ESPERANTO-MIDI-PYRENEES (FEDERACIO)
JARRAPORTO DE LA JARO 2013-2014
1. Regiona kunordigado
Membraro (kluboj, individuoj) kaj evoluo…
Federaciaj kunsidoj, kongresoj…
Rilato kun UFE, partopreno en landaj instancoj (ekz. interfederacia konferenco)…

La membraro iomete malkreskis de 121 ĝis 119 (18 el CEEA, 80 el EKC, 6 de
Esperanto-Tarn kaj 15? individuaj membroj de ufe, deko da membroj estas en
pluraj listoj aŭ ne loĝantoj de la regiono).
Nia jarkunsido okazis la 15/12/2012 en Foix, okaze de la Zamenhof-festo.
Partoprenis 10 personoj, el 4 departementoj.
Kiel decidita en la jarkunsido, la asocio ne estis reprezentata dum la 3 ufekomitatkunvenoj de 2014.
Ne estis sekvoj al la laboro de Laborgrupo kiun ni starigis antaù 2 jaroj, cetere
pri rilatoj kun Esperanto-France, tamen surbaze de la diskutoj, Marion
proponas ŝanĝon de statuso por antaùenigi la aferon kaj ke tiu propono
estu diskonata al ĉiuj dum la jaro 2015 por voĉdoni ĝin en la sekva jarkunsido.
En la komitato membras Jorgos Comte (09), Gilbert Darrieux(65), Marc
Roger(31), Marion Quenut(31), Andreo Andrieu(12), Bernard Legeay(12),
Vincent Descargues(81), Michel Metzger(81), Christophe Chazarein(31) et
Francis Bidault(81). André Andrieu kaj Vincent Descargues ne plu deziras
membri post la jarkunsido.
2. Informado kaj komunikado
Federacia gazeto, federacia retejo…
Informa materialo…
Informado en diversaj medioj (foiroj, lernejoj, ktp.)…
Partopreno en landskalaj kampanjoj…

Nia asocio havas informbultenon kaj retejon.
Aperis nur unu numero (januaro) de la « Cirkulero de Midi-Pyrénées », interna
bulteno, sendita kutime rete (papere al tiuj sen retadreso). Tiu ĉi estis sendita
al ĉiuj membroj, kune kun la Krokodil' de EKC, nia asocio pagis por la printado,
EKC por la sendo.
Niaj retaj paĝoj kuŝas nun en la portalo de Esperanto en Midi-Pyrénées. Estas
paĝoj pri la federacio, paĝoj laù departamento, komunaj paĝoj kaj aparta blogo
por la Cirkulero. En la cirkulero, publikiĝis deko de Artikoloj en 2013. Marion
respondecas pri ĝi. La adreso estas http://Esperanto-midipyrenees.org
Nia Ekspozicio de 12 paneloj « Diversité des Langues et Espéranto » estas
unufoje jare uzata de André Andrieu en Aveyron kaj daûre kuŝas tie.
La lokaj asocioj prizorgis standojn en diversaj manifestacioj:
- Forumoj de Lingvoj kaj de asocioj en Tuluzo (10), Lavaur, Ariège (pluraj),
Tarbes, Najac.

-

Organikaj foiroj (Graulhet, Montauban, Tuluzo, Muret)
Libro-foiroj en Aveyron.
Universitato (Toulouse).
Festival Résistances (Foix)

Enmanigigo de la papera versio de "Rapport François GRIN" al la
Ministrino pri ŝtata Instruado Najat Vallaud-Belkacem (informo Jorgos).
La filmo Esperanto de Dominique Gautier Tarn-esperanto prezentis en
kinejoj en Lavaur Junie kaj pli poste Septembre en Graulhet por konatigi la
esperantan movadon; 30 ĝis 40 homoj spektis en Lavaur la filmon, 10 en
Graulhet.
Radioelsendoj pri esperanto okazas regule en Tuluzo, tamen ne dum kelkaj
monatoj printempe. Marion ekde lastjare zorgas pri ĝi preparante la elsendojn
hejme. Volontulino de CTB, Léa helpas de oktobro. Ankaù regule okazas
elsendoj en Villeneuve d'Aveyron pri kiuj zorgas André Andrieu. La elsendoj de
Tuluzo povas esti interrete aŭskultataj ĉe http://canalsud.net, kaj elŝutitaj en la
portalo esperanto-midipyrenees.org, tiuj de Villeneuve ĉe http://cfmradio.fr”.
Konigi esperanton en la regiono (projekto Christophe) en
departementoj sen asocioj (kiel lastjare agoj en Montalbano kaj Kadurko)

