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INFORMOJ je la 9a de januaro 2016
L’ASSEMBLEE GENERALE DE ESPERANTO-INDRE AURA LIEU LE 3 FEVRIER 2016 à 18H30.
Ordre du jour et précisions à suivre…

Bonne année à tous. Bonan jaron al ĉiuj.
Nous avons reçu de :
Novjaraj mesaĝoj :
• ALEKS K.
« Karaj membroj, nunaj, eksaj, ontaj, Feliĉan novan jaron ! 2016 estu jaro plena de sukces', la sano kaj la
forto estu kun vi. Chers membres, actuels, ex- et futurs, Bonne année 2016 ! Nous vous souhaitons beaucoup
de succès. Que la santé et la force soient avec vous. Le bureau d'Espéranto-France. »
• ZHANG FUDE
« Karaj samideanoj kaj amikoj, Hodiaux estas la unua tago de 2016. Mi, kun dankemo, elkore deziras al vi
chiuj felichan novjaron kaj chion glatan en la nova jaro! Amike via ZHANG Fude. »
• JACQUELINE MAUSSION
« Bonan novjaron 2016. Amike. Jacqueline. ». Voir document joint.
• NICOLE BLOT
« « Hieraŭ estas malantaŭe. Morgaŭ estas mistero. Kaj hodiaŭ estas donaco, pro tio, oni nomas lin la
nuna tempo ». Mi faras bondeziron por ke ĉiuj viaj realigas sin. Tre belan novjaron 2016 al ĉiuj. Ĝis .
Amike. Nicole. »
• DANIEL HOUGUET
« Bonan Jaron al vi kaj al ĉiuj, kiuj estas karaj al vi ! Bonne Année à vous et à tous ceux qui vous sont
chers ! Bloavezh mat deoc'h holl ha da re a zo tost d'ho kalonoù. Jeannine & Daniel. ». Voir document
joint.
• M.D.E.
« Bonne et heureuse année solidaire et active. »
Divers :
• ELDA DOERFLER
« Kara Geamikoj! Aldone vi trovos la unuan Bultenon de la 2016a Jaro! Kun bondeziroj de Felicha Nova
Jaro kaj bona legado, sendas al vi siajn plej varmajn salutojn. Elda. Triesta Esperanto-Asocio. » Voir
document joint.
• GINETTE MARTIN
« Ligo por spekti filmon kun subtitoloj en esperanto. Spektu almenaù 10 minutojn, http://les-amis-dewangari-maathai.org/le-film-taking-roots-sous-titre-en-esperanto/. Mi estas unu el la kvar tradukantoj de la
franca al esperanto, kaj mi pasiiĝis en tiu laboro. Ne hezitu diskonigi ĝin en Francujo kaj tra la mondo.Ni
serĉas tradukantojn por aliaj lingvoj. Agrablan spektadon al vi kaj bonan jaron 2016 ! Ginette MARTIN. »
• GROSJEAN MIREILLE
Alvoko por la Internacia Virina Tago 2016. Skribas OSIOKA Taeko el la urbo Hirosima, Japanio.
Limdato estas la 10-a de februaro 2016…... Voir document joint.
• DIDIER JANOT
« Bonjour à tous, et meilleurs vœux pour 2016. Comme vous le savez l'admission de l'espéranto dans
la liste des langues facultatives au bac est l'un de nos objectifs…. ». Voir la totalité du message dans le
document joint.
Gxis.

Renseignements complémentaires : 02 54 27 95 51 ou 06 78 90 92 17

