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La Pariza Grupo invitas vin partopreni en la

Le Groupe Parisien vous invite à participer à la

Zamenhofa Tago

Journée Zamenhof

la diman©on 17an de decembro

le dimanche 17 décembre

en la sidejo de SAT-Amikaro

au siège de SAT-Amikaro

134, bd Vincent Auriol, Paris 13°. Metroo : Nationale (50 m), Campo-Formio, Place d’Italie. Buso n° 27.

PROGRAMO / PROGRAMME

n 10:00 precize — flenerala Kunveno de la “Pariza Grupo” (10 heures précises : Assemblée Générale)
Tagordo — Ordre du jour
q Raporto pri la aktivaÏoj dum 2006
q Kasraporto
q Renovigo de la Komitato por la jaro 2007

q Kongreso de SAT-Amikaro en Bordeaux (Gironde - 33)
q Esperanto-Migranto/Radio Esperanto/Junulfako/Najbaraj grupoj
q DiversaÏoj

n 12:30 — Manfieblecoj : Pluraj restoracioj ©e Placo de Italio kaj avenuo Gobelins

n 14:00-17:00 — Malferma posttagmezo en la sidejo de SAT-Amikaro.

Prezento, fare de Vinko Markov, de la preparlaboroj por la 80a kongreso de Sennacieca
Asocio Tutmonda (SAT), socikultura asocio kies laborlingvo estas Esperanto, okazonta de la
21 fiis la 28a de julio 2007 en Châtenay-Malabry (Hauts-de Seine, je 12 km sude de Parizo).
Après-midi “Portes ouvertes” au siège de SAT-Amikaro :
Présentation, par Vinko Markov, du 80ème congrès de Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT :
Association Mondiale Anationale), association socioculturelle dont la langue de travail est l’espéranto, qui se tiendra du 21 au 28 juillet 2007 à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine, 92).

Tutmonda Festo de la Esperanto-Libro. Malfermata al la publiko

Fête Mondiale du Livre d’espéranto. Ouverte au public

Dedi©o de libroj fare de / Dédicace de livres par : Henri MASSON : L’homme qui a défié
Babel & La homo kiu defiis Babelon (L’Harmattan), publikigita en la franca kaj ankaº en tradukoj Esperanta,
hispana, korea kaj litova. Publié en français, traduit et publié en espéranto, espagnol, coréen et lituanien.

La plus grande exposition de livres et de dictionnaires d’espéranto de la région parisienne
Découvrez à cette occasion, au siège de SAT-Amikaro, un grand choix de livres, de documents et articles divers (cassettes, CD, insignes, autocollants, entiers philatéliques, cartes postales, etc.) pour se documenter sur l’espéranto, l’apprendre, le faire découvrir, se perfectionner, se distraire, se cultiver, l’appliquer.
C’est l’occasion exceptionnelle pour se renseigner, avoir des contacts, pour s’organiser afin d’améliorer nos services.
Venu ankaº kun geamikoj kaj konatoj / Venez aussi avec des amis ou connaissances.

Cours d’espéranto

Au siège de SAT-Amikaro, 132-134, boulevard Vincent Auriol, 75013 PARIS
Tél. 01 44 24 50 48 — Fax 01 44 24 50 02 — <www.esperanto-sat.info> — <sat-amikaro@wanadoo.fr>
1er degré
Le lundi à 17h 30, avec Georges MEILHAC et le mercredi à 14h 30, avec Hélène BONJOUR
Le mercredi à 16h, avec Thérèse PINET et le jeudi à 16h, avec Elisabeth BARBAY
2ème degré
le vendredi à 18 h, avec Vinko MARKOV
3ème degré
Le premier mercredi du mois à 17h 30, avec Thérèse PINET.
Babilrondo
À la demande
Après accord avec Andrée HOULGATTE : tél. 01 45 81 38 74.

Cours par correspondance de premier, second et troisième degré. Inscription à tout moment de l’année
auprès de Marcel REDON, 52 Grande Rue, 57365 Flévy. Tél. : 03 87 73 95 57

