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Estrarkunsido

Miguel
Sancho

La HI :
aro kunsidis en la centra oficejo en Madrid
a 13an de aprilo 2002 ekde la 10:30 atm. Ceestis: Miguel
Angel Sancho, Pedro Garrote. .` tuel Gutierrez, Manuel
Parra, Augusto Casquero L L .:` '• ..cos ": iz, plus la kunla>_ _..zon .LM. Galofré
boranto Ana Man --- Prezer__:.
Luis
Herntínd
kaj
Pritraktitaj aferoj:
1 La sekretario laiitlegis unue la protokolon de la antaŭa
3oletín 354), kiun oni aprobis, kaj
kunsido (26a jan
poste reviziis la ĝ An an plenumon de ties decidoj:
a) Fernando Moral akceptis la funkcion ĉefdelegito de
UEA por la periodo 2002-2004. (Lia tasko, koncize dirite,
konsistas en la kunordigo de la delegita reto de UEA en Hispanio.)
b) Ankoraŭ ne instaliĝis la lineo ADSL.
2 Kotizperanto de UEA: Pedro A. Garrote Escribano, el
Valladolid, proponiĝas kiel nova kotizperanto de UEA en
Hispanio, funkcio ĝis nun farita de la CO de HEF. Temas pri
perado de pagoj por membrokotizoj al UEA, abonoj al
"Esperanto" kaj "Kontakto" kaj aliĝoj al UK. Se UEA akceptos la proponon, ĉi jarfine HEF transdonos al Pedro tiujn taskojn.
3 Granda Vortaro de Fernando de Diego: Estis enketitaj
diversaj instancoj pri eventuala financado de la eldono, kun
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magrajcczu j ĝis nun. Tumen, per rcúukonaukúloupchs
jam ph o| cent an
. Se pos kelkaj monatojnc
aperos pli bona solvo, per anonc j en revu j oni kolektos

La Prez. ordonis:
kravatojn for!

4 Augusto Casquero, re p rezenta nNdcFIEF ĉ c|ukmniuUodoDEA,ncpovox ĉecsó|ukunsid jn en Fortalezo, Brazi|o.Oniuc/fosduporokazunuoy\a\oŭuoiun.

5'Uispono Kongreso 2OO2:TroviNe problemojn por ku'
nordúÚ nian kongreson kun tiu de SAT, ni decidis apartigi
g i n. La HFF-kongreso okazos en la sama urbo, Alicante, sed
cnu4co|iutc m po: dc|u|o^isla4udcuùgusto. e niu^co|cQ{o
n/ayor
aliĝo kostos ĉirkaŭ lUUEDD.Lo
prezo úJu6vos la kostojn de kvartaga loĝado kun mateumu '
7- I' ova membro-kategorio. Lige al |u projekto aperigi
Dnlcdn unkuD en la retpaĝaro de la asocio, kun alireblo pere
de pasvorto, ni starigos la novan kategorion "simpatianta
membro", n e kotizanta, ne ricevanta la paperan revuon, ka:
nccnkukulutapm|ukotizodcBFI al UEA.Pó ĉia fe noh+

8- Porn|i bone ordigi la ofi jwz oni esploros la koston

Paz Miguel Angel Sancho
Sck &yaoo/oyurro
HEF'Bu|tenon'no355
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Condic ^

ACTIVO..

m

.i ran o

mport:•• ...7 :.. ,:.:.:s y periodos 2001 y 2000.
EJERCICIO 01.. EJERCICIO 00

B) INMOVILIZADO ............ . ........... 10.432.368 ..... 10.663.886
II. Inmovilizaciones inmateriales .................. 127.884........ 127.884
5. Aplicaciones infonnàticas ......... . ... . ....... 127.884........ 127.884
215. APLICACIONES INFORMATICAS. , .... , ... , 127.884..... . .. 127.884
III. Inmovilizaciones materiales ................ 10.304.484...... 10.536.002
1. Terrenos y construcciones ....... . ........... 10.000.000 ..... 10.000.000
221. CONSTRUCCIONES (OFICINA CEN.) ..... 10.000.000 ..... 10.000.000
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario......... 1.054.263 ...... 1.050.268
225. MOBILIARIO ............. ............... 362.129........ 358.134
226. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION.... 692.134........ 692.134
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso .. , 367.984........ 292.984
232. BIBI_IOTECA............................. 367.984........ 292.984
7. Amortizaciones .... . ........ . .............. -1.117.763 ....... -807.250
282. AMORI. ACUM. INMO. MATERIAL ....... -1.117.763 ....... -807.250
D) ACTIVO CIRCULANTE .. . ................ 1.774.164. , .. , . 2.145.952
II. Existencias ...... . ............ . ... . . . ....... 296.191........ 441,075
1. Comerciales ........ . .. . .......... . ......... 296.191........ 441,075
300. LIBROS PARA VENDER ................... 296.191........ 441.075
IIL Deudores.................................. 619.626........ 472.555
4. Deudores varios ............... . ............. 619.626........ 472.555
440. DEUDORES .... . ................ . . ........ 43.277......... 10.000
447. PATROCINAD. AFILIADOS Y OTROS......... -5.037......... -7.536
553. C.C. CON SOCIOS Y ADMINISTRADORES ... 581.386........ 470.091
.. 858.347...... 1.163.227
VI. Tesoreria................... .
55.898........ 125.480
570. CAJA PESETAS. .. .
572. BANCOS E INST. DE CREDIT., C.C. VISTA ... 802.449...... 1.037.747
VII. Ajustes por periodificación ........................ 0......... 69.095
480. GASTOS PAGADOS ANTICIPADAMENTE ......... 0......... 69.095
TOTAL ACTIVO ........................... 12.206.532 ..... 12.809.838
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PASIVO

EJERCICIO 01.. EJERCICIO 00

...
_

A) FONDOS PROPIOS... .
I. Capital suscrito_
101.

..... 1E879.683 ..... 12.299.350

.

12.299.350 .. . . 12.373.987

_

UJDO SOCIAL ... .................... 12.299.350 ..... 12.373.987
's y ganancias (Beneficio o Pérdida) . .

. -419.667 ........ -74.637

129. IURDIDAS Y GANANCIAS................ -419.667....... -74.637
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO

. 326.849 ..... . 510.488

IV. Acreedores comerciales ...................... 231.935. . . . .. 410.086
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios

.. 231.935.

.. 410.086

419. ACREEDORES POR OPERAC. EN COMÚN... 231.935.

. . 410.086

VII. Ajustes por periodificación

.

_ ... . . . .

94.914... . .. 100.402

485. INGRESOS ANTICIPADOS

. ..... 94.914. . _ 100.402

TOTAL PASIVO „ . .

..... 12.206.532 . .

.

12.809.838

Man festacio kontrau tutmonde o
en Valencio
Ok

la

"; L. U

nistroj pri eksteraj rilatoj de la Eŭropa
Unio plus 12 el aliaj landoj de la mediteranea marbordo, ĉefe arabaj,
okazis populara surstrata manifestano en Valencio, la 20an de aprilo,
kun partopreno de multaj miloj da
pacaj manifestantoj de la tuta mondo, reprezentante ĉirkaŭ 120
NRO-jn kaj aliajn.

Ir la petoj por tuudaco,
:Ja
por homa egaleco, r la tuja solvo de la
israela-palestina problemo, kontrail sovaaa ekonomia tt.,' andigo, ktp, videblis la afiŝo kiujn portis lokaj esperantistoj, kun la esperanta flago unuflanke,
kaj peto por solvo de la lingva tutmonda problemo ĉe la alia flanko.
Augusto Casquero
HEF-Bulteno n-ro 355
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perdick
Condiciones: Importes en Pesetas, periodos 2000 y 1999
DEBE

_ EJERCICIO 01, . EJERCICIO 00

. 2.164.507 ...... 2.065.149
A) GASTOS .
, ............. 144,883......... 35.612
,
A2.
.
35.612
. _ 144.883. .
Compras de libros............... _
.
.
,
,
0.........
20.000
600. COMPRAS DE LIBROS . .
144.883...
15.612
610, VARIA. EXISTEN. DE MERCADERIAS
_ .. 310.513. . .
290.250
A4. Dotaciones para anion. de inmovilizado .
. 310.513. „
290.250
682. AMORE DEL INMOV. MATERIAL . . .
. . 1.698.961 ...... 1.739.287
_
A6. Otros gastos de explotaciún
.
. 1.643.330 .
. 1.651.630
„
.
.
a) Servicios exteriores
19.710
1.785. . .
622. IR1
ACIONES Y
58.000.. . ... 116.000
62
:R . LIO
POF. INDEPEND. „ _
. . ,
,
9.409.
)S .
.
17.530
625. PRIMAS DL S
46.632
626. SERVICIOS BANCA_UOS Y SIMILARES . . 46.213. . .
..
841.937
PUBLICID.,
PROPAG.
Y
REL.
PÚBLICAS
...
1.000.573.
627.
. . 238.536
628. SUMINISTROS (luz, telefono, Internet, etc). . 104.506.
422.844..
... 371.285
629. OTROS SERV. (UEA, Comun. Correo, etc) . .
87.657
_ . 55.631.
c) Otros gastos de gestión corriente
55.631. .
. 87.657
655. Perdidas de cuotas incobrables
.0
AI, BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN.
A7. Gastos financieros y gastos asimilados ............... 3
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados............. 3 ..
3.
6690. GASTOS POR REDONDEO DEL EURO

. . .....
„

AIV. RESULT. EXTRAORDINARIOS POSITIVOS _ 101.000

18.042

.O
10.147
10.147

O

AV. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS
. . ........
A15. Impuesto sobre sociedades
630. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS
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EJERCICIO 01.. EJERCICIO 00

HABER. ... . . .

