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Novaĵoj de la departementoj.
La gazette ariégeoise
Regionaj Agadoj :
–
En avant l'Europe
– Stands aux universités d'Eté
– Planataj eventoj :
– Koncerto-turneo Cossavella
– Jarkunveno k Zamenhof Festo en Tuluzo
Diversaĵoj
– Kataluna kongreso
– Lerni kaj perfektiĝi - Voyaĝi
– Korespondpeto el Afriko

Estraro : Jeannette Cash (prezidantino)
André Andrieu (vic-prezidanto)
Samia Harir (sekretariino)
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Richard, Gisèle kaj Yvette daŭrigas la regulajn kursojn por praktiki
esperanton kaj perfektiĝi.

Gratulon al esperantistoj de tiu departemento, kiuj aperigis sian
programon en la Gazette de l'Ariège (vd sekvan paĝon).

Lot 46 ??? (neniu novaĵo)

Aveyron 12

Htes-Pyrénées 65
Komenciĝis kursoj en Villeuve d'Aveyron (Vilanovo) kun kvar
lernantoj por perfektiga kurso.
Okazis je 4-5 oktobro 2008
Andreo plu partoprenas en Libro-Salonoj en la ĉirkaŭaĵo kaj en la
Semajnfino por interŝanĝo de konoj kaj spertoj, kie partoprenis
festo de la lingvoj en Dekazevilo la 28an de junio 2008.
esperantisto.
(foto en Dekazevilo)
Jen la priskribo de Robin Béteau:
En loko "La Source", Couret d'Asque, Asque (Francio, departemento
65) La interŝanĝoj povos okazi sub kunlabora formo, kiu estiĝos laŭ
deziroj. Kaj por transigi la interŝanĝon mem, senpagejo ebligos al vi
doni aŭ preni grajnojn, plantojn, librojn, ilojn, vestojn k.a.
Antaŭvidataj estis :
- korbofarado (el pajlo, vepro, ...)
- semo-rikoltado
- vegetaĵa tinkturado (sur lanaĵo)
- reciklita papero kaj vegetaĵa (el diversaj paperoj, fibrentenaj
vegetaĵoj, ktp.)
- Esperanto (enkonduko al ĝi)
- verkado (diverstipa)
- konstruad-teknikoj simplaj kaj san-protektaj
- suna forno
- kuir-spertoj, ktp
Ĉi tiu listo ne kompletas: vi kompletigu ĝin!
Ebleco kuiri surloke, kaj tendumi (estas en la ĉirkaŭaĵo pluraj gastĉambroj kaj gast-domoj).
robin.beteau "cxe" laposte.net

Haute-Garonne 31
Festival de la Terre (18-22 junio): 5 tagojn funkciis nia stando.
Radio elsendoj rekomenciĝis ĉe Canal Sud 92.2 Lunde de la 20-a
ĝis 21-a. Aŭskultu Esperanto-magazino de Tuluzo, per reta MP3disaŭdigo sur paĝo : http://www.canalsud.net/spip.php?article394
dum ĝi okazas (lunde de 20 ĝis 21-a h.).

Gers 32
Post la Libro Foiro en junio, kie lokaj esp-istoj havis rimarkitan
standon, (vd. la pasintan Cirkuleron), ni supozas, ke Claudine

Tarn 81
Oui, bien sûr, je recommence le cours avec les anciens, dès les
premiers jours d'octobre, nous retentons un cours débutants, le
lundi soir , comme l'an dernier.
Claudine Lentz

Tarn et Garonne 82
1

???

