
 



DECIDO 

La estraro de Universala Esperanto-Asocio faris la decidon 
pri la kongresurbo 30-an de julio 2014 dum la 99-a 
Universala Kongreso en Bonaero kaj la prezidanto Mark 
Fettes anoncis ĝin dum kunveno de la komitato la 1-an de 
aŭgusto 2014. 

 

Nitro konkursis pri organizado de la kongreso kun la 
portugala ĉefurbo Lisbono. Pri okazigo de la kongreso 
okupiĝos membroj de Slovakia Esperanta Federacio kaj 
Slovakia Esperanta Junularo kaj oni kalkulas ankaŭ kun 
helpo de aktivuloj el najbaraj kaj aliaj landoj. 



 



Kial veni al Slovakio? 

• Malkovri la landon (meze de Eŭropo) 

• Lern(et)i la „slavan Esperanton“ (slovake.eu) 

• Turismi (tra kasteloj, montoj, naturo) 

• Ekkoni slovakan kaj slavan kulturojn 

• Sperti slovakan gastemon  

 

 



Kial veni al Nitro? 

• Historie la unua urbo de Slovakio 

• La grava sidejo de iama Grandmoravia imperio 

• La naskiĝloko de la unua slava skribo – 
glagolico („Bjalistoko por slavoj“) 

• Eta urbo = bona videblo de Esperanto 

• „Pieddistanca kongreso“ 

 



Kial veni al UK 2016? 

• Nova jarcento de UKj! (nova jarcento, novaj defioj) 

• Modernigo, novigo (vivaj retaj elsendoj...) 

• Riĉa programo (kultura, prelega, faka...) 

• Junulara programo! (riĉa, kvalita, ĉeestinda) 

• Verda kongreso (ekologia, pieddistanca...) 

• Malkosta „dumkongresado“ (1 biero = 1 EUR) 

• Varma somera kongreso  

 

 

 



La kongresejo 

 



 



La urbo 

 



 



 



 



Kongresa temo 

“Socia justeco — lingva justeco” 

Publikigita la 15-an de oktobro 2015  
en la 590-a gazetara komuniko de UEA   



Kongresa temo 

La 101-a Universala Kongreso 
markos la 20-jariĝon de la 
Manifesto de Prago, kiu 
siatempe celis klarigi la rilaton 
inter Esperanto kaj aliaj sociaj 
temoj. Venis tempo por ĝia 
ĝisdatigo, en kongreso vaste 
malfermita al la mondo. Al 
ĉiuj strebantoj por justeco, ni 
alvokas: venu kongresi kun ni 
en Nitro! Mark Fettes 



Gravaj atingoj 

Andrej Kiska 
prezidento de Slovakio 

Alta protektanto 



Gravaj atingoj 

• Ministeria aŭspicio: akompanaj aranĝoj 

• Oficiala (unua) poŝtmarko pri Esperanto 

• Universitataj kontaktoj kaj kunlaboro 

• Amaskomunikilaj kontaktoj 

• Ŝtata kaj urba subtenoj 

 



Loka Kongresa Komitato 

prezidanto de LKK:   Peter Baláž    
vicprezidanto:    Ján Vajs    
sekretario:     Jozef Reinvart    
financoj, volontuloj:   Dorota Rodzianko   
kongresejo:    Vladimír Rataj   
ekskursoj:    Zuzana Pichnarčíková  
loĝiga servo:    Juraj Gondžúr 
scienca/faka programo:  Eva Poláková     
kultura programo:   Stano Marček         
ĵurnalistaj rilatoj:    Zlatica Gregorová     
publikaj rilatoj:      Zuzana Kožuchová 
junulara programo:   Léon Schnelldorfer 



Kion nun fari? 
 
1.Aliĝu al la 101-a UK! 

 
 

2.Se vi estas  
   sufiĉe entuziasma,  
   aliĝu al volontuloj! 



Kiel vi povas helpi? 
 

• reklami la kongreson 
• antaŭkongresaj laboroj (preparo de dokumentoj 

kaj materialoj) 
• volontuloj en akceptejo dum la unua tago  
• gvidantoj de dumkongresaj ekskursoj 
• programeraj helpantoj 
• postkongresaj laboroj 
• postkongresaj ekskursoj 

 



Aliĝilo por helpantoj 

• Se vi pretas helpi en organizado de la 101-a 
Universala Kongreso de Esperanto, bezonatas 
helpo antaŭ, dum kaj post la kongreso.  

• Por bone dividi la taskojn kaj helpantojn ni 
petas vin plenigi tiun ĉi demandaron/aliĝilon.  

• Ni certas ke vi trovos iun taskon por kio vi plej 
taŭgus/emus helpi. 

• http://www.nitra2016.sk/volontuloj-sercxataj/ 

http://www.nitra2016.sk/volontuloj-sercxataj/
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Gravaj informoj 

www.nitra2016.sk  
www.facebook.com/uk2016  

www.uea.org/kongresoj  
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http://www.uea.org/kongresoj
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Ĝis revido en Slovakio! 

 

Ĝis revido en Nitro! 
 

Ĝis revido en UK 2016! 




