redaktofino nov 30) 
Svisa Espero aperas 1-foje jare 
venonta eldono 2018/06 en juni 2018 
(redaktofino 31-an de majo 2018) 
 
Respondeca redaktisto: 
Dietrich Michael Weidmann 
 
Redakta adreso: 
SES informas / Svisa Espero 
Allsprachendienst Esperanto GmbH 
Archstr. 2, Poŝtfako 26, CH-8613 Uster 
3 
Tel. +41(0)44 251 50 25 
Fakso: +41(0)44 261 04 79 
Retpoŝto ses-informas@esperanto.ch 

http://librejo.ch/
http://librejo.ch/
http://esperanto.ch/kalendaro
http://svisa-esperanto-societo.ch/kalendaro
http://librejo.ch/
mailto:ses-informas@esperanto.ch
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