B) INGRESOS (B1 a B13) . . . . . .

..

.

BL Importe neto de la cifra de negocios..

1.744.840...... 1.990.512
L583.662

1.781.770

123.411.... .... 243.454

a ) Ventas
700. VENTAS DE MERCADERIAS. _

. 121411... ..... 241454

b) Prestaciones de servicios..................... 1.460.251

.

705, PRESTACIONES DE SERVICIOS ............. 64.796. .
720, CUOTAS DE USUARIOS. .

L538.316
.

48.943

_ .............. 43.760..,....., 38,972

721, CUOTAS DE AFILIADOS. ................ 1,275.593

. 1.280.923

723. INGRESOS COLABORICONGRESOS, ........ 74.935......... 81.392
726. DONACIONES DE SOCIOS................... 1.167......... 88.086
B4. Otros ingresos de explotación .................. 60.175..
a) Inc

190.700

accesorios y otros de gestiOn corriente _ .. 26.898.

759. 1

C POR SERVICIOS DIVERSOS

b)

_

.

.

„

10.700

. . .. 26.898. _ , .... 10.700
_ 33.277.

..... 180.000

741. OTRAS SUBVENC. A LA EXPLOTACION ..... 33.277.. „ .

. . . . 510.520.

BI. PERDIDAS DE EXPLOTACION

. . . . . 92.679

B7, Otros intereses o ingresos asimilados ................. 3 ,
c) Otros intereses

_

_.

7690. INGR. POR REDONDEO EURO. . .

_ .. 3 . . ,

..... 101.000.

778. INGRE. EXTRA. (DEVOL. IMPUESTOS) ..... 101.000. .

BV. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS .

. .... 409.520.

By!. RESULTADOS DEL EJERC. (PERDIDAS) .... 419.667
HEF-Bulteno n-ro 355

..

............. 3 ..

BIII. PERDIDAS DE LAS ACTIV. ORDINARIAS .. 510.520 .....
B12. Ingresos

180,000

92.679
18.042
. 18.042

. 74.637

74,637
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]onlanxem brunodcREÍ ĉc\ujurfino.

: 4|6. Inter Ui2infan j ` 3ljuou~i,!lpuUn'
j (kotizantaj
d
j (ne
i
),33dumvi j
.]
(kotizintajunufojo)k j 19 grupoj.
Novaj membroj en 2001: 22. Perditajnu m b roj on20O):3| E]
:orpasis. La ceteraj cks
, ĉueksn}ichc ' ĉ u p rosimp|o
ĉesl ,

Novaj

j en 2001

Eduardo Varga GmiÚzezMa\aga
Pablo T. Conesa Gar iuZumgozo

Marco TrcvisúnDcnuzModrid
J*scp Ferrer iMuoyaDuoo|onu
Felix Calvo £sgucvuBoóUmdc|u0b.(8urgos)
Luis Antonio Rey ViUu|x!a (Cantabria)
Maria Luisa McnéndczAvU{s(uxkhus)
Gloria Ines Dnrehod e 0noCeu|x
Rani Martinez AnuhnOudod Real
Recaredo Garcia Rodriguez Madrid
Anibal Rodriguez DoOmunnCo|mcnu jo (Madrid)
Victor Manuel Macias CaroHuelva
Juan Cristobal CccczuL' oz\a|eucio
Cristina dei CastilloSegovia
[ohedcy Jorge SantanuLos Palmas dcO.C.
Paco RiosMadrid
Leticia [;órnezCaldcnjnMedcDin (Badajoz)
Gustavo OriuCiRi6n9untamder
Juan Carlos CmoznFcrnúndczMudiid
José Garcia CaraMadrid
Manuel Gomis RubioAlicante
Rafael Arroyo SualdeaAlcorcón (Madrid)
La sekretario,

8—

HEF-Bulteno n-ro 355

Libroservo

Arnbau frakcioj
fratece kunaj,
por Esperanto.

de HEF
Resumen de Ingresos y Gastos 2001

Koncerne la lastatempan koliziadon
inter dur apartaj frakcioj en Esperantujo,
mi konsideras interese reliefigi en Boletin la ekvilibre formulitan analic-n, k to
o
faris pri tiuj frakcioj, nome: f
kaj Finvenkisnio, la Ĝenerala
de UEA, s-ano Trevor Steele, La L,:Iate, en revuo Esperanto de januaro 2002,
manif'estis sian saĝan rezonon tiel simple: "Esperanto donas al mi ilon, per kiu
aikojn
mi verkas kaj ĝuas amojn L
ling
ainnisto. Alit1
mi es.
e havus
n interesus min, sc
vo ne
la celuu revolucii la kulturoli tie Iua planedo. Finvenkisma fànfaronaĵ o? Mi kreday ke ne."
Nu, tiu lia ĝusta krom diplomate konkordiga filozofio, kiun mi, same kiel
aliaj HEF-avoj varme apogas, devus ek
nesti, jam nun, en la menso de ĉiuj gees
perantistoj!
V Hernandez Llusera
Ankaŭ la redaktisto de Boletin dezi
ras aliĝi al la ideo prezentita de la eksterordinara verkisto, Akademiano kaj nun
Ĝenerala Direktoro de UEA, Trevor
Steele.
Miguel Gutiérrez Adariz
HEF-Bulteno n-ro 355

Ingresos
Anterior .............175.952
Venta de libros ........ 403.131
Total ingresos......... 579.083
Gastos
Compra de libros ......119.093
Transporte de libros ..... 11950
?"--.)ria1 de oficina....... 7.791
T

iartado ..........2.500

F

os giro ........ . ... 810

Sellos . ............... 18.207
Catalogo ............ .
Gastos bancarios ........4.270
Devolución reembolso .....220
Tel.:

'o ................ 393

Otros ...................490
Comisiones ............. 3.150
Total gaston .......... 168.874
Saldo ............... 410.209
Luis Hernandez
Valladolid, 31 diciembre 2001
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porto
~~~~^U
U U~~
~~
Jarra
~&

~~U~~."
~~~ wY««~0~~ U

en ~~~~~~~
~~~~~~.~

Konciza
2.5.^jocetu Onivomitaha- Traduko
Akiiv ` j ĉc6e en rilato al la membroĵ
en
esperanton de kelka frazoj.
|I)Oc jo
2.6.Mezlemejo "Cuatro Caminos",
1. LAclministrado de kotizojk j serDon Benito. Jose M. Salguero regule
. Perado de kotizo porOEA.
instruas esperanton.
2.L]douoj
2ICcnondc instruistoj kaj edukri2lQolefin
medoj de Don Benito-Villanueva de la
3.Kongresoj
3.1.L Hispana Esperanto-Kongreso Serena. ]oyúM" So|guoro,instn/xxospr'
Javier (Murcia) de la 22a ranton al mcz\ern j j inaruist |.
okuz
2.8
Lingvoj kÚ [dukudo
gb
dc |u/dn.
(23x 24a de novembro) organizita de
A. ' zycy pot la publiko ' ocm\c
la Ekstrez:`]umADummno Registaro,
i~
Jaro de la Li
i
l
xun2OO| kadre de
nougkc..
Jose
M"
ucumrcBrajun
ycm"iespmnd~
Thu.
•
Kunlaboro ku" .fioio|aj iostn/ | "Esperanto k j |oinL..aci j lingvoj".
2.9.Puh6kobxz|c joSun]uxuBuu,
nisou\oj
\HispmnuKomitao/purkuu|xboru tista (Madrid), maje.Pci»cdc\oinstruis'
kun UNESK0. Regula sendado de nia u»n.nni fa«ixum\icrm' pri esperanto por
lernejanoj de la 5u grndo okaze de ilia
junnpnnoprioktivuĵcy.
ZIúúmnomx Barcelona Univer iÚ+ kultura semajno. La /un jon oni provi|o.ThmonuuEspcmnu`'kopmoroonizi' zis per dive j informU i broŝuroj, reta de Kultura Asocio Esperantista, kun ru iufi j
2.10.Lucnocpono[no\a]S.A.nncn'
ofiuioJunJorodetrikro]ú i<Kmncnci'
dixh desegnondcdu\ingvo(dspanu'co)
gix|nl6undcukkboo>.
2.3.Vaska Universitato. Instruista u6ŝopordckomoiiyiuuutundouokazcde
urso (De la 12a |u6`iru "Expo Comm 20Ol''(DFEM\
Altlernejo.
jo). 4,5 kre- Madrido) de la 19u giu|u2lude junio.
de febniaro is la 30a de majo).
ditoj.OrgunizitadcJonùoM.6mriuku' Oni plenumis la mendon kun la senprofita kun\uborode|ucntrepronnEakdios
rhoz.
2.4.Universitato de La Laguna. Filo- Cruz, S.L.
|ogiaFokuh000.Kurodo Esperanto, bi'
2]1. Studentoj.HEFkmdobnmospo'
rade kun studentoj kiuj bezonas infùr
krodha. Organizita de ESTO.
HEF-Bulteno n-ro 355
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do por p|coum< y i jn akademiajn tam' tista, Madrido. Ricevis por
blioteko kolekton dum-l Uxnj.
kn o.
~
~~~
| p|~~'''~—~`' de {|EF estis in'
~_~
ah ~n~uo~ De In \90
ui | dk ~~vcr j umuskomm~kUm
o~7hu~~upuooprunod~
iudcBu\c~n)
^~n
/ufoiro.
/nz Cele nJd~okou~
diskonigo dc|o|~ling- (\5duanND~. ou
(ihntonne.
oni reali is j jnukó ' jn:di» tr i'
buado de pluraj diverspecaj únúroi| i
6].U6F disponom infbnnp jn cn
ĉiumguloùunodc perkorespondakumo interreto pri esperanto, la Federacio, kaj
ekspoziciado de |i6nú. rev , diskoj. ties akti ' j
~
kn~
^ - konsultebleco de la }{E "~~,
7.Libroservo
spektado de la vide( o~o "Mazi en
[~ob |aroU~ ~múciudo ~
6ondoxndo'' Miguel Fonónduz ~
O]`crududcrcvu j
skribis |ibrondum|birc. Miguel GI_ •
oezorcugis pri coprrunkodu m naruu]o
8J]TEFdoDrcporus\urovuojnEvcu'
organizita akti 'o.
toj, Kontakto k i Esperanto.
|

