
LAHTIO 2019
La  104-a  Universala  Kongreso  de 

Esperanto (20-27 de julio 2019) okazos 
en la progresema kaj naturamanta finn-
landa  urbo  Lahtio  (Lahti).  Por  trovi 
oficialajn  informojn  pri  la  plej  grava 
Esperanto-evento de 2019, ni invitas vin 
noti  la  adreson  kaj  regule  viziti  la  ret-
paĝon de la LKK:
- http://www.esperanto.fi/uk2019

Vi povas ankaŭ sekvi la evoluojn rila-
tajn al la UK ĉe sociaj retejoj:
- oficiala Facebook-paĝo:

https://www.facebook.com/Lahtio2019
- oficiala YouTube-kanalo:
 https://www.youtube.com/channel/UC0r
vzTsk3NtsCcgCqĝc2vA 
- Esperanto en la regiono de Lahti:

www.facebook.com/esperantolahti

Aliĝu nun!
La 104-a UK akceptis la unuajn aliĝojn 
jam dum la 103-a UK en Lisbono, per 
papera  aliĝilo  en  la  kongresa  sako.  La 
aliĝnumero 1 estas rezervita al la gajnin-
to  de  la  kongresa  aŭkcio.  Nun  la  tuta 
mondo povas plej facile kaj naturamike 
aliĝi per la reta aliĝilo:
 https://uea.org/alighoj/uk_alighilo

Atentu kaj  atentigu  viajn  konatojn:  la 
plej favorpreza aliĝperiodo daŭros ĝis la 
31-a de decembro 2018. La kotiztabelon 
vi  povas  trovi  ĉe  la  retpaĝo  de  UEA: 
https://uea.org/alighoj/uk_kotiztabelo 

Fine ne forgesu, ke plej multe ŝparas la 
individuaj membroj de UEA kaj TEJO, 
ĉu bazaj aŭ abonantoj. 

Do nepre (re)aliĝu por ne mistrafi la plej 
favoran kotizon:
 uea.org/alighoj/alighilo2019

"VIVANTA NATURO, 
FLORANTA KULTURO"
Kongresa temo de la 104-A UK

La  kongresa  temo  de  nia  104-a  UK 
estis  elektita de la Estraro de UEA ko-
mune kun la LKK kaj formale anoncita 
la 3-an de aŭgusto, fine de la 103-a UK 
en  Lisbono,  kiel  eblas  rememori  en  la 
kongresa retejo:
www.esperanto.fi/uk2019/kongresa-temo/. 

Ĉi-sube,  vi  trovos  analizon  de  la 
Prezidanto  de  UEA,  D-ro  Mark  Fettes, 
pri la kongresa temo de Lahtio, sonanta 
ankaŭ kiel invito al nia 104-a UK:

La  UK-urbo  Lahtio  fieras  pri  sia 
verdeco.  ‘Elstare  verda’,  ‘naturkonfor-
ma’  –  jen  la  trajtoj,  kiujn  ĝi  volas 
prezenti  al  la  mondo.  Kaj  nia  elektita 
temo por la 104-a UK eĥas la vizion de 
la  urbo.  ‘Vivanta  naturo,  floranta 
kulturo’ – tiu kunmeto celas pensigi nin 
kaj aliajn pri la interligiteco de la homa 
mondo  kun  la  multe  pli  vasta  vivanta 
mondo ĉirkaŭ ni.

Jam  de  pli  ol  du  jarcentoj,  diversaj 
sociaj  kaj  ideaj  movadoj  avertas  pri  la 
kreskanta fendo inter homoj kaj naturo. 
Temas  pri  ambaŭflanka  damaĝo.  Jen, 
unuflanke,  la  naturo suferas,  ĉar  homoj 
ekrigardas  ĝin  kiel  nuran  fonton  de 
resursoj, malfermitaj al senbrida eksplu-
atado. Jen, aliflanke, la homo suferas, ĉar 
enfermita  en  la  bruo  kaj  premo  de  la 
industrio, de la urbegoj, de la konsumis-
mo.  La  sekvojn  ni  vidas  ĉirkaŭ  ni  ĉie, 
tutmonde.  Velkanta  naturo,  febranta 
kulturo…

Laŭ Gazetaraj Komunikoj de UEA
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