(neniu novaĵo)

Publié le 2 octobre 2008

Espéranto : pourquoi ne pas s’y mettre ?
Comme chaque année, le Cercle d’Etudes Espérantistes de l’Ariège propose des cours en Pays
d’Olmes, en Val d’Ariège et dans le Couserans.
pour Mirepoix, les cours se dérouleront à l’Espace d’Initiatives Sociales et Economiques, le lundi après-midi ; pour commencer, les
personnes intéressées seront accueillies le lundi dès 14 heures 30, afin d’élaborer le programme de l’année, en fonction des attentes des
élèves, leurs niveaux (débutants ou confirmés), des disponibilités de chacun, de la méthode choisie, etc. contacter Georges 04 68 60 54 17
pour Laroque d’Olmes, ce sera à la Maison des Jeunes et de la Culture, le mercredi matin (et le vendredi), de 10 heures à 11 h 30 ; ou bien
en soirée si plusieurs élèves se signalent (Monique : 05 61 01 01 65) ;
pour Foix, les cours pour débutants commenceront le vendredi dès 17 heures au Foyer Léo Lagrange, avec René (05 61 03 86 83) ; puis à
18 heures les élèves de l’an dernier pourront progresser avec une nouvelle méthode et plus de pratique orale ;
pour Verniolle, plusieurs activités seront proposées (cours, traduction, projets, etc.) un samedi ou deux par mois, à l’ancienne Mairie
(Edwige : 05 61 68 04 48) ;
Pour le Couserans, c’est à Arrout, auprès de la Compagnie du Soleil (05 61 96 82 08), avec chaque trimestre des stages organisés en
collaboration avec le Centre Culturel Esperanto de Toulouse, le prochain se déroulera les samedi 4 et dimanche 5 octobre, avec plusieurs
niveaux de cours ;
En cette Année internationale des Langues (et Année européenne de la Diversité culturelle), il est temps de choisir un outil neutre de
communication internationale afin que chacun puisse "rencontrer l’autre" sans barrière de langue, tout en étant respecté dans sa dignité,
quelle que soit sa langue maternelle.
En 2009, nous, Citoyens européens, aurons à élire nos représentants au Parlement européen ; il pourra être utile d’interpeller les différents
candidats sur ce sujet trop souvent occulté.
Les Espérantophones, quant à eux, pourront se retrouver à Bialystok (Pologne) afin de célébrer les 150 ans de la naissance du Dr L.L.
ZAMENHOF. C’est lui qui présenta en juillet 1887, sous le pseudonyme "Doktoro Esperanto" (pour cause de censure tsariste), les bases de
la Langue internationale, dans une brochure modeste de 40 pages.
Depuis lors, elle cessa d’être projet pour se développer, avec une communauté de locuteurs répandue dans le monde entier utilisant tous les
moyens d’expression.
Une année scolaire suffit à une personne motivée pour pouvoir échanger en espéranto, sans les hésitations dues aux irrégularités de nos
langues ethniques.
Bonvenon en la E-kursoj ! (= bienvenue aux cours d’espéranto).

Regionaj agadoj
En avant l'Europe multilingue
3 juillet 2008 à Toulouse
Sous ce titre a eu lieu une petite manifestation européenne de
pèlerins de Compostelle, emmenés par l'infatigable Michèle AbadaSimon. La halte à Toulouse a permis d'intéresser le public rencontré
place Wilson, et a mobilisé des esp-istes de l'Ariège, de l'Aude et de
Toulouse, pour accueillir et aider le petit groupe de pèlerins. (foto)

Des stands sur l'espéranto ont été assurés par des espérantistes
de toute la région, dans ces deux manifestations :
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ATTAC-France fêtait son dixième anniversaire à
l'Université Citoyenne d'Eté, du 22 au 26 août à Toulouse.

J.M. Cash a représenté notre région à la réunion du
Conseil d'Administration d'Espéranto France 4-5 octobre à Paris.

