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(Nur poŝta adreso)
Ni kunvenas lunde je la 18,30 horo en Rodríguez San Pedro 13-3º-7
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“NIA VOĈO” SERĈAS NOVAN REDAKTORON
Lupe, kiel ŝi anoncis en la lasta Ĝenerala Kunsido de MEL, kaj post 25 jaroj
kiel redaktorino de “Nia Voĉo”, ne deziras daŭrigi la laboron.
Plenumi du paĝojn de la flugfolio estas facile, sed oni bezonas konstantan
laboron por fari ĝin monate: kolekti esperantajn novaĵojn pri Hispanio kaj
eksterlande, sendi per elektronika poŝto aŭ per normala poŝto al membroj de MEL
kaj aliaj interesitoj, ktp. Ĉu iu el vi estas preta por fari ĝin?
EN HISPANIO
Rafael Mateos (Huelva) prelegos en julio pri “Esperanto per pacemigaj ludoj”
en la Kastelo Gresillon (Francio) dum la semajno “Paco kaj Esperanto”
Mallorca. Inter la 9 kaj la 15 de julio okazos 20 hora universitata kurso (kun
liberaj kreditoj) pri socilingvistiko, artefaritaj lingvoj, historio de la movado specife
majorka
kaj
baza
esperanta
kurso.
Intervenos
profesoroj
de
la universitatoj Baleara, Pompeu Fabra kaj Oviedo. Dum la XI Festivalo de Poezio
de la Mediterraneo, okazonta la venontan 4an junio en Palma de Mallorca,
partoprenos, reprezentante la esperantan lingvon, Abel Montagut.
Okaze de la Tago de la Libro, en la retpaĝo de la biblioteko de la IES Mar de
Alborán (Estepona), Alejandro kaj Mari Fran legis esperante la unuan paragrafon de
la fama libro La inĝenia hidalgo don Quijote de la Mancha.
Pasintan 30an Aprilo, en Saló de Cròniques de la barcelona urbodomo okazis
solenaĵo memore al la Universala Kongreso de 1909 kaj vizito de D-ro Zamenhof al
la urbo. Partoprenis KEA, HEF (Pedro Hernández). La grupo Kaj Tiel Plu kantis en la
balo okazinta en placo del Rei. Ankaŭ okazis promenado tra malnova Barcelono dum
kiu fakulo rakontis kia estis la vivo en 1909, klarigis pri la tiama UK, pri la Tragika
Semajno kaj rakontis kuriozajn historiajn anekdotojn pri la urbo, okazis veturado ĝis
la tombejo de Montjuïc, kaj flora oferdono en la tombo de Francesc Ferrer i Guàrdia,
vizito al Fossar de la Pedrera kaj klarigo pri la historio de la ĉ. 4000 entombigitoj tie
(internaciaj brigadistoj kaj persekutitoj de la diktaturo).
ESPERANTA MONDO
La
novelaro,
“Marvirinstrato”,
estas
senpage
elŝutebla.
http://timwestover.com/marvirinstrato/?page_id=7. Tri el la dek ok noveloj en la
novelaro ricevis premiojn en la branco "Prozo" de la Belartaj Konkursoj de UEA
42
landoj
partoprenis
la
pasintan
eŭropan
kanzonkonkurson
nomatan "Eurovision". Unu kantistino, Patricia Kaas, el Francio, kantanta en
la franca, ne nur kontraŭstaras la tendencon kanti en la angla lingvo, sed
ŝi metis Esperantan tekston de sia kanzono en sian retpaĝaron.
Rekomendataj Landnomoj estis aprobitaj de la Akademio en Marto 2009. La
dokumento en formato pdf estas trovebla ĉe: http://www.akademio-deesperanto.org/decidoj/landnomoj/listo_de_rekomendataj_landnomoj/Oficialaj_Inform
oj_de_AdE_-_numero_12_2009_-_Listo_de_Rekomendataj_Landnomoj.pdf
Nova aliĝsistemo de Pasporta Servo: http://www.pasportaservo.org
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Nova reta scienca revuo en Esperanto elŝuteblas el jena adreso:
http://www.teleskopo.com/unuaeldono.htm
ĈIUJ AL MALAGO: NE RESTU HEJME
2-a ĝis 5-a de julio 68ª Hispana Kongreso de Esperanto kaj 14ª Andaluzia
Kongreso de Esperanto. Malago. www.esperanto.es/
Ĉu vi estas unu el tiuj kiuj lernis Esperanton por paroli kun vi mem? Ĉu vi ne
scias ke unu el la plej agrablaj flankoj de nia Internacia Lingvo estas havi la plezuron
uzi ĝin kun aliaj homoj? Ĉu vi ne revas uzi la lingvon kun aliaj samideanoj? Ĉu vi ne
ŝatas konatiĝi kun aliaj homoj, speciale kun tiuj alvenintaj el aliaj landoj?
Malofte dum la jaro ni havas eblecon paroli Esperanton vidalvide kun aliaj
samideanoj. Nun ni havas la eblecon. Kie? En Malago, dum la hispana kongreso.
Ne restu hejme. Iru al Malago. Ĝuu la etoson. Plibonigu vian konon de nia lingvo, aŭ
helpu plibonigi tiun de aliaj.
La organizantoj de la kongreso preparas por ni belan programon, en bela loko.
Ne multaj esperantistoj el la tuta mondo havos tiun belan eblecon. Ĉu vi ankoraŭ
hezitas iri al Malago? Ne malprofitu la eblecon.
Mi jam antaŭĝuas mian partoprenon. Denove mi renkontiĝos kun miaj
malnovaj amikoj. Babilados senĉese en Esperanto. Konatiĝos kun novaj samideanoj.
Lernos de ili.
Samideano kiu ne klopodas renkontiĝi kun aliaj eble estas samlingvano,
sed ne samideano.
Venu al la kongreso. Ĉiuj atendas vin. Ĝis la kongreso: Augusto
HISPANA ESPERANTO-FEDERACIO (ne oficiale)
La kolekto de ĵurnal-tondaĵoj pri esperanto kiun havas HEF estis skanita de Lupe
Sanz kaj jam estas konsultebla en la paĝaro de HEF.
Ene de la komerca programo de la Urbodoma Palaco pri Kongresoj de la
Madrida Urbodomo, HEF ricevis inviton por organizi ontan UKn en Madrido.
La kotizo de HEF denove estas deduktebla en la IRPF. La kvanto dependas
de la Aŭtonomio. En Madrido estas 7 eŭroj.
VENONTAJ PROGRAMOJ EN MADRIDO
Niaj konversacia-rondoj okazas ĉiulunde, ekde la 18.30 h, en RODRÍGUEZ SAN
PEDRO 13-3º-7 Tel. 91 446 80 79.
Juan del Castillo gvidos konversacian rondon la 1an de junio, je la 18,30h.
Oni esperas ĉeeston de Lorenzo Noguera, prezidanto de la grupo “Frateco” de
Zaragozo.
15an de junio. “Madridaj palacoj”
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