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La aŭtoro de ĉi tiu libro verkis popularan libroserion „Esperantlingve
ĉirkaŭ la mondo” kaj kelkajn librojn de tiu serio oni jam publikis en
hungara,  japana,  ĉina,  korea  kaj  esperanta lingvoj.  Pri  la  mirindaj
libroj  de  d-ro  Márkus  Gábor  oni  konstruis  du  retpaĝojn  en  Kali-
fornio.  Ili  estas:  http://esperantofre.com/mondo/mglegu.htm kaj
http://esperantofre.com/mondo/flavaa.htm La  plej  nova membro
de tiu libroserio estas la „Koreio, la kongreslando”.

La 102-a Universala Kongreso de Esperanto okazos en Seulo, Koreio
de la 22-a ĝis la 29-a de julio, 2017. Oni diras, ke antaŭ starti voja-
ĝon antaŭ ĉio vi prenu libron, kiu donas informon pri via vizitonta
loko aŭ lando. Jen feliĉe vi prenas la libron, kiu donos al vi unikajn
informojn  pri  la  kongreslando,  verkita  de  d-ro  Márkus  Gábor.  Li
studis  japanan lingvon kaj  kulturon en  la  Nanzan Universitato  en
Japanio, doktoriĝis pri japana ekonomiko kaj restis en Koreio sufiĉe
longe  instruante  Esperanton.  Pro  tio,  kvankam  li  estas  eŭropano,
tamen la azia kulturo ne estas fremda por li. Mi certas, ke li bone
prezentas la Esperanto-movadon de Koreio kaj korean kulturon en tiu
ĉi libro. Plurfoje mi invitis lin al miaj Esperanto-kursoj en universi-
tatoj kaj en la Seula Esperanto-Kulturcentro, tra kiuj li donis moti-
vojn  al  komencantaj  esperantistoj  kaj  dividis  siajn  spertojn  pri  la
monda kulturo kaj homa vivo. 

Vere li estas respektinda persono pro sia modesteco kaj ĝentileco je
ĉiuj  paŝoj  kiel  zamenhofido.  Bonvolu  ĝui  Koreion  kaj  la  korean
kulturon per tiu ĉi libro kaj vi estos bonvenigota en la Seula UK.

                                                      

                                                                Lee Jungkee
                                      docento de humanistiko

                                    en la Kyunghee Universitato,
                                    estrarano de la Universala Esperanto Asocio,

                                     prezidanto de la Seula Esperanto-Kulturcentro
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