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Revuo por membroj de la Nov-Zelanda Esperanto-Asocio    Septembro 2015 

 

Nov-Zelanda Esperanto-Asocio, PO Box 8140, Auckland 1150 

Telefono: 0800 350 781 

Retadreso: info@esperanto.org.nz 
 
 
 

En 2016 ni kongresos en … 
 

Indonezio!  Fakte, la kongreso okazos la 23-28-an de marto en Bandung, je 140 
kilometroj for de la ĉefurbo, Jakarto.  Bandung estas la tria plej granda urbo de 
Indonezio. 

Do, kial NZEA kongresos en Indonezio?  Dum pasintaj kelkaj jaroj naskiĝis nova movado 
en Indonezio kaj la Aŭstralia Esperanto-Asocio (AEA) subtenas agadon en tiu lando.  
NZEA volis inviti niajn kuzojn el Aŭstralio al kuna kongreso en Auckland en februaro 
2016.  Tamen, post diskutoj en Melburno kiam nov-zelandanoj partoprenis la lastan 
somerkursaron,  pro la taksado de homfortoj en Tāmaki Makaurau/Auckland  kaj alloga 
propono de trilanda kongreso prezentita de reprezentanto de Indonezio ni decidis 
profiti la okazigon de pli internacia evento. 

Tial, NZEA ankaŭ kongresos en Indonezio.  Kompreneble, la kosto de partoprenado tie 
estos relative alta.  Pro tio, NZEA proponas financan subtenon por niaj membroj kiuj 
volos partopreni.  Pensu pri tiu ebleco kaj bonvolu kontakti nin se vi interesiĝas pri la 
trilanda kongreso en Indonezio.   

Vi trovos informojn ĉi tie: 
aea.esperanto.org.au/kongreso/?lang=eo.  
Anstataŭ pagi en AU$ al AEA, vi rajtos pagi 
en NZ$ al NZEA.   

Ŝajnas ke estas diversaj flugeblecoj per 
Singapuro aŭ Aŭstralio (skyscanner.co.nz 
estas bona retpaĝo por serĉi flugojn). 

 

 

    Registara konstruaĵo en Bandung 

Kontaktu nin se vi volas ĉeesti                  

la kongreson. 
 

NZEA volonte finance helpos 

membrojn kiuj volas iri al Indonezio. 
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Ĉu vi volas skribi en Esperanto en             
via poŝtelefono? 
 
Se vi havas iPhone, vi povas uzi senkostan Esperanto-
klavaron.  Serĉu ‘Esperanta Klavaro’ en la iTunes-
butiko.  Ĝi tre bone funkcias!   

 

Jarkunsido en 2016 
 
Laŭ la leĝo, nia jarkunsido devas okazi antaŭ la fino de 
marto 2016.  Verŝajne, kiel okazis ĉi-jare, ni kunsidos 
per telefono en frua 2016.  Poste ni sendos informon 
pri tio, kune kun niaj kutimaj jarraportoj. 

 

Por novaj membroj 
 
Ni havas multajn librojn, vortarojn, revuojn ktp kiujn ni volonte sendos senpage al 
novaj membroj – eĉ al niaj malnovaj membroj se vi serĉas ion por legi.  Nur kontaktu 
nin (info@esperanto.org.nz).   
 

Kontribuoj por Esperanto sub la Suda Kruco (ESK) 
 

ESK estas nia altkvalita revuo kun AEA.  La 
redaktoroj estas David Ryan en Wellington kaj 
Joanne Johns en Aŭstralio.  Tamen, ni bezonas viajn 
kontribuojn.  Viaj artikoloj povas esti pri Esperanto 
aŭ en Esperanto pri iu ajn temo.  Bonvole sendu 
viajn kontribuojn al esk2@esperanto.org.au. 

 

 
 

  
 
 

 


