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INFORMOJ je la 14a de majo 2015
Esperanto-Indre sera présente à la 13EME EDITION DE CHAPITRE NATURE, qui se déroulera du 14
au 16 mai 2015 à Le Blanc (36), DANS LE STAND BINHANAT. Nicole Blot vous y accueillera.
Tout savoir sur le programme de ces journées : http://www.chapitrenature.com/
Nous avons reçu de :
• ESPERANTO BONAVOLO : Rigardu tion, kio okazis en nia lernejo!
« Varman Saluton el Brazilo! kara S-anino Maryvonne Houviez. Jen rigardu tion, kio okazis en nia lernejo!
Plezure, ni volus kundividi sentojn, kiujn vekis en ni la freŝa, aparta, kortuŝa okazaĵo, kiu okazis en la Eduka
Instituto de Legio de Bona Volo (LBV), situanta en urbo San-Paŭlo, Brazilo. Laŭ ni tiu okazaĵo estis unu plia
pruvo, ke solidarecon oni povas veki kaj praktiki per la plej spontaneaj kaj ordinaraj agoj en ĉiuj partoj de la
mondo. Pri tiu okazaĵo skribis specialan artikolon la edukanto Paiva Netto, kreinto de la Pedagogio de Amo kaj
Pedagogio de Ekumena Civitano. Tiu eduka gvidlinio estas aplikata en ĉiuj lernejoj de tiu Institucio. Ni
ŝatus kunhavigi kun Vi la rakonton pritraktatan en tiu skribaĵo, kaj ankaŭ inviti. Vin aldoni vian komenton ĉe
la retejo. Por legi tiun artikolon, sufiĉas musklaki ĉe :
http://www.paivanetto.com.br/index.php/esp/artigo?cm=98868&cs=100&utm_source=Email&utm_medium=p
ersonal&utm_campaign=expansao. »
• PIERRE DIEUMEGARD : En Orléans, lundo 18a de majo, 14h : urba omaĝo al Jean Zay
« Le 27 mai prochain, à Paris, aura lieu une cérémonie officielle pour le transfert des restes de Jean Zay,
Germaine Tillion, Pierre Brossolette et Geneviève de Gaulle au Panthéon. Jean Zay est bien connu chez les
espérantiste par sa circulaire favorisant l'espéranto dans les écoles publiques (voir http://esperantofrance.org/la-circulaire-jean-zay). Mais il était né à Orléans, a été député du Loiret, et conseiller général de
ce même département, et il est inhumé au grand cimetière d'Orléans. C'est pourquoi la mairie d'Orléans
organise une cérémonie d'hommage pour accompagner son départ vers le Panthéon lundi 18 mai aprèsmidi (voir par exemple http://cerclejeanzayorleans.org/?p=350). Pierre Dieumegard. »
CHRISTOPHE CHAZAREIN : Instrui k lerni Esperanton per rolludoj (seminario en Tuluzo, la
6/7an de Junio)
« Post unu monato, okazos en Tuluzo instruista seminario pri rolludoj kaj ties pedagogia uzado. Tiu seminario
estas malfermita al chiuj, jam instruantaj au dezirantaj intrui. Ankorau eblas alighi sed ne tro prokrastu, char la
nombro de partoprenontoj estas limata! Por legi pliajn detalojn kaj elshuti la alighilon, vizitu la retpagharon de
la asocio Ins'eo: http://www.ins-eo.org/seminario-rolludoj-2015/ ; Antaudankon pro peri tiun informon al viaj
konatoj, kiuj povus interesighi. Christophe Chazarein. »
•

• HORI JASUO : Tertremo 12a de majo en Nepalo.
« Karaj, denove okazis granda tertremo en Nepalo. Jen estas novaj^o de Pradip Gimire…… Hori Jasuo »
« Freŝa Novaĵo, 12a de Majo. Hodiaŭ ( ĉirkaŭ 12:50 horo.) okazis tertremo kun 7.3 rektoro skalo. Jam mortis
pli 15 homojn kaj vundiĝis pli ol 100. Mi estas sekura kaj s-ro Bharat estas sekura. La epicentro estis iom for
de Kathmanduo en distrikto Dholkha. pro tio ne multe defektiĝis en Kathmanduo, mi povas diri, ke
esperantistoj en Kathmanduo estas sekuraj. sed ĉiuj homoj jam preparas tendojn por dormi nehejme. Se miaj
mesaĝoj ĝenas vin, bv atentigi min. Informas Esploristo Pradip Ghimire. »
• CENTRE CULTUREL SAINT- NAZAIRE ESPERANTO : 30ième anniversaire
voir article de Ouest France joint.
DIDIER JANOT : esperanto.paris, site internet
« Aujourd'hui 1er mai, avec le temps radieux qui couvre la capitale et sa région. Un brin de site internet a
poussé : esperanto.paris. Ce site est bilingue, français et espéranto. La version en français du site présente
l’ensemble des activités offertes aux Parisiens et Franciliens : cours, stages, animations, conférences, concerts,
projections publiques...Lorsque vous venez à Paris, profitez-en pour nous rendre visite et participer à nos
activités. Faites nous part de vos remarques à info@esperanto.paris. »
•

Gxis.

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

