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En aparta folio ni inkludas, por nia membraro, la programon kaj la buĝeton por 2008

ZAMENHOFA TAGO EN MADRIDO
15-an de decembro, sabate, je la 14,00h
Restoracio Candilejas II (Str. Candilejas 32- Vallecas)
Proksime al Asamblea de Madrid. Aŭtobuso 57 ekde la stacio de Atocha, haltejo
Eroski. Renfe-stacio “Asamblea de Madrid-Entrevias”. Metroo Portazgo
Proksimuma prezo 25 eŭroj.
Bv antaŭmendi lokon : Pedro A. Hernández, Tel: 91 223 48 53 (portebla
667721951)
TRA LA MONDO
Pere de la revuo Heroldo de Esperanto oni sciis ke Aitor Arana, eŭska
esperantisto, atingis ĉi jare la premion “Baporea” pro la romano en eŭska lingvo
“Hilezkorrak” (Senmorteco). Li verkis aliajn librojn eŭske kaj en esperanto eldonis
tradukaĵojn kaj verkis manlibron por lerni esperanton en la eŭska.
La turistoj jam povas viziti Strasburgon esperante dank ‘al la traduko de la
membroj de la loka E-klubo. Esperanto estas la deka lingvo aŭskultebla dum la vizito
per tegmentaj boatoj.
Augusto Casquero, kiu instruas en Ĉinio esperanton kaj hispanan kulturon,
partoprenos en la Ĉina Esperanto Kongreso.
Augusto Casquero gvidis seminarion en budhisma templo de Sanmen (Ĉinio),
Temis pri seminario-kurseto pri la didaktiko de Esperanto. Unuafoje en sia vivo li
instruis nudpiede. Ankaŭ li partoprenis la 2-an Internacian Festivalon de Esperanto
en la urbo Zaozhuang (Ĉinio).
Doktoriĝis en la Universitato de Amsterdam Win Jansen, docento pri
interlingvistiko kaj esperanto. Li faris eksploron pri vortordaj aspektoj troveblaj en la
nuntempaj ĵurmalismecaj lingvaĵoj (ĉefe en esperantaj revuoj).
ONCE (hispana asocio de blinduloj) ne akceptis, pro buĝetaj problemoj, la
proponon de Pedro Zurita por eldoni en alfabeto “braille” la lernolibron “Esperanto”
de Miguel Gutiérrez Adúriz.
Kataluna Esperanto Asocio havis budon en la Asoci-Foiro en Barcelono,
okaze de la nacia tago de Katalunio. Oni disvendis preskaŭ la tutan lernomaterialon.
NOVA E-FILMO
"La Patro" estas la dua Esperanto filmo de la firmao "Imagu Filmoj" de Brazilo, 40minuta filmo kun subtitoloj en 13 lingvoj. Male al "Gerda Malaperis", la lingvaĵo en ĉitiu filmo estas tute normala, t. e., ne celas lernantojn, kiel la fama verko de Piron,
sed regantojn de la lingvo. Ankaŭ la prononco estas multe pli "internacia" ol en la
antaŭa filmo. La prezo estas 13 eŭrojn + sendokosto . Mendebla ĉe Pedro
Hernández (Tel. 91 223 48 53).
15-an de decembro “Tago de la Esperanta Libro” Aĉetu, pruntu en Biblioteko,
aŭ simple prenu el via libroteko… kaj legu e-librojn!
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HISPANA ESPERANTO-FEDERACIO
Estrarkunveno 07/11/19: Kongreso de Cuenca: Aliĝkotizoj jam aperis en
Boletín. La kasisto estas Manuel Parra.
Kun la helpo de Manuel Parra oni kreis manlibron pri la sekretariaj laboroj, por
faciligi la taskon al estontaj sekretarioj de HEF.
Post la kontrolo de la fakturoj, Barcelona Esperanto-Centro ricevos la
subvencion proponitan de HEF, estante la nura grupo kiu ĝin petis.
Oni serĉas anstataŭantojn por la postenoj de ĉefdelegito de UEA kaj HEFreprezentanto en Eŭropa Esperanto-Unio.
Oni diskutis pri la grava Projekto 2008/2009, ellaborita de Toño del Barrio.
Jam oni petis oficiale al la koncernaj instancoj la eldonon de poŝtmarko, kupono de
ONCE kaj bileto de Nacia Lotumado pri Zamenhof. Juan del Castillo enketos pri la
ebleco ke HEF partoprenu en la Librofoiro de Madrido, per budo, se oni trovas
deĵorantojn, aŭ per esperanta evento en salono ene de la Foiro.
La ĉeestantaj estraranoj voĉdonis malfavore al revizio de la nuna Statuto.
Oni decidis nuligi la forumon "HEF-Esperanto-aktivado" konsiderante ke tro da
forumoj malutilas la interkomunikadon, konsilante migron al "Iberia Esperantistaro".
La alia forumo "HEF-anaro" estas strikte rezervata nur al membroj de la Federacio
por ties internaj komunikoj.
Miguel Angel Sancho startigis novan aspekton kaj organizon de la paĝaro de
HEF laŭ la decido de la laborgrupo. Komentoj estos bonvenaj. Vidu ĝin en la adreso:
http://www.esperanto.es
Hispana Kongreso 2008. Okazos en Cuenca, inter la 3-a kaj la 6-a de julio.
La aliĝilo estos baldaŭ disponebla (kotizo 30 eŭroj, 25 por HEF-anoj).
VENONTAJ PROGRAMOJ EN MADRIDO
Malfermaj konversacia-rondoj ĉiun lundon ekde la 18.30 h, en RODRÍGUEZ SAN
PEDRO 13-3-7. Tel. 91 446 80 79.
Sabaton 15-an de decembro je la 14,00 Zamenhofa Bankedo (vidu en paĝo 1).
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