
ZDRUŽENJE ZA ESPERANTO SLOVENIJE SLOVENIA ESPERANTO-LIGO

INFORMACIJE INFORMOJ
Leto / jaro 9, št. / n-ro 4 oktober / oktobro 2003

Članarina za leto 2003
Skupščina Združenja za esperanto Slovenije ZES je spomladi
potrdila nespremenjeno članarino za leto 2003, to je 2000 SIT
za zaposlene oziroma 1000 za upokojence in študente. 
Ker gre večina sredstev za razpošiljanje Informacij, bodo
te v prihodnje poslane le tistim, ki bodo poravnali
članarino za tekoče leto. Članarino poravnajte na
transakcijski račun 02015-0012704490.

Informacije pa lahko seveda brezplačno prejemate na vaš
elektronski naslov. Svoj elektronski naslov pošljite na naslov
informoj@volja.net. 
Prostovoljni pripevki za delovanje pa ostajajo neomejeni in so
seveda dobrodošli! 

Tečaji esperanta v Ljubljani v letu 2003/2004
Tudi letos bo v Ljubljani na Filozofski fakulteti potekal
začetni in nadaljevalni tečaj esperanta. Začetni tečaj esperanta
se bo pričel v torek 21. oktobra 2003 s pričetkom ob 19.00
uri v predavalnici 6, pritličje levo na Filozofski fakulteti. Tečaj
bo trajal do predvidoma 20.30 ure.
Nadaljevalni tečaj esperanta se bo pričel v ponedeljek 27.
oktobra 2003 s pričetkom ob 19.00 uri prav tako v
predavalnici 6, pritličje levo na Filozofski fakulteti.
Prijavite se lahko preko elektronske pošte na naslov
informoj@volja.net ali ob samem pričetku tečaja.
Poleg tega poteka tečaj esperanta tudi preko teleteksta
Slovenija na strani 311.

Esperanto NaĝTagoj 2003
Letos bodo esperantski kopalni dnevi potekali predvidoma od
28. do 30. novembra 2003 v Termah Olimia v Podčetrtku.
Program letošnjih kopalnih dnevov pa ne bo samo kopanje,
ampak tudi obisk lokalne pivovarne, lekarne in gradu Olimje
ter čarovniškega parka. 
Prijavite se lahko preko elektronskega naslova
informoj@volja.net, dodatne informacije pa bodo seveda
sledile v naslednjih Informacijah, predvidoma v pričetku
novembra 2003.

Srečanje na Tromeji
Letos so se 14. septembra 2003 udeleženci še zadnjič srečali
na tromeji Avstrije, Italije in Slovenije, saj bo prihodnje
leto Slovenija postala članica EU. 
Med tokratimi udeleženci, ki jih je bilo blizu deset tisoč, se je
srečalo tudi osem esperantistov iz omenjenih treh držav.
Izmenjali smo si informacije o dogajanju v svojih okoljih ter o
predvidenih aktivnostih v letu 2004.

Slovenska delegacija, z leve proti desni: Janez Zadravec, 
Anka Vozlič, Manca Turk

Zbrana druščina esperantistov na tromeji
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Seminar esperantistov Slovenije, Italije,
Avstrije in Madžarske

Ob včlanitvi Slovenije v EU 1. maja 2004 bo v obeh Goricah
potekala mednarodna slovesnost. Z namenom podrobnejših
izmenjav informacij o delovanju posameznih organizacij ter
sodelovanju na slovesnosti bo ZES organiziral seminar, ki bo
predvidoma potekal v času vstopa Slovenije v EU v Novi
Gorici. Seminar bo predvidoma trajal od 29. aprila do 2.
maja 2004, udeležilo pa se ga bo okoli 30 esperantistov iz
držav Slovenije, Italije, Avstrije in Madžarske. 

Vsi, ki imajo kontakte z esperantisti, ki prihajajo iz obmejnih
regij Italije, Avstrije in Madžarske, naj kontakte pošljejo na
naslov informoj@volja.net. 
Dodatne informacije bodo sledile v naslednji številki
Informacij.

Zamenhofov dan letos 13. decembra 2003
Letos bo srečanje slovenskih esperantistov ob Dnevu
Zamenhofa potekalo predvidoma 13. decembra 2003 med
10.00 in 15.00 uro v hotelu Jeruzalem v Ljutomeru.
Predvidena je okrogla miza, skupno kosilo in kot običajno
prijetno srečanje slovenskih esperantistov. Dodatne
informacije bodo sledile v naslednji številki Informacij.