Alimondismo hodiaŭ? – 22-26 aŭgusto 2008

Parmi les innovations susceptibles d'intéresser notre région :
1 ) L'engagement d'Espéranto-France dans une procédure
La politika-ekonomia asocio ATTAC-France kreiĝis en 1998; ĝi
« développement durable dans la vie associative » avec élaboration d'un
havas hodiaŭ 14.000 membrojn, el kiuj 700 partoprenis tiun ĉi someran
« Agenda 21 » pour ses activités. L'état des lieux qui va être fait au
universitaton. Kelkaj alilandaj ATTAC vigligas kun la franca ATTAC
siège sera largement diffusé, afin de susciter réflexion et action dans les
la jarajn tutmondajn sociajn forumojn (Eŭropa Socia Forumo okazis de
associations affiliées. Une subvention de 5.000 euros a été obtenue pour
17-a ĝis 21-a de septembro en Malmö, Svedio; Tutmonda Socia
ce projet.
Forumo okazos en 2009 en Bélem, Brazilo).
2 ) Mise en œuvre d'un projet de « formation des actifs » dans
Dum kvin tagoj okazis 80 sesioj pri diversaj temoj : novliberalismo,
différentes régions. Il s'agit d'aider les espérantistes de base à acquérir
sociaj rajtoj kaj demokratio, luktoj kontraŭ malegalecoj, publikaj
les connaissances et les savoir-faire nécessaires pour diffuser notre
tutmondaj posedaĵoj... Sed la kunvenoj pri Eŭropo kaj la internaciaj
langue auprès du public et des institutions (presse, etc.).
defioj eĉ ne aludis pri esperanto. Feliĉe ni havis standon pri esperanto,
3 ) Projets de congrès national commun avec les Allemands en 2010,
kiu allogis dekojn da homoj. Ni renkontis esperantistojn de Brive,
et commun avec SAT-Amikaro et les cheminots en 2011.
Limoges, kaj Grenoble.
Un compte rendu plus complet peut être envoyé sur demande
Ĉiutage ĝeneralaj asembleoj analizis la « alimondismon », kiu eble
(sudo.pireneoj@free.fr ou T 05 61 25 55 77).
atingis nuntempe turnopunkton. Multaj prelegintoj prezentis la krizojn
– financan, nutran, socian, ekologian – kaj la ĉi-jarfinajn kampanjojn,
kiuj ĉefe koncernas Eŭropon. Ekzemple, la 11-an de oktobro, agado
« no means no » ('ne signifas ne'), cele respektigi la irlandan rifuzon de
la Lisbona Traktato.
Mi ĉeestis plurajn sesiojn, kaj pretas informi vin plie pri enhavoj de
kelkaj debatoj. Jen du amuzaj aŭditaĵoj: Bernard Cassen dimanĉe
Ekzamenoj de esperanto en Tuluzo
kritikis la Eŭropan Parlamenton; li « preferus ke portugalo dialogus
1-a de nov. 2008
kun litovo ». Jean-Marie Harribey marde anoncis la tujan eldonon de
Sabaton la 1-an de novembro en Tuluzo : unua- kaj dua-gradaj
libro fare de Attac pri ekonomio de Eŭropo kaj komencis frazon « les
ekzamenoj de Franca Esperanto Instituto (FEI)
écrivains de ce livre.. non... les scribouilleux... » Kiel vi dirus en
http://esperanto.instituto2.free.fr/stages.htm
esperanto? Verkistoj, ne... skribaĉintoj...
Organizata de Tuluzaj Esp.-Fervojistoj (TEF) kaj Esperanto MidiJacques Caubel (05 61179028)
Pyrenées.
Loko : Centre de Loisirs SNCF, 2 av. de l'Hers 31500 Toulouse
Informo k enskribiĝo : Esp. Midi-Pyrénées, sudo.pireneoj@free.fr
T: 05 61 25 55 77

Planata :

Turneo de Alejandro Cossavella
argentina kantisto
Alejandro estas artisto, kiu eldonis plurajn diskojn ĉe Vinilkosmo,
kaj jam vizitis la Universalan Kongreson en Montpellier en 1998, kie li
gajnis premion en la Belartaj Konkursoj.
EUROKKA organizas, kunlabore kun Esperanto Midi-Pyrénées,
turneon en Germanio, Nerderlando, Belgio, Francio kaj Katalunio, de
novembro 2008 ĝis januaro 2009.
En nia regiono li koncertos en Libourne (9 dec), Ste Foy la Grande
(10 dec), Pau (11 dec), Villeneuve d'Aveyron (12 dec), Toulouse (14
dec), Béziers (16 dec).