|2./\s1uru Experuotu'8sc

9.8i6Uutcku

9.1.&|,cnis
•.uU libroj, el kiuj
)3
pro la |ikvid'roscr/o. Oni dio'
Li' donis donace 165vo}um jn duo6hi'
partoprenis
la
ì3lST0
' -~`in`n okoziwmn kadre de la festa- x jn-- inter la interesigxintaj
j
rangoj de la /\ ŭioumnu Komunumo de aligxintaj al FIEF. Alvenis ankaux l ku
sedo, \ K-disko, 4 vidbendoj k ú |
Konuri i
~
~
g|»/~iuNWio~'
3.LDEF sisteme distribuas la Man+ [[~Ron~o ~ Lastaj.
kompletaj
aux ne
ka
stato:
libroj:
1549;
feston de . rag..
^
~' .
~ 923; kasedoj: 24;
3~5~ Doùm distribuado de la bnoŝ uro
k'dok
i
[
2(~n
: l5;CD'Ron~o.
.,
'
"Pro-Esperanto"
.
l'uli j~~23
23. LubUdi __
k estas
3.6l7nivomitaioCodosDB,Co\menu' rebla kaj Ciu HEF-ano havas pruntorajrejo (Madrido). Anibal Rodriguez, gvi- ton.
~~
~
~
das diskutrondon ~
l0~Jxy
4.Donacoj
10.1 .Akademio de Esperanto. Miguel
~good

runin'Asocio, Guúétrcz rcdukiorodc^Bo|Óíu'`,nocm'
4l(]vutemoJo
o kaj estrarano de HEF, estas okude()oi donacis 10 ekzeimicrojnde la vorto.
taro^^8oponu".
HEF-Bulteno n-ro 355
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teraturaĵoj, la Estraro de la FonJu o
Esperanto dckko|ucldonoúun\ibnoo. Se
vidozimsprczcnóa)nivinn man uskhp'
ton sendu
al unu el jenaj adresoj:
Fundauiún Esperanto; C/ de la Cadena 20-22 1 iz;,
Zaragoza.

La i

j de la
Fond aĵu Esperanto dum|upodniu jaro ne produktis sufi^ ju iukro'
uojn. Do, bcdoDrndc, la agad-plano de
FE por la jaro 2002 ne enhavas
rnun'oubvonci jno|owudojkidivatrun
do|uUn g vounivcoikU'oivde, partopreno de n ia movado kadre de foiroj
ekspozicioju ŭ c]donodc|ibuoj,ki6jon~
okazis en pasintaj jaroj.
Kvmprcncb|o.{iumunkodu disponehlanuononcxigniDaubuoúoun/bres|oo
de agado fare de la Fondalo, i del, FE
donacos konkretan nombron da libro al
duorgunizanú`doE - kuoocnDuiversi'
tato, pri la titol jdc6uokokmniin/6rm us
vcnonUnumore. Same, ni deziras reinvesti |unnononkiunni uiinAispro la disvcndododc|n|ibro^'LoKosmokay N i,
Galaksioj,
~~ ~' ~~d\~vorobDn~
.-`, Planedoj
vcrao", k~s
-__-_~ es~s David Gu
lad
bú Amri Wandel, kaj kiu
estis kuneldonita de la
to kaj de FlandraEsocran to- LJ go.
Pro tio, ni invituu ĉi jn hispan jn esperonú jn prezenti manuskriptojnn|lu
Post konsidero de ĉiuj verkoj
,--i-,, ĉu - =
jon Esperanto aú
\i'
pri
ĉ u tradukoj de hispanaj

12—

FuuduciÚn Esperanto (DiocciÚn);
Apartado de Correos 3142' 2'14080
Còrdoba
Pushn|mrluFonduú/rudukdyhispan'
lingvan informon pri la ebleco instrui
Esperanton en la hispanaj universitatoj.
La dosieron oni ellaboris surbaze de |u
jam ekzistan j k
j de Valencio, Baskiu.Burodono k úLaLuuuou.LoinKn'
oxm.bruŝurfonne,ni deziras proponi al
G j hispanaj grupoj
interesatoj. En
on( informas pri la maniero peti la organizadon de ti j universitataj kursoj. La
hispanlingva bruS'unuost os/utcscnpugu
k aj sc gi interesuy vin scnduvixopeuonu|
unu el jenajodrcxo:FunduciónEsperanto (Direccion); Apartado de Correos
3142; E-14080 Còrdoba; Rete:~<[undu'
oi
oÚnui|.cmn>.
Fine, nidczcadcnovohnDnnúa| ĉi j
hispanaj esperantist j k úu||oumik j de
Esperanto prioi j
Mcnno'
ruk e vi rajtas yÓi|ukonkretunuzondo
via mon-donaco al iu programo de la
Fondaĵo (tiel, helpo al la kursoj, e|dmnu,
dodclUxw-)uúpropouivirnonu]ùm
agadon realigeblanpoviamonhelno
lburC ju2U85'0l0l 13'286247-62
LuCuixu2lO0'2l49'3l'0lUOl65U05
José Maria Rodriguez De/n6nJcz
íb/,n//o'DÚrktu/o
HEF-Bulteno n-ro 355

r aj Grup )%j
kctj Asoci j
Andc uzio
* Pasintan 28an de februaro,
ta Jura Asocio, kunlabore kun Arc'.:I uzia
Esperanto-Unuiĝo ekfunkciigis la novan TTT-paĝon de la jura organizo. Ĝi
legeblas ĉe jena adreso:
ties.com/ejaaeulindex.htm>. En :
s le;
teresatoj pri juraj aferoj

utilos por diskonigi Esperanton en
Andaluzio kaj Andaluzion en Esperantio.
José Maria Rodriguez

