NIA VOÆO

Madrida Esperanto-Liceo
San Alejandro 6-4ºB-Ext. 28005 Madrid
(Nur poþta adreso)

Ni kunvenas lunde je la 18,30 en Rodríguez San Pedro 13-3º-7
Redaktas kaj eraras: Lupe Sanz

DECEMBRO 2000

Nia Voæo estas legebla en internet æe la TTT-paøo de Andaluzia Esperanto Unuiøo:

http://www.ciudadfutura.com/esperanto
ÆU VI PAGIS KOTIZON POR 2000?
Legu nur se vi havas ruøan signalon æi-tie

•

La kotizo por tiu-æi jaro estis sama ol la lastaj sep jaroj. Bv. se vi ankoraý ne abonis øin sendi
æekon po 2.250 pesetojn, je la nomo de ESPERANTO-LICEO DE MADRID. Antaý-dankon pro
via kontribuo al daýrigado de MEL. Se vi pagas rekte al la kasisto en nia kunveno, (lunde vespere
en Rodríguez San Pedro 13-3º-7) vi ricevos kiel donacon esperantan T-æemizon.
Pago per banko Atlántico: 0008/0110/97/1120/404200
EKSTERLANDE
La fama revuo El Popola Æinio, kiu dum 50 jaroj informis pri Æinio al esperantistoj tra la tuta
mondo, anoncis la æesigon de la eldonado, ne plu aperos kiel surpapera revuo. Ekde 2001 aperos
nur en la reto: www.china.org.cn/ElPopolaCxinio
La nacia kuba televido montris dokumentan filmon en esperanto kun skribita traduko en la
hispana. Temas pri la filmo "Esperanto" farita de Roman Dobrzinski.
Sur la retpaøo de la Ministrejo por Kamparaj Regionoj, Landplanado, Agrikulturo kaj Turismo
de la germana federacia lando Schleswig-Holstein, oni povas legi la informoj krom en pluraj
lingvoj, ankaý en esperanto.
REELDONO DE "Nuevo método de esperanto"
Pro diversaj kialoj la libro aperos je la unuaj monatoj de la 2001
ESPERANTO EN AMASKOMUNIKILOJ
RADIO VATIKANA elsendoj en esperanto (daýro 9-10 min). Dimanæe (19,20 UTC). Mezonde
527 kaj 1.530 kHz, kurtonde 4.005 (74,90 m), 5.880 (51,00 m) kHz. Merkrede kaj jaýde (19,20
UTC) Mezonde 1.611 kHz. Kurtonde 7.250 (41,37 m) kaj 9.645 (31,10 m) kHz.. Æiujn æi
elsendojn, je la indikitaj tagoj kaj horoj, oni povas aýskulti per la interreto:
www.vaticanradio.org
"El Correo Español-El Pueblo Vasco" publikigis tutpaøan artikolon pri la Grupo de Bilbao kaj,
en alia tago, mallongan recenzon pri la grupo sub la rubriko ¿Quienes somos?, dediæita al la
diversaj asocioj de Bilbao.
Du samideanoj de Bilbao partoprenis programon de la loka televid-stacio "Bilbo-Vision", kie ili
havis okazon diskonigi esperanton kaj propagandi la e-kursojn.
En aparta folio ni inkludas resumon de aktiva¼oj faritaj de Madrida Esperanto-Liceo dum la jaro
2000. La estraro dankas al æiuj membroj kiuj kontribuis al la sukceso de la programo.
Ni anonzas ke oni akceptas kandidatojn por la estatuta renoviøo de la Estraro en la venonta
Generala Asembleo. Sendu nomojn antaý la 20an de janýaro.
HEF ANGULO
Lunde kaj ¼aýde (18,00 øis la 20,30 h) funkcias HEF-CO (Rodríguez San Pedro 13-3º-7). Aliajn
tagojn kaj horojn uzu aýtomatan respondilon aý fakson 91 446 80 79. Ankaý e-poþto:
admin@esperanto-es.org
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KURIOZA¬O
En la verko "La regla de tres" de Antonio Gala, parto unua, dua æapitro, oni legas: "-La música
sí que puede encararse con la muerte y preguntarle dónde está su victoria. Es el auténtico
esperanto, el idioma universal que empieza donde no alcanzan los otros, y nos revela la esencia
íntima del mundo."
EÝROPA UNUIØO
La Konsilio de Eýropo kaj Eýropa Unio kundeklaris la jaron 2001 "Eýropa Jaro de Lingvoj",
strebante progresigi la lingvo-intruadon kaj plikonsciigi la publikon pri la valoro de lingva
plureco eýropa. UEA subtenas la iniciaton, laýan al la celoj de la e-movado kaj donontan
okazon diskonigi niajn lingvopolitikajn celojn.
HISPANIO
Dum la akademia jaro 2000-2001 la Universitato de La Laguna ofertas liberelektan seminarion
sub la titolo "Enkonduko al esperanto kaj æi ties kulturo". La kurso komenciøos venontan
februaron kun tri akademiaj kreditoj kaj tridek docentaj horoj.
ESPERANTO EN INTERRETO
Jen kelkaj interesaj retpaøoj:
Revuo "AktivAmeriko" : www.geocities.com/espameriko
Plena kalendaro de esperantaj aranøoj: www.esperanto.hu/kalendar.htm
Revuo "El Popola Æinio": www.china.org.cn/ElPopolaCxinio
VENONTAJ PROGRAMOJ EN MADRIDO
Ni kunvenas, lunde ekde la 18.30 h en RODRÍGUEZ SAN PEDRO 13-3º-7 Tel. 91 446 80 79.
La 8an de decembro ni vizitos la "Museo del vino"-n en Peñafiel (Valladolid). Poste ni
kunmanøos rostitan þafidon (tute ne freneza). Oni uzos privatajn automobilojn. La rendevuo
estas je la 11,30 antaý la enirejo de la kastelo-muzeo. Por reservi manø-lokon telefonu al Pedro
Garrote antaý la 5a de decembro. (983 21 24 07)
11a de decembro prelego: "Argentino ekde Iguazú øis Patagonio". Lumbildoj de
Carmen Suárez.
18a de decembro æe HEF-Oficejo "Adiaýo de la jarcento". Ni invitas al madridanoj membroj de
HEF kaj MEL kaj al e-simpatianoj, partopreni tiun æi eventon kaj kune tosti pere de þaýma vino
"Esperanto" por la nova jarcento.
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