Université d'Eté des Verts 21–23 août

Toulouse

Zamenhof-festo

en Tuluzo
dato : dimanĉe la 14-an de decembro
loko: Centre sportif SNCF, 65 Rue saint Roch 31400 Toulouse
Komuna manĝo kaj spektaklo (vidu invitilon)
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Tagordo :
1 – Prezentiĝo de ĉiuj partoprenantoj
2 - Diskuto kaj voĉdono de agad- kaj financ-raportoj
3 - Diskuto pri strategio por nia asocio
4 - Projektoj kaj proponoj por plua agado
5 – Elekto de novaj komitatanoj (laŭstatute triono elektiĝu ĉiujare)
5 – Aliaj diversaj aferoj.
Viaj proponoj, ideoj, por tiu kunveno estas bonvenaj kaj bezonataj.

Jara kunveno de Esperanto-MidiPyrénées
(Tio estu konsiderata invitilo al la ĝenerala asembleo de la
membroj)
Dato : dim. 14-an de decembro (10 – 12 h.)
Loko : Centre sportif SNCF, 65 Rue saint Roch 31400
Toulouse (Metro St Agne)

********************************************

Diversaĵoj
33a Kataluna Kongreso – 6, 7, 8 decembro 2008
en Sabadell

Por LERNI kaj PERFEKTIĜI

En tiu kongreso elstaras la kvalito de la prelegontoj kaj artistoj.
Prelegoj de H. Tonkin pri movadaj perspektivoj kaj de G. Rao pri
Pedagogio kaj lingvo-praktikado en
tio, kion esperantistoj povas proponi al socio. Pri nuna stato de
Kvinpetalo
esperanto-muziko en la interreta tempo debatigos Floréal Martorell
27-31a de oktobro
kaj aro de esperanto-muzikistoj. O. Puig klarigos kial oni daŭre restas
Informoj, aliĝoj : http://kvinpetalo.org/
esperantisto.
15 rue du Lavoir; F-86410 BOURESSE Tel. 05 16 95 13 30
Lingvoj : Rao prelegos pri lingva situacio en Barato, A. Montagut
pri Globiŝo kaj relativeco de lingvoj kaj N. Margot pri Etnismo kaj
Esperanto. L. Batlle klarigos lingvan influon al perceptado. Đ.
Mediteranea Esperanto-semajno
Kasimir enkondukos atelieron pri kroata lingvo.
de la 28a februaro ĝis la 7a marto 2009
Komputiloj: L.Yzaguirre prezentos la aŭtomatan tradukilon al
esperanto, L. Batlle enkondukos al nuntempaj komputiloj kaj J. Català Dum ankoraŭ frostas en via regiono, venu al la Mediteranea Maro,
prezentos la retan sociigan Klaku.net.
kie floras mimozoj kaj migdalarboj. Vin atendas amika, familia etoso
Homrajtoj: J. Felip raportos pri homaj rajtoj en Afganio kaj
.
aktualaĵojn alportos P. Hernandez pri Kaŭkazo.
Kurs-gvidantoj estos Miguel Gutierrez (1-a nivelo) Carlo Bourlot
Distra programo : Teatraj amuzaj sketĉoj de Tuluza Teatra Trupo. (2-a), Stefan MacGill (3a).
kaj koncertoj de Martin Wiese kaj Alejandro Cossavella. Dum la
Posttagmeze, vi mem elektos vian programon : promenado,
kongreso okazados ateliero pri tutmondaj popoldancoj far Mon
piedirado en Esterel. Vespere :Distraĵoj. La studejo estas komforta
Cardona
hotelo Le Renouveau, en Agay (ĉe Saint-Raphael), Francio.
Ĝis la 31a de oktobro, vi povas aliĝi rabate.
Aliĝo: 60 eŭroj ( familia aliĝo : 100 eŭroj)
Tuta restado en hotelo : 280 eŭroj
Pliaj informoj kaj reta aliĝo ĉe: http://www.esperanto.cat/kongresoj/
informoj / aliĝiloj : Monique Prezioso,92 impasse Jean Moulin,
83700 Saint-Raphael, prezmoni@hotmail.com; T 04 94 83 06 88