A stur (

o

De la 1 l a ĝis la 15a de marto okazis en
Gijón la 4a Festo de la Lingvoj. Denove
tiu kultura aranĝo eblis danke al la apogo
mojn, ofte renovigataj, ; . .jun, ,azoj de publikaj kaj privataj institucioj kaj aŭtutmonde tàmaj; pri lastrr:L :-_ entaj doku- toritatoj de la regiono.
mentoj kaj esperant-lingvaj tekstoj pri
La Esperantista Grupo, kiu partopre
internaciaj aferoj. Kompreneble, ankaŭ
nis informante pri la Internacia Lingvo
troviĝas tie ĉiuj informoj pri Esperanta
Esperanto, emfazis, ne nur en la oficiala
Jura Asocio.
mesago de la Festo sed ankaŭ en la di* Andaluzia Esperanto Unuiĝo bal
versaj kontaktoj faritaj ĉe la stando, la
daŭ renovigos sian paĝon ĉ e Inteneto` bezonon de neŭtrala lingvo. Cetere, ni
Ni deziras prezenti pli aktualajn informojn pri Esperanto al la andaluzaj inte
resatoj kaj ankaŭ proponi allogan bildon
de Andaluzio al ĉiuj esperantistoj en h .
tuta mondo. Pro tio ni kontaktis la turis
man servon de la andaluzia registaro, kit:
rapide rajtigis nin uzi la tekstojn kaj la
belegajn fotografajojn ekzistantaj su:
ĝia TTT-paĝo. Ni esperas, ke la fina rezulto estos altkvalita prezento kaj ke ĝi
—13
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|oneblu.
kadre de evento
kies ĉ c/ a trajto
estas promocii la
malfacilan k aj multekostan
solvon de la plurlingvismo,
. m~vomo
L~ ke
2iupcmono\cnn uuouuDp|ur0nfrcnd jn|in gv j nkrw m |opnopm .
~~ll ~ o
~
.ur
'3~a,ú
L °.,,.=,i,
--'--- -de—
--~--- —'~'-`
Lingvo,
~
~
8~ ~.
~~
@~~k~~U~~
~ JL ~~~8K
6~ k
uzun~úuocc
tiucele |on~c'/ou~h~onup~c~~
.~~~
~~ ~& ",~=,
""~=~~8 ~~
~
~
preparitan por la ok:zo. Ja en ĉi d j
eventojn e cb|xxlon goparoUcar|uOuo
No universitata kurso gvidata de
de vizitantoj estas vigla k J úntooau .
profesoro Alejandro Lopez de Vergara
6n|u|u$uNgodr|aF eaú\S-ino M u
s en La Laguna (Tenerifo) la
rio de l Mar Pescador, membro de nia lMmde februaro. Al la kurso, kvara en la
E '/\aooin, prezentis prelegon pri Espe- nova cpoko,u|i^io la maksimuma nomranto sub la titolo "Neceso je komuna bro de stude j Lc 30
lingvo" Ŝia parolado níiefioo|ufak1on
El EeH
ko la mmusituudodc la modo,unka ú
sur mu/ g vuu e m,mmomarurkzo'+
oko de kultura imperiismo fare de h
granda angleparolanta— superreganta potenco sur la tuta planedo.
* La Autonoma Registaro de KataluNu, Astura E-Asocio intencas duúro nio eldonis turisman brosuron, 16pu^u,
infbnoipri lup\ j racia solvo de komuni- tre bele ilustrita. granda formato 45 x 35
kadopereneútra|ukonounu|ingvofacile cm. en kvin lingvo inter iii Esperanto.
14—
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v/a^~ ~,~~:

o

~~
pom

Respondas i la esperanta teksto o-ru
Marti Guerrero. Mendu senpagan ekzempleron ĉe: S'ino Cap de DccciÚ.dc
Publicacions; 0reczi6Ocncro de TT risme; Generalitat de Cniulunyn; i•~`.~~
Barcelona; rete: <mUnxo.`.
Salvador Aragay
* La supera kurso de Barcelon
komenciĝos la 3an de aprilo eu
~[ Casinet d' '^ ~~' ' ^^`' Q~~
~
r ~

~

Aogu|a»paWoda}uuoperi~ie huhome

nxerkrrdc ju la 19:30.
* En la 114o numero de la Oenerala
Aragay kaj Josefina Girona adiuúos la
klientaron de Librejo Esperanto, ear ili
lud~uorUo
ĉonosodministri gin de
^
CÓco, Uidunku*u|LDEA.UB[K,~B
ili
~~
kú'o|~i ~~ E-Kluboj~ de Hispanic
ubo~uocnlul
helpo,n~borokkaj
|
'
25~~ 'i
El ĜI de BEC

kursoj, eventuale [LL{ ckzamcn j kaj
kum i
~
Coobh|~ ĉcn~uruurbc~
urbeto, sÚuuapro'
~
kimume 100 km. úndoDmcclono
Barcelono,kaj
.~
~
'
proksima
al |ludparko ^~n~ /~~utura ~
La u|i~ko\izo ~~o fino dc ~u\io
estas 21
'
~~
_~
cúr~,poo~24cur~.

'i j
' jokxzoacnBotelo Duuru
Centro /}c/tel/ du\al|' da Park 30 eŭrojpoperono k útugo Óri
*
doreix okazis la 17ondernoÚo|abubi|a. nounĝ j inkluditaj (duobla ĉunnbvu); 36
eŭrojyopersono k ú tago,Úinn ^ j indokics temocyúa "La nuúuru"
c
kluditaj
(unuopn ĉombro). Pliajn in{or
* La civita eduko en nia socio, preci
7omé;
lajunu|uro"cstoaku temodcbbabilado mojn vi ricevos de Santiago
Apartat
423;
E6'08200
Suhudci
Tel:
organizata
de KAE kaj okazonta en BarClot) |a2londc apri- 937'253'421; 937275021. Faksilo:
coloxno
937'314-111; Retadreso: <ú/is_ecnu
|odc|u |la ' is la 13uhoro.
~
~
Y~
* La lOa |ntcn~xc/u|o~rnac/oEaoo- 'mc'/i/kzuom>.
' T~'
ranto-Semajno
~''~' okazos en Cambrils
Lois Serrano
nugonu,Hiopunio,delul9u'is\u26odo
oktobro 2002. Laprogrunnooakos vuna,
Ire al )qa pago : ^~
j, festoj, busaj kaj ŝip | cka'
kun prel
HEF-Bulteno n-ro 355
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atendita

Expolingua:
ne ""~~~^~~~~~"~~m^
~~~~~~
~~ UU
~~~~~~
ov
vv~~
~~~
wm
4~~~
~=;~~~~
~~~~~~°~U=°

Faŝado de la foirejo

K i el sciate la planoj dcHUri|uk:

■anopr noun&6nuvofúiro"Ex[
m^ limiĝis post profunda analizo al
|uo
ĉc6e pro m oukodc financaj
rimodu .
provo atin i subvenciojn de
oficialaj '----'~ubao|~uvuniodun~oi
~
~
~~
JunU, kaj la subvencioj
' hccvÚg de
j kaj
—'` ~~oc Úrbon
-" dankendaj, estas tamen ne sufiĉaj per ke la la
asocio povu senprobleme plenumi ali j n
elspezojn unkuŭ bezonatajn por la disvolvigo du~ageuoru|uukúvudo.
a

.si`- ~~o'.~
Ne granda sed ba — maldara!

.
nu~ Facile ~o~on
~ supozeblas
uskonovcn'
~.
~
dú~/s~/gxpucc9, kaj
k~
kJhunú'
gas
~eo|uk`/rmn
Nu, ĉuuúcenúau ri b/z? ^ rla[6iro
estis okazonta inter la l\a k ú la 14u de
aprilo, jen uuuflxnkonnalnUo)dck tagoj

Tiel statis la a fero, k iam la 1 a de pu,organùi|uÚ4on.3odoúiDunkencdc'
ilo surprize telefonis al HEF la orga- cusdihn e a| tiaspecanopÓi1u^suhvon'
nizun1odcExoo6nvuoofertontascnpa, cio", konsiderante ke tiom malmulte ni
gunhudondc6rnZ,ú/k|uzivcnneblaron atingas el la ekstera mondo kaj ke ia
k ú elektron. Demandinte kial senpage, muntaĵo,cĉ ocpovro, bonus p|io| nenia
ni ricev a la respondon, ke i6óom um un ĉeuxto.
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Ana K4onero.Tbfio del Banm kaj Oa'
`'id rri"o pyponnno/mny"(* |o ntando.
Abundaj kontaktoj!
La plej junaj surprizias pri la ekzis
de Esperanto kaj ties signifo.

I
Konsultinte la estraron
t
pondo,|ak
b|cjcsurcs
post komprcoc
coaskipo k orncncis|ulu6unon.
pasintaj fojoj mu ú:Ka
U isb'urunum ' ka,a e norundcg
laboro, ni disponis jam plurajn informi-~
~
~d~m~v~~npmmo~z
~~k~mo
'
kaj~
La spell°

-------|om kaoseta bretaro!
Ciam ni volas month kiel eble p|aj
multe da eupo:anbaĵoj.

Nia budo konsistis el sesono de divi'
i
dita sesangula standego, k ko u i ifba k e gisn in d e kú inter |uvkbi|o (porn`on8
la spaco disponebla estas triangulo du- la vidbendon Mazi), k ú la komputilo
. Oiu ph
mura, kies tria flanko permesas la aliron (por montri la
unuan.
la
de la publiko. La kompletan standon oni malgranda volumeno favoris
iQiKiel nov ^onipruxentinhoate
nomis dumfoire El kiosko de las lenguas

(|oUnQvo'kioako).Lubudobuviotribro
tan bretaron k ú montrotablon, do, ne
grandan spacon por eksposicii, kio deviHEF-Bulteno n-ro 355

tan flugfolion pri ĉiaspecaj esperantaj
T7 T- j j, surbaze de simila informilo
"Esperanto-Panoramo", aranĝita de la

--17

Unu laboras, tri pozas.
Tipe hispana!

