NIA VOÆO
Madrida Esperanto-Liceo
San Alejandro 6-4°B-Ext. 28005 Madrid
(Nur poþta adreso)

Ni kunvenas lunde je la 18,30 en Rodríguez San Pedro 13-3º-7

MAJO 2006

Redaktas kaj eraras: Lupe Sanz

Dank’ al Jesús de las Heras oni povas vidi "Nia Voæo"-n en la Gazetoteko Lanti. Jen la du retejoj:
http://www.gazetotekolanti.com/nv kaj http://213.172.47.3/gazetoteko/nv
En apartaj folioj oni inkludas la novan tekston de la Statutoj de Madrida Esperanto-Liceo (adaptitaj al
la nova leøo de asocioj) aprobita de la Aýtonoma Komunumo de Madrido en aprilo 2006
65 A HISPANA KONGRESO DE ESPERANTO
El Puig (10 km de Valencio). 21a - 25a de julio 2006. Pli da informoj http://www.esperantoes.net/congreso 2006 kie vi trovos informojn pri kotizoj kaj aliøilon. Jen la aliø-prezoj ( en eýroj):
Kategorio
HEF-ano
Ne HEF-ano
Juna HEF-ano
Juna ne HEF-ano

Øis la 31 a de
majo
25
30
18
22

Ekde la 1 a de
junio
33
38
24
28

Pagmaniero / forma de pago:
Bancaja. C/ Málaga 37 · 46009 Valencia. C/C 2077-0069-24-3100702329
Kunsendu la pagpruvilon kaj la aligilon al la adreso: Augusto Casquero de la Cruz. Avenida Burjasot
29, A-31. 46009 Valencia. (Nova retadreso : augusto2931@hotmail.com)

“El hombre que desafió a Babel”
La libro kiun æiuj esperantistoj devas legi
Hispana versio de la biografio de Zamenhof verkita de Masson/Centassi, tradukita far
membroj de Madrida Esperanto-Liceo. PVP 20 eýroj.
Øis la Hispana Kongreso, fine de julio 2006: po 23 eýroj vi ricevos “El hombre que
desafió a Babel” kaj “Nuevo Método de Esperanto”de Fernando de Diego: la prezo
inkludas sendokoston al Hispanio.
Antaýpago necese al la konto je la nomo de Madrida Esperanto Liceo æe
Banco Sabadell/Atlántico numero 0081/7110/98/0001266730
E-TAGO DE LA LIBRO EN MADRIDO
En Círculo de Bellas Artes de Madrido la 23an de aprilo Manolo Parra kaj Alejandro Pareja
legis paragrafojn de Don Ki¶oto en esperanto, akurate, kaj tre bone farite, klare, senstumble, belvoæe.
Foto de la evento estas videbla en http://personal.telefonica.terra.es/web/tdb/2006/04/lectura-delquijote-de-o
Poste okazis bankedo en restoracio Candilejas, en kvartalo Vallecas. Partoprenis 15
esperantistoj, multaj el ili gelernantoj de la kurso de Pedro Hernández.
Fine, estis instalita Esperanto-Libroservo prizorgita far Pedro Sanz en la grava Librería Muga
kie regule okazas E-kursoj gvidataj far Pedro Hernández
INTERRETE
Navigante tra la interreta universo, vi trovos tre interesan grupon da paøaroj. Homo kun tre interesa
blogaro, kiu estas tre konata en la reto en Hispanio, David de Ugarte, faris tre interesan
pledon por la uzo de Esperanto, kaj eæ kreis tekstojn en Esperanto. Vi povas legi: http://www.deugarte.com/laapuesta-multilingue http://www.deugarte.com/lengua-poder-y-dominacion-cultural-en-la-blogsfera Kaj aliaj rilataj
paøoj, kiu traktas la aferon, estas ankaý: http://pere.quintanasegui.com/
http://www.adesalambrar.info/esperanto/
http://www.arfues.net/weblog/ciberpunko-internacia-mi-ankau-parol-esperanto
http://bambino.blogia.com/2006/032901-la-felicidad-depende-del-lenguaje.php
La afero moviøas en movado nomata Ciberpunko, en kiu ili aktivas: http://www.ciberpunk.com/
Kaj ili ¼us kreis retgrupon por lerni Esperanton! http://groups.google.com/group/ciberpunko
Eble la teknikistoj inter vi povas iom pli informi, sed æiukaze la afero ja þajnas tre instiga.
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HISPANA ESPERANTO-FEDERACIO
La Sekretariino, Carmen Suárez, de¼oras lunde vespere (17,30-20,30h), dum aliaj tagoj vi
povas faksi aý telefoni al 91 446 80 79 (aýtomata respondilo) aý kontakti rete:
admin@esperanto.es
La 14 an de majo je la 10,00 horo okazos Eksterordinara Kunveno de HEF en la
sidejo de la Esperanto-Grupo de Valencio (Peris i Valero 96-5º, Valencio) laý la jena tagordo
1.- Aprobo de la kontoj kaj kas-stato de 2005
2.- Sugestoj kaj demandoj
ATENTU: Se vi ne povas æeesti la kunvenon, ne forgesu sendi rajtigilon al la Prezidanto:
Augusto Casquero de la Cruz. Avenida Burjasot 29, A-31. 46009 Valencia. (Nova retadreso :
augusto2931@hotmail.com)
HEF decidis revivigi la retan liston "esperanto_madride". Temas pri unudirekta
informilo en kiu nur la moderantoj nomumitaj fare de HEF povas aperigi mesaøojn, precipe rilataj
al esperantaj eventoj okazontaj en Madrido. Interesatoj povas ricevi la informojn de tiu listo
sendante elektronikan leteron sen temo nek teksto al la jena adreso:
esperanto_madride-subscribe@yahoogroups.com
aý per ties retpaøo
http://es.groups.yahoo.com/group/esperanto_madride/
La libro “Don Ki¶oto parolas esperanton / Don Quijote habla esperanto” estis eldonita de
HEF kun la tekstoj de la prelegoj pri Don Quijote kaj la desegnoj de la internacia konkurso por ejunuloj “Kiel vi vidas Don Ki¶oton?” HEF vendas la libron po 10 eýrojn plus sendokosto (øis 4
ekzempleroj 3,76 eýroj). Antaýpago necese al la konto de HEF:
BBVA 0182-1252-31-0204011961
VENONTAJ PROGRAMOJ EN MADRIDO

Konversacia-rondoj okazas æiulunde, ekde la 18.30 h, en RODRÍGUEZ SAN PEDRO
13-3-7 Tel. 91 446 80 79
22-an de majo je la 19,00h. Nia Hispanio: Popolaj festoj dum majo (Lumbildoj
komentitaj de partoprenantoj en la kunveno)
La membroj kiuj ankoraý ne pagis sian kotizon, povas pagi 12 eýrojn rekte la lundon
en nia konversacia rondo (Rodríguez San Pedro 13-3º-7) aý al Esperanto Liceo de Madrid,

Banco Sabadell/Atlántico konto 0081/7110/98/0001266730

ESPERANTO LICEO DE MADRID
Asociación de Utilidad Pública Municipal

San Alejandro 6- 4ºB EXT
28005 Madrid