Zamenhof-festo en Unesko
15-a de decembro 2008 (17.30 - 20.30)

Iniciate de la pola delegitaro ĉe Unesko, subtenata de la litova
delegitaro, kaj en kunlaboro kun Universala Esperanto-Asocio, la 15an de decembro 2008 okazos en la sidejo de Unesko en Parizo
solenaĵo por celebri la naskiĝon de Lazaro Ludoviko Zamenhof.
Dum la festo la ĉefaj paroladoj estos tiuj de la franca lingvistino
Henriette Walter kaj de la nepo de Zamenhof, Louis ZaleskiZamenhof.
Ĉiuj esperantistoj estas varme invitataj partopreni. Por eniri la
sidejon de Unesko vi devos esti en listo antaŭliverota al Unesko. Por
esti en tiu listo, se vi pretas partopreni, bonvolu tuj sendi al la retadreso <zamenhoffesto.unesko@gmail.com> vian personan nomon,
familian nomon,...............
La organiza komitato

Korespond-peto el Kongo:
(mi ricevis ĉi tiun peton, mi transdonas al esperanto-lernantoj kiuj
deziras korespondi)
Sujet : Korespondado
Date : Mon, 21 Apr 2008 20:23:24 +0200 (CEST)
De : richard nlandu <richard_landu@yahoo.fr>
Pour : rcash@free.fr

Karega estimata JEANNE MARIE CASH
Saluton
Jen mi por la unua fojo skribas al vi, cetere, ĝi estas ankaŭ
surpriso por vi sed kompreneble ke la korespondado estas tre utila en
nia vivmaniero, tial nuntempe mi skribas petante korespondi kun vi se
eble mia estimata fratino kaj mi sciigas al vi ke vi havas du nomojn de
miaj fratinoj :JAENNEkaj MARIE. Mi estas frato Nlandu-Nialukulu
Solidara ekoturismo en Gvatemalo
Rikardo. Mi estas kongolandano de Kinshasa RDC, nun mi estas en
Benino/Benin Cotonou por vizpeti ĉar mi devas iri studi al Pollando
Kadre de sia agado "esperanto/indiĝenoj" Philippe Chavignon
denove organizas vojaĝon ekoturisman solidaran en januaro/februaro en ISTK universitato por esperanto ĉar oni jam sendis al mi la
invitleterojn. Mi havas 39jarojn, fraŭlino,mi estas la lasta de mia
2009, kunlabore kun indiĝenaj organizoj en Gvatemalo .
Por ke la indiĝenoj konsciu pri la utileco de esperanto nepras ke familio de 9 gefratoj, mi jam estas graduita pri la evoluistiko
(developpement rural) , orfo de la gepatroj. Mia estimata,mi esperas
kiel eble plej multe da esperantistoj partoprenu la vojaĝojn. Ju pli
ke vi estos kontenta por korespondi kun mi, ĝis baldaŭ kaj Dio estas
internacia la partoprenantaro, des pli interesa kaj efika - rilate
kun vi kaj vian laboron.
bezonon de komuna lingvo - estos la vojaĝo.
richard nlandu
Kontakto : Philippe Chavignon, werphatao@hotmail.com
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