Plurspecaj informiloj kaj la jam tradicia vidbenda kurso Mazi.

franca junularo kaj kies originala formo
trovigas en la retadreso:
www.esperanto-panoramo.net
ijare ne eblis organizi loton surbaze
de la ludotesto, sed per minimuma manipulado tiu flugfolio aliigis en plian informilom
Denove Esperanto vekis intereson,
surprizon, kaj eĉ rifuzon kial ne diri
inter la publiko; sed estas ja pozitiva
atingo, ke serioza entrepreno kia Fundacion Actilibre, kies tasko estas organizi
seriozan eventon movantan tiom da
mono kaj da homoj, konsideras Esperanton inda je ĉeesto tiukadre.
Ana Manero
Deĵoris ĉe la stando: Juan Carlos Carazo, Marcos Cruz, Juan del Castillo,
Ana Manero, Miguel Gutierrez, Femando Moral, Manolo Pancorbo, David Trigo, Tono del Barrio, Miguel A. Sancho,
Manolo Parra.
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LIL OSERVO
Luis Serrano Pér
Font Nova 32, •
Sabadeii
luis_serrano@e-milio.com
tel: 937-275-021
7,onto ĉe "Banco Sabade!i":

0081-0900-82-0006712480.
HEF-Bulteno n-ro 355
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~~.~~~~~~~~~~
~~~~&~~" V~~=°

Jokonen ' (úntcri|i\u protokollibro
úchk ko E +aocú~oge bela).

Nun, post la katalogado kun la helpo
'
~
,
ded i vcm—=~ valenciaj co~unsniis1 'j |ubi^Cc|utako^^|c|cngdc\ogonkg op e~
b|ic4ckokuosuúch\uspercdo la reto.
~u|ulIondcupn|ocu|urndroo'urnu|o
~orkonsuúadodn la 649-ti tola elek^20 Minutma ,, |cte run subskribitan de
Maria Uceda sub |oúko|o Viru6e400' tr«nik» katalogo on/ procedu Jene:
i' <www.ayto-valencia.es/ayunta/x//o' (\vu Esperanto!) La soma letero
aperas uumtagc en 'urna}o ABC, tamen rnicn0o2/udno|iciu*,no:^.
sub |uóto\o Una úgm neutral (NoDtru
2,BckUu "webs cnunici ales".
la |in,gvo). La letero mencias la foiron
3.- Elektu ^ Bibli o te co Municipal
Expo|inguu kaj pledas por la lin gvo Central".
proble.,
Esperanto kid solvo al |n |in g vuornb|~`
.
4.mo.
,,
~,[~kú~^^C~6|u~o ~
/\nkoŭ upcho|o~rodch~iguc\/\nge)
^
6.- En la linio '`Muteroa okhbu^es'
Ruiz Jimenez, en la ú/cna|o "20 minu^
tos" responde al la letero de Maria Uce- pcconk`
7,0ikusur^^huscur' Aperos\0ti/o'
du
Fúro | i
~~^=0~~N~~^^~~
Y~~&H=~"°=~U~°

8,K]Ukunur^nootrorúx]os` (moutri
~n).
ĉ~
'~'

* Aperis turisma esperanta br"ŝ uoo
h
~GrupuEspernniod~ y ~~\cnoio~ Gi estas kolora,` tre bele
^6nlu90 ~~
kaj Úcunpl ek au Me ndu e inóc'
Valencia ricevis helpo-peton de la estroj v r e eúo
is nn ` Plaza 4yuntanien'
OfioùmdcTur
dc|uVulenoiyCrbaBKdkotcko po«kota,ú
o, 1; 46001 Valencia. &ú ĉe: le|.
\o — ududcmnndakvuntoda E-libro k ú
96'35|-04'\7~` ~k~hsxdcno~ú~|ursvo
—`^— ^ "'
ion1u~~~kaúRU0ú1ok~ .
~
~no~eo>.
~
Lu\Uno,~ovi j enn~u~uv~xkak*
*iu l8on k úl9unde majookuzoaen
| j en kelo de la Valencia Urbodomo,
konsistigis la iaman Bibliotekon de la Vail d`Dxú(Cuate||Ún) la 13uKon grrsn
Valencia E'uono i o, malaperintan en la de Valencia Esperanto-Federacio kaj
ĉo: <www.infonegoUispunuIntercivúunu M i|úo(|936'39). Murco"
unikooú,
cio.com/augustocasquero>.
Inter Úu materialo troviĝas
Aug/omCusque,o
nonur|Uxo,acdnnuúku gazetoj,div erHEF-Bulteno n-ro 355
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mon lo
kontribui ne nur al la finpretigo de la propra projekto, sed ankaŭ por partopreni en
la estonta etato de la institucio.
Monda Universitaio !-espondos, per si
Ĉiun dekan minuton, tage kaj nokte
mem, al unu el la plej gravaj demandoj
dum la tuta jaro, on i akiras esperantan
bron. Jes, konstante kreskas la intereso P ri Esperanto, nome, pri ties utileco. Ĉiuj
pri la elektronikaj libroj en eLibrejo, kiu esperantistoj estas invitataj viziti la prodisponas jam 176 titolojn. La plej lastaj: vizoran pagon de la Monda Universitato
la duvoluma romano "Quo vadis?" de la ĉe <http://www.astrale.com/mu>.
Al tiuj, kiuj emas fari sugestojn pri la
pola aŭtoro Henryk Sienkiewicz (750
projekto,
estas petata kontakti D-ron Sapg). La eLibroj akireblas senpage
l
la adreso: <rnondauniversita<http://esperanto .n u/eLibrej o>.
: ale.com>, kopie al <be10,espeo.o-g.br>
BEL
Nekredeb,...4.

F/7.

Invitite de Brazila Esperanto-Ligo,
'ia E-Muzec
D-ro Adonis Marcelo Saliba Silva akceptis la taskon kunordigi laborgrupon
Se la esperanta komunumo
por ellabori projekton pri virtuala espere disponi la altkvalitan
ranta universitato,
Laŭ la projekto, la Monda Universita- TROVANTO de la Internacia
to
jen la nomo de la virtuala lernejo, en Vieno C'e la Nacia Austria Bibli ko,
kiun gastigos la nova paĝo de BEL, dis- evitante ke la aŭstra ŝtato in nuligos, oni
ponigos al e-parolantoj kiel eble plej devas nepre uzi la servon per regula konmulMombrajn kursojn pri la plej diver- sultado.
<www.onb.ac.at/sammlungen/planssaj branĉoj de la homaj konoj.
BEL elektas nomojn el la plej elstaraj prachen/index.htm>
Mag. Helga Farukuoye
geesperantistoĵ de la tuta mondo por
HEF-Bulteno n-ro 355
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P apc

En Boletin 356
vi povos legi
esperantista
urbestro de Madrido!
Kaj

Esperant.)

La 31an de marto, okaze de a ĉi
jara pasko, la Papo uzis denove esperanton por sia beno "Urbi et orbi",
kaj sur la televidekranoj vidiis
granda flago sur kiu legeblis "Esperanto". La sukceso en la placo Sankta Petro rezultas el la iniciato , )vanni Conti, kandidato de k .
Listo al la Senato de la Esperanta Civito.
fleKo

esperantista
Prezidanto
Laborbri:

de Hispanio!
u nekredeble?
Tute ne.
Vi iegos pri tio
Kaj pri aliaj interesaĵoj.
,,,antent,issitec

HEF-Bulteno n-ro 355

La sveda esperantistaro invitas gejunulojn partopreni someran laborbrigadan en Lesjofors (okcidenta Svedio) de
la 24a de junio ghis la 13a de julio. La laboro temas pri renovigo en la junulargastejo, gharden-laboroj ktp. Dum la
unua semajno okazos diversnivelaj intemaciaj kursoj de Esperanto. Informas:
Toan Jansson, TEJO-komisiito pri labo:origadoj <torun@bamen.nu>.
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Lo24unduúbruurufbrpxeisniokmn
'umidoano Luis Hernandez Yzal
(1917 2002).
''
Licspcmnúst/guen(ujunolY56o. k j tote inkli
d u]~gudo
studoj |ihoNoDkon~~i~kol~~idokun~c
xu;xy
~
vumurkivuEo|ujnn`|968u|i6undisK4uzeonJeEq, ..".aj uy
en sia propra hejmoen Sant Pau d`0rda\(8urcekno),okaze de
laDoka Barcelona BuocmnÚgukcnkon|i' ukoz{mocuÚuvi'
laĝo. Post ioma tempo la materialo kolektita estis del abunda
ke |i decidis konstrui domon nur por la Muzco, k ú en |u juro
1974aooiinmŭguús' la l2andcMajuokaze de la 26a Kongreomdo|[EF Li estis pl juru ĉeD]e|egihudcLEAco}fispu'
nio,fondis|uprouúon'1{hruSi|benik',ukikiscn|akato|iku
Esperanta Movado, plurfoje prelegis pri Esperanto, en 1984 oriocn\lbfrunoodu)9oncdÚa^MedùcrancanKunf e re ncou
de
n" Estis Honora Membro de OEú k ú, k iam
Hispana
tronuukúÍisolBmrckznu|uùúo
cido de la Cartagena Kongreso en la jmo 1985a, ú fa úĝi s ĝia
Vicprezidanto.
Grandan honoron al li!
Kaj niunsinc e,unkwndmonounu| Teresa, 6uvidviun.
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Kiel Córdoba fariĝis Kordovo
samlingvano Antonio Va-

lé:
en

1
tsolctin,

En la jaro 152 a.K. la pretoro Klaŭdio

lŭtoro de artikolo, aperinta Marcelo ŝan ĝis la situon de la urbo kaj
Kie li komparas kelkajn naci -

establis ĝin pli proksime al la rivero. De

lingvajn vortojn kun iliaj tradukoj en es- tiam la urbo nomi ĝis
peranto. Unu el tiuj vortoj estas la lokno-

Cordubensis.

mo. Nu, ĉar esperantisto kaj ĉefe ĉar korklarigi la origi -

dovano mi mem
`.in de la nomo

..

d

bon, kies nomo,

C,

'

'.1nĝiĝas

nur

- ribado. De

rilate al la prone.
tiam la urbo estis konata

toj preferas
OI n'tuba. Kelkaj hisu
Ki u 'tuba-n, same Klel oni povas
:le fondi- skribi hispanIingve lrak a ŭ Iraq. La kuti -

-doba kaj

aŭ

skribi

lovon.

an esperantigo

c ikeris la ur-

En la jaro 711 1_ - i •

mo "Kordovo" kaj nia amiko Valén petas pli ampleksan klarigon de ĉi tiu eti -

Colonia Patricia

tie

ĉ 'ln,"j la nomon

UL 1 LII UU. JCu llltcerte a i

ma de la araboj estis

idiĝis ibera tribo. Alve-

de la lokoj okupita

rbigis la no-

s nnste turdnloi kaj turdetanoi kaj, en la mojn de la romi

;otaj urboj.

1.1, la A,,;.,, n,~ s

06 a.K..:..

l e gi :.

larko. kiuj, er

.Moro Lu-

`

duoninsulon okaze de It

a iberan

Tiel, la ronlia Hisl ul li:
liya, Emerita Augusta

lilito_j kontra ŭ ktp. Ne necesas d .

es
Kartago, konkeri ` urbon. La tornianoj centoj Qurtubct
respel.. •

: beran nomon Cordub, .

loke mi legis, ke la vorto signifas

`

IsbiMarita,

a araba
fari ĝis

ba kalifejo Al - Artua.

multaj jar)o de la araiiuepokc la

loko fama de la urbo atingis eĉ la lastan punk -

, tamen mi opinias, ke ton de la okcidenta kaj orienta mondoj,
kie abundas oro"
tio havas nenian seriozan sciencan fun- kaj multaj arnbasadoroj de

ĉiuj regnoj

Qurtuba-n kaj la apudan
damenton, ĉar neniu historiisto tion sub- vizitis la araban
Madinat
AI-Zahra, kie loĝis la
tenas kaj pro la fakto ke la ibera lingvo urbeton
ĝis nun ne estas komprenata. Tamen ja kalifo.
tutcertas, ke la zono estis ri ĉa je mineraloj, kvankam ne oro, kaj ke
grava por la komerco, ĉar

ĝi

En la jaro 1236 la kastilia reĝo Ferdi-

estis tre nando la 3a konkeris la urbon. Komenci-

ĝ i estis la lasta

ĝis tiam rapida defalo de la kultura kaj

QIU'tuba, kiu de tiam
Cóldoba. Tamen, malgraŭ tiu

punkto atingebla de ŝipo tra la Granda politika graveco de
Rivero, hodia ŭ Gvadalkiviro, tiam Betis.
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dekadenco, la n
j kastili juú1oótatu'
| ) respektis la arabajn monumentojn,
kaj tiel la impona araba moskeo estis fiere respektata kaj cĉ úoi'uksoiJcodelu
kdxtanokoted,uo. Kiel dihbo,|ourboze'
nomiĝis Còrdoba, tamen la kastilia li
vo un k oroú no estis definitive formita,
kaj multa
j povis aperi laù|uuŭkon\ kaj /uD la epoko, sub malsamaj fop