la

Staĝo en Kadurko
La Junul-Kultur-Domo de Kadurko akceptis la proponon de Christophe animi
unutagan staĝon por komencantoj por malkovrigi Esperanton en ilia lokalo, en
marto 2013. Estis malgranda komunikado pri tio sed tamen estis. La nombro de
aliĝintoj estis tro modesta (2 personoj) por okazigi ĝin sed post la staĝo estis
interesa debato pri lingvoj interesa kun deko da personoj. La direktisto proponis
replani unutagan staĝon en 2015 anoncante ĝin en la tutjara programlibreto de
la MJC. Espereble, tiu staĝo okazos en februaro 2015.
Informo-stando en la organika foiro de Montalbano
Biosynérgie, organika foiro de Montalbano, okazis la dimanĉon 21an de
septembro. Estis malpli da vizitantoj ol lastjare, en la fojro kaj ĉe nia stando.
Lasis sian kontakton 2 personoj kaj informiĝis sin dudeko da personoj
Repago de kostoj
14€ por manĝoj dum la organika fojro de Montalbano + kosto de la stando 24€.

3. Instruado kaj ekzamenoj
Kursoj, staĝoj, nombroj da lernintoj…
Ekzamensesioj federaciaj aŭ klubaj, nombro da ekzamenitoj…

Kursoj regule okazas iniciate de lokaj grupoj : Tuluzo (du sessemajnaj kursoj,
unu jaran kurson), Ariège ? (Mirepoix, Laroque d'Olme, Foix, Montgaillard,
Verniolle (dufoje monate). En la MJC de Onet le Château apud Rodez : nun 1
lernanto. Ĉu daùre en Hautes pyrénées ?

En Tarno, en septembro, ĉiusemajne kurso komenciĝis en Lavaur kun 8
lernantoj kaj Graulhet kun 4. Hodiaŭ ni restas nur 4-5 tre motivataj en Lavaur
kaj ne plu en Graulhet.
Tri semajnfinaj kursoj okazis en Arrout (Ariège), organizitaj de EKC (inter 15
kaj 20 partoprenintoj).
EKC ne organizis KER-ekzamenon en 2014, sed estas de nove planita
tutmonda ekzameno la 30-an de majo 2014. Ĉifoje Tuluzo partoprenos (3
niveloj, B1, B2, C1 (parola kaj skriba) kaj jam estas 6 aliĝintoj.

4. Kulturo kaj aranĝoj
La tradicia Festo de Esperanto kunvenigis por la 2a jaro en Foix, la 15an de
decembro 2013, kvindekon da esperantistoj el la regiono, por prelegoj,
festmanĝo, foiro de asocioj, libroservo.
Koruso staĝo en La Bastide/l'hers (Ariege)- En marto. La CEEA organizis
sian tradician 20-an korusosemajnon, sub gvido de la bulgarino Zdravka Lepne,
kun 21 partoprenantoj.
Vimenplektado-staĝo, komence de novembro : 2 partoprenintoj
Vizito de Andy : Estis denove juna volontulo en EKC dum 2 monatoj en majo
kaj junio. Andy vojaĝis en la regiono por renkonti lokajn esperantistojn (Arieĵo,
Tarno, Bayonne, Tarbo, Banhero)
Turneo UFE de Miguel el Kubo, aprile en Tuluzo.
Vizitoj de Lena somere en Tarno, kaj en Tuluzo de Klera, Majra, Manuel, Prof
Andiraona, Martin Wiese (kiu koncertis), Pablo en Tuluzo.
Vojaĝoj : Nomad’kurso en januaro-februaro 2014 kaj individuaj vojaĝoj (Ekz :
Marko en Skotlando) +
Partopreno al internaciaj renkontiĝoj (FESTO 2014, …)
Regulaj renkontiĝoj por praktiki la lingvon, lingva kafejo, manĝo-klaĉoj kaj
babilmanĝoj en Tuluzo, en Arieĝo, en Auterivo, en Tarno.

Marion Quenut