PARIZA GRUPO de SAT-Amikaro — AktivaÏoj dum la jaro 2006
INFORMADO — Por informi la publikon pri Esperanto kaj niaj
kursoj, ni aperigis artikolojn en 6 lokaj aº urbaj gazetoj; ni afiÒis en
la Urbodomo de la 13a arondismento, en la domo de la asocioj, sur
10 oficialaj urbaj paneloj, sur multaj asociaj paneloj, en universitatoj, altlernejoj, bibliotekoj, ktp, dank’al Dominique Simeone kaj
André Sadier. Plie, ni eldonis kiel kutime kun la grupo de Bondy
milekzempleran kursfolion sendita al la legantoj de La SAGO de la
pariza regiono kaj al personoj kiuj petis informojn ©u en la sidejo,
©u en la diversaj Esperanto-standoj. Ni ankaº anoncis niajn kursojn
sur la TTT-pafioj de la Urbodomo de la 13a dank’al Alain Coulon.
Prezentado de Esperanto okazis la sabaton 30an de septembro en la
sidejo. Ankaº “Radio Esperanto” kontribuas al nia informado
dank’ al Guy Cavalier, Hubert Peyrouty, Michel Audibert.
KURSOJ — Funkcias du unuagradaj, du perfektigaj kaj unu triagrada en la sidejo dank’al Hélène Bonjour, Elisabeth Barbay,
Térèse Pinet, Georges Meilhac, Vinko Markov.
BABILRONDO — la unuan merkredon de ©iu monato, Thérèse
Pinet animas konversacian rondon pri la temoj Historio kaj
Literaturo de Esperanto.
ESPERANTO-BUDOJ — Ni ©iam kaptas la okazon kiam ni povas
instali senpagan Esperanto-standon dum diversaj manifestacioj kiel
“Rentrée 13“ en la Urbodomo de la 13a, placo de Italio la 9an de
septembro 2006; “Espace Forum“ sur la bazaro Blanqui apud la
placo de Italio la diman©on 1an de oktobro 2006 kaj en diversaj
©irkaºaj urboj : Bondy, Choisy-le-Roi, Orly, La Courneuve, e© en
Merlieux en la departemento Aisne. Ni dankas niajn geamikojn
Muguette kaj André Sadier, Dominique Simeone, Guy Cavalier,
Stéphane Hervé, Lucienne Cudrey, Vinko kaj Vito Markov,
Elisabeth Barbay kaj aliajn kiuj deÏoris ©e tiuj budoj.

DEÍORADO EN LA SIDEJO de SAT-AMIKARO estas efektiva ©iu mardo de la 9a fiis la 17a horo dank’al sindonemo de Juliette
Boyer, Juliette Ternant, Lilio Grandière, Elisabeth Barbay
Jacques Fichou, François-Xavier Billing, Karlo Billard, Vito
Markov, Guy Cavalier kaj kelkaj aliaj kiuj okaze helpas.
KOTIZOJ : La Pariza Grupo ne postulas propran kotizon. La
membroj kiuj deziras ke 25% al SAT-Amikaro iru al la kaso de la
Pariza Grupo bonvolu noti sur sia ©eko aº kotizkupono : “Tra la
Pariza Grupo”.
La Sekretario de la Pariza Grupo : André SADlER.

Kio okazis/as/os parizregione, Francie
kaj tutmonde rilate al Esperanto ?

Radio Esperanto
Que s’est-il passé, que se passe-t-il, que se passera-t-il en région
parisienne, en France et dans le monde à propos de l’espéranto ?

89,4 MHz, 17:30-19:00
¢iuvendrede — Chaque vendredi

La 18an kaj 19an de novembro, en la salono Olympe de
Gouges, 15 rue Merlin, 75011 PARIS, Radio Libertaire
festos siajn 25 jarojn da funkciado. Inter ©iuj elsendoj,
Radio Esperanto havos budon kaj prezentos la ©efajn
eldonaÏojn de Sat-Amikaro kaj de SAT.

80a Kongreso de SAT-Amikaro en Bordeaux
de la 7a fiis la 10a de aprilo 2007
fli okazos en tre taºga kaj agrabla centro (Maison de la Promotion Sociale) de Artigues, moderne ekipita, kie eblas kongresi, manfii, tranokti kaj distrifii sen problemoj de translokifio. Ni fidu al la kapablo de la fiirondiaj geamikoj pri bona organizado kaj interesa programo ©ar tie
jam okazis la plej frekventita el ©iuj kongresoj de SAT-Amikaro en 1992 (376 kongresanoj). Alia okazis tie antaºe en 1976.

80a Kongreso de SAT en Châtenay-Malabry
de la 21a fiis la 28a de julio 2007
Informoj aperas en “Sennaciulo“, la organo de SAT aº sur fiia ttt-ejo http://satesperanto.org
La urbo Châtenay-Malabry situas je 104 m. super la marnivelo en la departemento "Hauts-de-Seine" — altaÏoj de Sejno — (departemento
n° 92, urba poÒta kodo : 92290) je 12 km rektlinie de la centro de Parizo. Temas pri kvieta urbo, kie lofias preskaº 31 000 homoj. En fii estas
multaj naturaj "verdaj" spacoj kaj parkoj, i.a. arbovartejo ("arboretum"), fiardeno de bonzajoj, Centro de dokumentado kaj esplorado pri la
fiardenoj kaj arboj de la mondo, departementa parko de la Valo de la Lupoj (Vallée aux Loups) k.a..La preciza nomo de la alta lernejo/kongresejo estas "École Centrale Paris", renoma infieniera lernejo, kiu aliancifiis en 1990 kun samaj lernejoj en Lille, Lyon, Marseille kaj Nantes.

L’espéranto progresse — Progressez avec l’espéranto !

La Parizano, novembre 2006. NE FORGESU pagi vian kotizon 2007 kaj respondi la la referendumo i.a. por proponi kunlaboron kaj helpon.