Rožancev nagrajenec je Vinko Ošlak
Letošnji dobitnik cenjenega vseslovenskega pisateljskega
priznanja T. Rožanca je Vinko Ošlak. Ob tem dogodku mu
člani ZESa iskreno čestitamo. S svojimi romani, eseji in
zagovarjanejm esperanta je tako nedvomno najbolj znan
esperantist v slovenski javnosti.

Esperanto na radiu Slovenija
Pred kratkim se je esperanto dvakrat pojavil v raznih oddajah
radia Slovenija in sicer 27. septembra v oddaji Sobotna raglja,
kjer je nekaj zanimivosti povedal Janez Jug, ter v četrtek 2.
oktobra 2003, kjer je v okrogli mizi o slovenski državnosti ob
obletnici Kočevskega zbora stanovljenega leta 1943  sodeloval
tudi Vinko Ošlak.

MontKabana Renkontiĝo
14. mednarodno gorsko srečanje esperantistov je potekalo
med 25. in 28. septembrom 2003 v vasici Tuk blizu
Mrkopalja na Hrvaškem.

Srečanja se je udeležilo 32 esperantistov iz Hrvaške, Slovenije,
Bosne in Hercegovine, Madžarske, Rusije, Francije in
Švedske, od katerih je bilo 8 otrok. Udeleženci srečanja so
obiskali naravni park Smarske stene in najvišji vrh Gorskega
kotarja Bjelolasico.
Dodatne informacije najdete na spletni strani
http://www.angelfire.com/va2/Vanja, kjer si lahko ogledate
tudi nekaj slik in celotno poročilo srečanja.

Poskušnja belega istrskega vina
Marcello Trampuh vabi zainteresirane na obisk in pokušinjo
belega istrskega vina, ki bo v soboto 25. oktobra 2003 v
Dvigradu v hrvaški Istri. Obisk bo trajal med 10 . in 17.
uro, predvideno pa je tudi kosilo.
Vsi zainteresirani za izlet naj to sporočijo preko elektronske
pošte na naslov informoj@volja.net. 

Vaš kotiček
Nova rubrika v Informacijah je namenjena izmenjavi izkušenj
z esperantom, torej lepih vtisov, zanimivosti oz. česarkoli
zanimivega, kar bi želeli deliti z drugimi esperantisti.
Prispevke pošljite na elektronski ali navaden naslov. Prvi
prispevek sledi:

"V četrtek 9. oktobra 2003 sem sodelovala v enourni oddaji
radia Samobor na Hrvaškem. Oddaja je potekala v esperantu
in je bila namenjena poslušalcem, ki se želijo esperanta naučiti
preko radia. V času oddaje smo poslušali esperantsko
glasbeno skupino Kajto ter govorili o različnih možnostih, ki
jih ponuja esperanto. Oddaja poteka vsak četrtek med 20. in
21. uro na radiu Samobor." (Pripravila Manca Turk)

Osmrtnica
Dne 13. septembra 2003 je po hudi bolezni umla Violeta
Krivec iz Tolmina, zvesta članica ZESa. 
Člani ZESa izrekamo iskreno sožalje vsem njenim bližnjim.

Sestanki Združenja za esperanto Slovenije
Redni sestanki članov Združenja za esperanto Slovenije iz
Ljubljane so vsako prvo in tretjo sredo v mesecu med 18. in
19. uro v prostoru Oddelka za lokalno samoupravo na
Štefanovi 9 v Ljubljani. Naslednji sestanki bodo
predvidoma 5. in 19 novembra 2003 ter 3. in 17. decembra
2003. 

Berite stran 311 na Teletekstu TVS
Še vedno lahko gledalci Televizije Slovenija berejo na strani
311 informacije o esperantu in v esperantu. Vsako vaše pismo
bo dokaz, da je za stran zanimanje. Pošljite ga na naslov:
Esperanto, Teletekst TVS, Kolodvorska 2-4, 1000 Ljubljana.
Po novem je prvega v mesecu nova vsebina, objavljeni pa
bodo tudi prispevki, ki bodo prispeli na zgornji naslov prve tri
tedne preteklega meseca.

Prihodnja medarodna srečanja esperantistov
Internacia Festivalo, Kiel, Nemčija, 27.12.2003-03.01.2004,
http://www.internacia-festivalo.de, hdp@internacia-
festivalo.de 
Internacia Seminario, Naumburg, Nemčija, 27.12.2003-
03.01.2004, http://www.internacia-seminario.de,
is.admin@esperanto.de 
Internacia Junulara Kongreso, Rusija, julij 2004,
http://www.tejo.org/ijk 

Odgovorna urednica: Manca Turk, Klub ljubljanskih esperantistov KLE, informoj@volja.net
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