iOnuo|1i j vo j estis la loknomo
Còrdoba, k iu onkuD aperis sur tekstoj
k ie| Cordova. De|ujoro 1.300'is |.QOO
ni povas trovi en malsimilaj tekstoj jen
unujenuliuofùnnon.

pruvo estas la kunekzisto de la topononuiu nomo Córdobu / CÚrdovo en la
nov )koodncn{ . Pli ol 50 urb j kun8
tiunomockzistasÚn&mchko k úFi|ipi'
o /, kú apud Còrdoba en Argentino,
Meksiko, Ko|omhiouD Fi|ipin ickzis'
ka C6dovo en Alasko, Tenesio, Ka\i'
úonniooU i|io.LokunckzstudcumhuÚ
formoj en la hispana
6novofinsko'
mence de la 19a jmzcnko, kiam definitivcCÚrdobuofiuia\i' s kiel la nomo de la
urbo, kvun k um |ufamiiianumo CJ/nbmz
unkoraŭ ekzisios,ckz.onmu lt únobcl j
6io\ j kic| ĉo|aDukodc Fefo kiunonú'
6, anFcmúndczdcCúrduvu

Tiel en |.344 Don Diego Jimenez de
Rilate aliajn li
jn, la adopto de la
Rada skribis: e quando andava la era de
toponomia nomo de la urbo okazis en la
úx moms e cen/o e sesenta e nueve
okcidentaj|in g v j post la konkero de la
u~ox coo/m/(orsteA//dvi
ofa+
urbo fare de Kastilio. Do, |xnoinoKm`
zur e/ fuxuaxmrm pmx la 'i Y/''/u de
dovo en la lingvoj angla, franc: itala,
cmzlooz eox(ioo/o en vn
gcnnuuo— n e devruusrektcde|uromia
sama jarcento (la 14o) |u|ufa/x.`
oh~inai~. uvno sed de t iu kastilia. Ci
Juan Manuel skribis: eaúxnccs; po/q//~•
úd, cu
ĉi j okcidentaj lingvoj|o
/umcs',/úoJccoo6o&cxoe»/uóo'u'
formo u'^ta por nom i la urbon cnuo Úu
Úx'l,. .
exx/la oguo/reyuooa/u lakun fin jo AV, ekz angle: cordova; tranbor yn'u/lffabo6a yocuÚú/u. Same, en
ce: cordoue; itale: cordova; germane:
|ujuro 1.552 la Licenc úo/\udresdeToúwohno...
rres verkis la "Descripción de la Santa
Yglesia
kaj en 1.677 la
uzas la nomon arabigitan
de la
~
Doktoro Enrique de Baca de Alfaro ~'
~
d'andu|usu~úif~urbo
urbo, Lc ~ ~~='"~"~
dok\olo '^l)cscriocú>/~y Noúc/uo e//em'
Rilate internaciajn lingvojn, k ronnen
PIO material de la Santa Yglesia de Coresperanto,
mi trovis la nomon de la urbo
dova". Ident afero okazis rilate la familiajn nomojn. Tiel, la Granda Kapitano, nur en Ido: Kordova kaj en Interlingua:
milita heroo naskiĝinta en Kordovo, Cordova.
aperas en kelkaj verkoj kid Gonzalo
Kaj en esperanto? Nu, organizita
[crnúndoz de Còrdoba kaj aliloke kid c-movado ekzistas eri ĉióuurbo jam en
Gonzalo Fcrnúudoz de C8rdovo. Alia |ojuro|9lU. M incpooedus,nok ĝionun
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'gonu Zaragoza op erosen|oun j jarkoj de la disvastigo de Esperanto kiel
r -ogoaukouDxneu||okun o Saragoscn la franca, angla kaj go~nonn lingvoj kaj Saragossie de la pola lingvo.
/\nkoù |uyortugo\u Lishom\ kies ori i
~
NN~ ""/u
^ " uoomorouaL~shoxyckvus
–^`~~
~~
_ esperanto u\i jn ~ r nnu dovcnm~]
la angla Lisbon, la franca Lisbonne, la
~romno~~ùonuDc~loon~l~~m~~
s. .u.^~,'an ~ukun~^x ~~^ la ~
,:,–s,
nomo de la urbo esperantigita. Sur
Post la hispana milito la Euperon'
E'nev--'.
~ ~c/~ en "Esperanto",. la urbo to-Movado suferas '~urdckonduoi~n~'
-,
j kaj kursoj, kaj en Kordovo, do la nomo de la urbo presaperas okaze de prel
'i ĉiumcstosnonnu|u (ln6òo. [nl.Vl9 kuùncoporuscn|urovu . Tamen, kiam
cndoku'ncn0oph|a nnovudoonAnda\u' úookuzua, 'clam uporuo sub |uodginu,
zi` ai.^z;., :ie| Cordobo, tamen ĉi tiu la formo Cordoba, kvankam okaze de la
v( ' 'x: ' esperanta fonetiko, tute ne Hispana Kongreso de Esperanto de la
d|.^."` i..uu .onhgimJu formo hispana. jarol959okuzúntxcoMa|ugoonimcn'
Sur|uunu | eldonoj de la |ibnxncuodo cias la urbon kiel Kordobo. En la jam
"Esperanto o/AlcunccJe 7ouos' de 1.981noxkisjunu|uu/ g npo ĉn /nono
FcnnundoSo|cropcme`cncdo ĉxpkroú' zio de la urbo, bazo de la nuntempa
lata al leteroj, jcnutcksto "Cordoba 3l E'mwvododc|{*rdmvo,k jpootkomuno
januaro 1910", sed pos kelkaj eldono la decido oni decidis uzi la vorton Kordo,
uúkvonuatúuúi is la frazon per Kmr von por respe' :ziauhiakohonk j akor
dovo 31 jumun '9l0" AukaD. en la de alla Plc ' ...j|..\oúuro,kicuperua
r~^|
- ourboo~ciaJ~ la
» la ]jena
~ ^ n wnode
]jaro
nomiĝia^^Eq~.– ..Jo(]ruooKocdovu'`, pluraj urboj ia- de hispana ĉc Gvadalkkaj unu jaron poste en 1.925 la formo viro" Kiel kuriozaĵo oni povas dùi ke
ekzis^Kordovn" a puruocnuú6úcokozcdc|a oficiale en la
3a Iberia Kongreso de Esperanto kiu tas du asoci j kun preskaŭ identa nomo
okazis en la urbo.
^^|{ordovu Espcnanto'Aaocio" enAndu'
'
"'""
~aoc~o``
.
Bcndube' cn|ononngodc|uurbokiÓ luzio kaj~ "Kordoba Esperunto
dua000icU
kunaon~~
o*
Kordovo ' unsÚúaú Kordobo, multe in' en
~ y/c^«uu
egalaj
~ ug /,/0~kvonkun~nn~
Ou~ la fakto ke en la plejmulto de la | g`
l
~
kilomentroj
inter ili.
da
9
kiuj b ĝ Esperanto, oni
|i
j, surWug
uzas la formon VO-n anstataŭ DO. Same
okazis rilate aliajn urbojn, ekzemple la
HEF-Bulteno n-ro 355

José Maria Rodriguez 8erncin6z,
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~
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'
Inter ti j kiuj vidis aD profetis en la
), estis sekvata, post kelkaj
popolon, estas la monatoj, de 1 2'ouda esperantlingva
esperantistaro
franco Gustave Roy (1889, 5]1]943) bnoŝuro: Kje|NuúÓn (tic|c!) Moresneto
—
Nu. en 1908, fondis en la neútruu ihó sAmikejn.
~
teritorio
— Moresnet (inter Germanio,`
0kuza simbola fondo (en kiu plej
'
Belgio kaj Nederlando)
la
.~
. ~ , '
probable ĉecs|io, plie de la ^^ncùÓo| ~~ ,
Amikejo.
~
8tzkxn '—'—
bcúzu, germanaj kaj- nederlandaj,
Li nuuk~j en Cunnuux (Tarn), kvindek
~unc~
kaj
hispanaj'
io`:oi^m 9h la germana gesamideanoj*), - k
uniodo\u^^hi
ĉ
kaj
cnSa~t'O~ono(Ah'
Amikejo"
' e dcAn~Ukoo^
|i
jn e
Pi
kie
la
j),
( Prop/ an h«firon oao Esperanto
en 1902 (uú jam iom
~ ~
nun en x ù/ ÚeL ~ `
4e~~
' ` de s-ro
u
un1oDc?)~[um.on{aDl906,l~r~nkon'o
la
13m
augusto
1908,
kund-ruWi|heùoM*|lyvic'urbceÓnde Poko'KeUoj
ĵ
ua
untaD
la
4a
UK
en
Dresdeno,
k ie
la 337-hektara Ncútroo Moresneto, d
kies ĉ. 4000 |nĝun i 135 bo|daú Gu~uveRoy »ukccmiop|cdipurlonova
~
' kunsido.~~únuo
8~ú~ ĉ~ la 3a úenorua
~
ck|~nnm[yp~runtou~
~
ĉ cs~s decidita la translokigo de la
ZomenhofukdbisuU|i(l907]2.l8): kcc
~
~
~~
~~
mhccnacia E sperun1o'o6o
°+~odcOcnuvo
"Kara Sinjoro, viajn du artikolojn nÚ
~~
~
al Amikejo:
/\o~/k~o~ úo G devis okazi fine de
legis kun granda intereso.
~
~ /ntcroso~ ~La ideo ~tre
p|o~xau|nm~S~ '/ povuscs1/p|cnun~Úo, uovcn~hcouDkon~cnooded e ucn~brode
~ ~ úr
la o»n~»]oro
jaro, sod finfine ne
o
grava akiro
- estus, bù mia
`` (oni ne scias k~0
kial). Tamen okazis
por|uù~cn~aidcod~la
|50'homn Esperanto-festo la 27an de
~ kag
kaj 6doni g io de la
Li tiam verkis
,.
deocnnu~
pariza "Librairie de |`
du
Verŝajne Edmond Privat aludis
broŝurojn. La unua, en la franca,
1908
Amikejon
en sia poemo "Sur vojo de
komence
de
verŝajne
^Moresnc|-Ncutru : Projetreuixah|o en l'vivo": "Ni revon mirindan komencis
six mois d'un Etat Espérantiste sen limo // pri lando eterna de paco kaj
indépendant" (Projekto, realigebla en ` j u—"(pub|ikigùucoGenevocn|9lZ,
ses m
i de sendependa esperantista en |iapmomoro Tra [silent/.)

26—
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"Insulo de|aR soj^sendoi

daeeperar. ingvuútaúo

'am inter la "Insulo de la Ro ' dck|mito
\( Devjatnin
"Tutruslanda
Esperanto Kongreso sendependa §tato\u22unde junio 1968
(1910) kaj la krakova UK (1912), do sed okupata de la itala polico jam la
mallonge 'fuiĝiounuc||uuficisúojdo 26un La artefaritan insulon, kvankam
la Esperanto-entrepreno en la belga konsÚnitun de Giorg io Rosa ekster la
^NeúÚu[|ul
-'. italaj rni|ò ~
,
^ ~ ~~oroxuct'`. kiu alvokis italaj 1~~io~ j akvoj,
en
ai maristoj ba|duD detruis, kontr nDc al la
esperantistaron
aóÓi
ter-parcelojn..." 0oD S.A. Koviĉ, iuternuciu juro.
Heroldo n-ro 1471 (1969.5.16), p. 2b.).
Christian Lavarenne okaze de la
Sed la 4an de aŭg usto 1914, la prusaj Tago de la Esperantaj Pioniroj
Unp jinvudis kaj okokupio
* Luú prof. Gustave Roy: "Ni
NeÚtru|un Moresneton: jam ĉcnio la revenos, diris ankaŭ la 50 francaj kaj
mallonga ekzisto de Amikejo, nur hispanaj
" ("Amikejo: I
kvi jaro eop e runta 8tat(nt)o—
Lando k ú homoj", en Belga
La sekva provo estos ankoraD pli Esperantisto, nov.-dec. 1908, p. 33.)
efemera: konax pú la Libera Teritorio

HeKo
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28 aŭgusto 2002
ALI Ĝ ILO

Familia nomo: . .

. .

.

Persona nomo:.

.

..

.

. viro/virino

Adreso: (nacilingve, latinlitere)_
Tel.-n-ro (kun prefikso)
Faks-n-ro

..

_

.

_

. e-poŝto: .

Junuloj (ĝis 30-jaraj), kunuloj de kongresanoj kaj handikapuloj pagas reduktitan kotizon.
Por ĉiu aliĝperiodo sek-vas la kotizoj laŭ kategorioj en la jena ordo:
Ali-kotizoj
is 3l mar. 2002 _ .
ĝis 31 maj. 2002 .
Poste

.

. 1 (Ordinara)

_

. . 2 (Reduktita)

. 80 €

. _ „ . .

. 90 €

. . _

.

100€

. 40
.

. . . 45 €

.

„ . 50 €

(Infanoj ĝis 10-jaraj kaj akompanantoj de handikapuloj aligas senpage)
Mi pagis
..
_ . eŭrojn por aliĝo en kategorio
(Indiku la motivon de redukto: junulo, kunulo, handikapulo; forstreku la nevalidajn) al la
organiza komitato per p.ĉ.k per la UEA-konto salv-i / per HEF; forstreku la nevalidjn.

Organiza komitato: Verona Esperanto-Grupo, CP 1616, 37100 Verona, Italio
e-poŝto: <esperantoveronaOtadriacomit> p.ĉ.k. 25673328, je la nomo de la kasisto:

s-ro Sergio Antoniazzi, Via Brigata Casale 1, 37137 Verona, Italio.
Oni povas pagi rekte al la O.K., per p.ĉ.k. , per ĉeko je la nomo de la kasisto aŭ per la
UEA-konto salv-i Sendu pagon kaj aliĝilon al la sama adreso, kun fotokopio de la

pagatesto.
Oni povas kopii la aliĝilon, plenigi kaj sendi 'gin per ordinara aŭ elektronika poŝto al
la Organiza Komitato: Verona Esperanto-Grupo.
Se vi pagas al HEF, sendu al ĝi vian aliĝilon, sed samtempe bonvolu ankaŭ sendi kopion de ĝi aŭ e-poŝtan sciigon al la Organiza Komitato.
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Internacia
~~~8~~~. vv~~~°V~~

