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Multaj temoj de la konstruado povas respeguli internaciajn 
praktikojn. Ekzemple, estas certe, ke laboristoj de la kons-
truado muntas pavimojn sur vojaj ŝoseoj, sur  stratoj en multaj 
landoj, ĉu eŭropaj, ĉu aziaj, ĉu amerikaj.  

 
Tiuj pavimo-aranĝoj povas 
produkti estetikan efikon, kio 
beligas la vivon de la tieaj  
loĝantoj kaj allogas turistojn!  
 
 
 
 
 
 

Ankaŭ brikojn oni certe muntas en la tuta 
mondo: Sekigitaj brikoj, nomitaj “adoboj” (vidu 
Jar-Kolekto de TAKE, eldono 2012) kaj kuiri-
taj brikoj.    Sed ĉu masonistoj muntas ilin per 
samaj metodoj? Ankaŭ brik-aranĝoj povas roli 
kiel ornamaĵoj!  
 
Estus interese kompari tiajn profesiojn, el diversaj landoj. Laŭ 
internacia vidpunkto, vere kongrua kun la esperanto-celo. 
Tial ni alvokas la legantojn sendi fotojn kaj rimarkojn pri tiuj 
du temoj, kiuj konsistigos interesan dosieron en la venonta el-
dono de nia revuo KONSTRUADO. 

BRIKOJ kaj PAVIMOJ  
Alvoko  al la legantoj 
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Membreco al TAKE por la jaroj 2016 ĝis 2018 
Kotizo-jaro 2016 2017 2018 

Normala kotizo 8 € 8 € 8 € 
Subtena kotizo 20 € 20 € 20 € 
Ĉiuj membroj en 2016 ricevas la novan KONSTRUADO-kajeron de TAKE 
(ampleksa faka kajero) kaj la cirkulerojn de TAKE.  
"Pro altigo de poŝtaj tarifoj, necesis altigi la kotizon" 
 
Pag-eblecoj 
Francio  Per ĝiro al poŝtkonto: CCP 2 549 46 A Strasbourg 

Per sendo de franca ĉeko en eŭroj je la nomo de TAKE-Esperanto, al 
André Grossmann, 5, rue des Pyrénées, FR-68390 BALDERSHEIM  

Germanio Postgirokonto: 918 56-676 BLZ 545 100 67 PGA Ludwigshafen,  
je la nomo de: Hans-Dieter Platz.  

UEA-
konto 

ekat-i Rotterdam (Bonvolu aparte informi nin pri via pago, per reto aŭ 
letero al nia kasisto) take.esp12@free.fr  

Internacie Internacia ĝiro al TAKE 
IBAN: FR58 2004 1010 1502 5494 6A03 650  
BIC: PSSTFRPPSTR 

Ofertoj de TAKE (inkluzive kun sendkostoj)  
Haveblas ankoraŭ la Jarkolektoj de TAKE por la jaro 2006 -2007-2008 -2009-
2010-2011-2012 kaj 2015. 

•      mendo de 1 ekzemplero 6 eŭroj; 2 ekz. = 11 eŭroj; 3 ekz. =16 eŭroj 4 
ekz. = 19; 5 ekz. = 23; 6 ekz. = 27 eŭroj 

Teknikaj kajeroj de Gilbert R. Ledon (prezoj entenas sendo-kostojn): 
•      Hermetikaj pumpiloj (4,60 eŭroj),  
•      Ikaro ne sonĝis (kial aviadiloj flugas) (4, 60 eŭroj),  
•      Konstruu vian domon (4,60 eŭroj),  
•      Manekenoj kaj ni (4,60 eŭroj),  
•      Familia lingvo Esperanto (3,50 eŭroj). 

Claude Longue Épée: Sukerfarado – sukerfariloj – sukerfarejoj (7, 65 eŭroj) – 
La aŭtoro en popular-scienca stilo eksplikas fabrikadon de betsukero. La libro 
enhavas plurajn teknikajn desegnaĵojn.  
SEKRETARIEJO : TAKE - ESPERANTO  
Pierre Grollemund, 51 rue Paul Vaillant-Couturier, FR -42000 SAINT ETIENNE 
Tel: +33 (0)4 77 37 28 47 
Ret-poŝto : verdapigo@gmail.com   




