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INFORMOJ je la 18a de septembro 2018
Nous avons reçu de :


Pierre DIEUMEGARD – Esperanto Loiret

Vous recevez ce message parce que vous avez manifesté de l'intérêt pour les actions d'Espéranto-Loiret.
Nos activités vont reprendre le jeudi 20 septembre à la salle des Marronniers de Fleury les Aubrais : cours
d'espéranto pour débutants de 18h à 19h, et cours pour confirmés de 19h à 20h.
Nous pensons aussi avoir un cours pour débutants le mardi soir à 18h au lycée Pothier d'Orléans (à confirmer).
Les stages des dimanches ou samedis vont aussi reprendre.
Le premier stage sera le dimanche 23, de 10h à 16h, à la salle des Marronniers de Fleury, gratuit (mais il faut
apporter son pique-nique pour le repas du midi). Ce sera un stage de découverte pour ceux qui n'ont jamais
pratiqué la langue, et qui veulent en savoir plus avant de s'engager.
Mais, plus inhabituel, il y aura aussi la remise des diplômes pour ceux qui ont passé l'examen mondial au mois
de juin ! Nous avons reçu les diplômes officiels lors du congrès universel de Lisbonne, à la fin du mois de juillet.
(rappel : ce sont des examens du Cadre européen de référence des langues, organisés par l'université de
Budapest (Hongrie), de niveau B1, B2 ou C1, et qui sont officiellement reconnus dans toute l'Union
européenne ; cette année, nous avons organisé uniquement la partie écrite, mais nous espérons organiser la
partie orale en 2019)
Et pour ceux qui ne connaissent pas la salle des Marronniers de Fleury, vous trouverez le plan ci-dessous (c'est
un rez-de-chaussée d'immeuble, proche de la station de tram Lamballe) . En cas de difficultés, contactez-nous.
A bientôt ! Ĝis baldaŭ ! Pierre Dieumegard (06 65 778 668)

 Raymonde COQUISARD – Fédération Espéranto Nord Picardie
Karaj geamikoj,
La Trilanda Kongreso (Francio/Germanio/Luksemburgio) okazis de la 18-a gxis la 21-a de majo 2018
en Du Pontoj (Zweibrucken, Germanio).
Ni proponas rigardi 6 seriojn da ĝisdatigoj de nia retejo kiuj montras fotojn de diversaj eventoj de la
kongreso : inaùguro, internacia vespero (La Danca Studio "Oriento de Elmira), Internacia Koruso
Z.M.O. kaj la Kompanoj kiuj prezentis kantojn de Jacques Brel en Esperanto kaj promenado tra du
urboj Homburg kaj Blieskastel.
Jen la ligilo :
Koran saluton !

http://raymondejoelfotografistoj.blogspot.fr/
Raymonde kaj Joël



Esperanto Hamilton

Karaj Legantoj,
Antaŭ nelonge ni ricevis lateron de franca muzik-instruistino, kiu demandis ĉu ni havas iun artikolon pri
folkloro de Portugalio. Kiam ni preparis respondon al tiu peto, hazarde ni trovis belan kanton "Alecrim"
/rosmareno. Tiel do, danke al nia legantino ni aldonis tiun kanton al rubriko "Utilaj plantoj – rosmareno". Por
ke ĉapitro "La Torĉo" ne okupu tro da spaco, ni aldonas la fotogalerion en aparta dosiero. Ekde ĉi tiu numero,
ĉiu paĝo havos pli larĝajn marĝenojn ke oni povu facile printi la elektitan artikolon /artikolojn.
Agrablan leganon, amike – NU red.
(voir document joint)



Nathalie KESLER

Saluton al ĉiuj,
Sekve de la lasta Universala Kongreso de Esperanto, la Ne Registara Organizo Pangée 2.00, partnere kun la
Registro de la Mondcivitanoj, invitas vin lanĉi agadon cele al konstruado de la unua asembleo de la popoloj kaj
diasporoj, kiu okazos en Parizo ĉirkaŭ la 19a de novembro 2018, datreveno de ĝia kreado.
Ni do bezonas vian helpon.
-

Se vi konas personojn el via lando, kiuj loĝas en Francio kaj kapablas la francan lingvon,

-

Per cerbumado, ĉu vi povos lanĉi ankaŭ ĉe vi memorigajn eventojn.

-

Per lanĉado de aliaj Asembleoj de la Popoloj kaj Diasporoj en via loka lingvo…

Samtempe, vi do povos antaŭenpuŝi la universalan lingvon kaj ĝiajn multajn avantaĝojn pacemajn kaj pionirajn
por ĉiuj.
Amike



Soy

Ginette MARTIN

Où en sont les centrales au Japon ?
(voir document joint)


Flandra Esperanta ligo

Ĵus aperis malgranda sed tre bele fortike bindita libreto: Pri la Eklezio.
Temas pri kvar elektitaj ĉapitroj el la plej grava verko de la ĉeĥa teologo kaj antaŭlutera reformisto
Jan Hus. Lia vivo kaj agado estas ligita al la praga universitato, kie li estis kelkajn jarojn eĉ rektoro, kaj

al la Betleĥema kapelo, en kiu li predikis. En siaj predikoj kaj verkoj li forte kontraŭstaris la
nekristanan konduton de la ekleziularo, precipe la indulgencojn, kaj eĉ rekte atakis la papon.

Por pliaj informoj aŭ mendilo iru al https://retbutiko.net/eo/ero/pekl


Didier JANOT

Jen la numero 2018-2, libere elŝutebla
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002619/261900epo.pdf
Bonan legadon!

La Esperanta versio de la kuriero aperas dank’ al teamo de tradukantoj.
Se vi pretas helpi kaj traduki artikolojn (el la franca aŭ el la angla) al Esperanto,
kontaktu la ĉefredaktoron de la Esperanta versio (informoj troviĝas sur paĝo 2).
Ĝis,

DJ

Ĝis

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