K-D~~~~~.
nV~~~~~~

Salamanca 11-18 julio
Organizas: HE,r,

Hispana Esperanta Junulara Socie
So|umanko,kooi|iourbokunl58457
|ogm\ ikonabx'ĉ efe ĉar gi huvns|u p| |
mo|novxn hispun jonunivcmùukon` k ú
17.sd j
A: '.
'
Kart
unu d la plej antikvaj de £úropu Ci ju escepte de ú j en B-kategorio.
ungu| ju de ĉi monumcuta urbo regas Kategorio B: /\ústruio, Cehio, (]rokio.
studenta atmosfero Centojdo gejunuloj Hungario, Kroatio, Ma hn Pollando,
ovannxx surstrate, ĉ iunokte, amuzeje, S|ovukim,Sudu[hko,Uuuno. Kategorio
K j ùnooni\idc
sunlevigo.
DroskuD
C: ceteraj \undo .
diĉns tcmpnn al studado. Neniu scias
~
Kiel pu~i?
kid nek kic`', nedi6oukuù juguJos.
'to, oni ne miras. ke
]u la tin
tire
la konton de HEJS
amuokon deklaris Here- ^hej*'p"
O\ESKU
DEA,Nicu,vc Binnonncg
d jode|oHomuvo. Lohis\orixocnondc 176,
Rotterdam,
NL'3U|5
BJ
la urbo ridc\c konservas sian originalan Nodcdmndo(nur is m jo).
kg puran urkbckmrmn. La urbod oraj
~
Per no~o~ondum
al Hispana
'
kiu
kuhuro
~g
koloroj.
' La ora urho en
2aperon0o'Fcdcracio, Rodriguez San
ho|osvannoscn loucoo.
~
~
Pedro 13'3'7' E8'28015 Madrid,
K]ompog/?
~
~
na~nw.

gis 3 1 /5

de 1 /6

168
'vo~
€

Au*Dpugn:/\ 20<';8 10e;C 5
Bu6um: <30jvoj -20 €
&rnmpogoi:cZ6jonoj+20~
Unu|ixocmnbro+3O~
Mcmzurgunm:6O'dccmambam
HEF-Bulteno n-ro 354

_ iru al ^)B\\', cn la konton
0l82'2552'61'020401l961 de Hispana
Esperanto-Federacio. Indikante en la
-'-/- k _~-. pri ^H~n~,^o,"
Informoj ĉe: Hispana Esperanta
San Pedro
Junulara Societo; Ruddoucz
~
13-3°-7. ES-28015 Madrid.
Tci/[uku.:(O0']4)9|4468'079.
<DoRo202@cspermm'c;.nct>.
www.esperanto-es.net/HEJS/HoRo2002/
29

61a ftspana Kongreso de Eserarlo

~Ú^
Co\egioK[

2002

.nvcuiurio

Campus de la Uriiversidads/n
San Vicente del Raspeig.

ogado
En la kongresejo (unu|ùu +muc:nmanĝo): 20 E is 30a de junio; poste 24 C.
ATENTL); la nombro de ĉambroj en la Univer ùata Hotelo estas nur 30 kaj oni
disponigosUin gis dĉenpúiohD|uduúzde mcndo. Mendu tuj do!
Aliaj l ' j j(on|oudbocontro):Pensióno:)8Cpopcoono.
Dulita

Trilita

21

34 C

44 C

Hostal-Residencia B

27 C

39

Hostal C

24 C

44 C

Hotel A

32C

50C

47C

59C

Hoteloj

Unulita

Hostal-Residencia A

Hotel-Residencia

5|f

"i ~ prezoj osNspounuÚggo
Bankkonto: BANCAJA; Strato Mú|agu 37; 46009 Valencia. Kontonumero:
2077'0069-24'3100702329 Congreso de Esperanto.
Konstanta adreso: Augusto Casquero de la Cruz. Avenida B jaxut, 29, &,31;
46009 Valencia. Retadreso: <augustoouaqueroúDi
cio.conn>
Atentu ke ooi rezervos laù la eblec i Car en Alicante malfacilas rezervi sommr.
Se necese, la organizan j rajtas serĉi alternativajn |o^ j jn, kun simil j pre i
Oni ne traktos hotelmendon sen antatia pago. Kotizojnccstas repageblaj.
30
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u Mayor okupuy ureon de Parkon k ú la Gardeno de la 9ustro.
troviĝas lo- UnrzolUf1
20000 kvadrataj m
' j
porkc unú
k
ĝardenoj
i sportejoj,
zervita por aŭtouzantoj.|mcr|udivusp;
^ory ion(povusmrncii\u grxndunmo/
' jon. koú~nn,sdononpor350homo
ktp. Gi estas facile uúngcb|
kuscn.
dxnkcu| o ft ú urbaj uo6ki\ |.
Krom la kmimaj proĝrameroj, o
oficiala inoDĝunz oliciala fermi
ĝenerala kunsido, kunvenoj kaj prel
i
samidmno
kara
nia
al
mnaĝo
okazos
kaj
Luis Hernandez Yzu\ ~'
;,-so
Postkongresa e
nova umbo ÚJ ireku vonunn ]m&o ( ĉiu
n(iĝinm rajtos nfeú la vortaron kun
Sc prczcnó u sufiĉc du interos( -i
1-'`nguyu nboo). Ccuo ' Gu o|i~i"w okxzospo*|kongresumUuguekskumoi
..2cvosdonnccokze/np|ozudu\uo
urboVbleociokunv(ziNu\hhistoóuur\ibron de Giordano Moya o|doni
-~~~|u6cúen,
kiun |u oú\ono prezentos en la
BEG. kmn
~kug/\|hu~m.
- '
kongreso.
Tagmango en restoracio 36 €.
Aldone okazos tuttaga ekskurso:
Por ti j ki jduzinoorrniip|ucnVa|cn'
Vizito al la kavernoj de Canalobre kie
pensiono
dum la hispana revolucio est is ateliero cia, eblas rezervi ĉambrojn en
rezervas
mni
se
ur
N
por muntado de aviadilaj motoroj, al de la urboccntro.
vilaĝo Guadalest agnoskita kiel historia /rue.
k ú uÓo ensemblo, kaj fine al urbeto L nko cudu|im ĉambno(kun|m«úo)l2€
ple
kiu estas la unua jgrava
Benidorm
(kuuduŝejo) 15 €.
wiomu loko en la mediteranea
Dno|i/u ĉumhro (kun\avujn) \4C
marbordo. Mun^udo en restoracio k ú
libera tempo 'iy reveno al Alikanto
(kuoúuŝejn) |6C.
(prezo 36 f). Ankuú okazos duontaga
[inscu matcomango.
ekskurso al urbeto Elche por viziti la plej
Por ti j kiuj deziras ion p|i komforte
grandan palmejon en [úropo kaj aliajn
petu prezojn o|luorgunizun i
mendi,
Komunuman
la
kid
verdajn spacojn
HEF-Bulteno n-ro 355
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Alicante

2002

is
Colcg;
Univers.:..
San ViLeate del Raspeig

ALIĜILO N-RO......
(BONVOLU SKRIBI TAJPE AO PRESLITERE)

Antaimomo.. _
_
Naskiĝdato (2) ............................ HEF-numero

_

(2) Nur por statistiko

Konureskotizoj „
Membro de HEF

is la 30a de junio _ ....... poste
_ ........................... 19 .. „
_ . 25

Kona' pere de Bancaja, strato Malaga 37; 46009 Valencia.
konto-numero: 2077-0069-24-3100702329 al la 61a Hispana Esperanto-Kongreso.
Kunsendu la pagpruvilon kaj la aliĝilon al la suba adreso.
Por bankeekoj kaj poŝtmandatoj aldonu 10%
LA KOTIZO ESTAS NE REPAGEBLA.

Konstanta adreso: Augusto Casquero; Avenida Buijasot 29, A-31;
ES-46009 Valencia; Retadreso: augustocasquero@infonegocio.com
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H sparna L feraturo
Max Mb

Jen la problemo: vi pensas, ke mi ne
obeis la haltordonon. Kaj jes. Mi haltis. Vere, ke neniu povas tion pruvi. Sed mi bremsis kaj la aŭto haltis. Tuj poste la verdo
eklumis kaj mi pluis. La policano fajfis kaj mi ne haltis ĉar mi eĉ ne povis
imagi, ke tio rilatas al mi. Tuj li atingis min per sia motorciklo. Kaj alparolis
min malĝentile: "ĉu, ĉar virino, mi pensas, ke la trafikregulojn devas obei nur la
pantalon-uzantoj". Mi asertis, ke mi ne malobeis la haltordonon. Mi diris. Mi ripetis
tion al li. Kaj li ne volis konsideri. Mi koleregis: la mensogo tiel evidentis, ke mia
sango ekbrulis. Jes, mi ja scias, ke li serĉis nur unu aŭ du groŝojn, maksimume tri. Tamen subaĉeto pagendas, kiam oni kulpas aŭ serĉas favoron. Sed en tiu momento li
defendis abomenan mensogon! Mi obeis la lumojn! Plie, la tono: ĉar li sciis sin neprava tuj impertinentis. Li vidis virinon sola kaj certis, ke li sukcesos. Mi insistis. Mi
pretis veni ĉe la Trafik-oficejon kaj tie plendegi. Ĉar mi pasis, kiam verdo lumis! Li
alrigardis ruzmiene, venis al la fronto de la aŭto, kaj montris intencon demeti la ciferplaton. Li kliniĝis. Mi ne scias, kio plu okazis. Tiu ulo neniel rajtis fari ion
tian! Mi pravis. Furioza do, mi ŝaltis ia motoron kaj ekstartis...
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