REGIONAJ FEDERACIOJ

ESPERANTO-MIDI-PYRENEES (FEDERACIO)
JARRAPORTO DE LA JARO 2009-2010

1. Regiona kunordigado
Membraro (kluboj, individuoj) kaj evoluo…
Federaciaj kunsidoj, kongresoj…
Rilato kun UFE, partopreno en landaj instancoj (ekz. interfederacia konferenco)…

La membraro malkreskis de 100 ĝis 96 (22 el CEEA, 63 el EKC, kaj 16 individuaj
membroj de ufe, sed 5 estas en du listoj).
Notindas, ke kreiĝis nova asocio, Espéranto 65, en Hautes Pyrenees, kies Ĝenerala
Jarkunveno okazis en Trébons la 1-an de oktobro 2010, sed ĝi ne aliĝis al nia regiona
asocio (preferas kunlabori kun Pau, pli proksima).
Nia jarkunsido okazis dimanĉon 20-an de decembro 2009, okaze de la Zamenhoffesto. Partoprenis 6 personoj (3 senkulpiĝis), el 3 departementoj.
Kelkaj
partoprenis la francgermanan kongreson en Kaiserslautern, kaj kelkaj la SATamikaran kongreson okazintan en Hillion (Bretonio).
La asocio estis reprezentata dum chiuj (tri) ufe-komitatkunvenoj, de sia
prezidanto Marion.
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 du numeroj (januaro kaj
sept) de la « Cirkulero de Midi-Pyrénées », interna bullteno, sendita ĉefe rete, sed
ankaŭ perpoŝte al tiuj sen retadreso. La retejo funkcias nun kiel paĝo de la retejo de
Esperanto Kultur-Centro de Tuluzo. Danke al Vincent, kiu respondecas pri ĝi, la
ĝisdatigo estas nun taŭga.
http://esperanto.toulouse.free.fr/, klaku al « Esperanto en Midi-Pyrénées »
Nia asocio pruntis La Ekspozicion de 12 paneloj « Diversité des Langues et
Espéranto » al lokaj kluboj en Toulouse, Tarbes kaj Aveyron.
Notindas, ke la lokaj asocioj prizorgas la informadon per standoj en diversaj
manifestacioj:
- Forumoj de Lingvoj kaj de asocioj (deko en Tuluzo, kelkaj en Ariège, 2 en Aveyron,
1 en Tarbes- Htes Pyrenees)
- deko da Libro-foiroj en Aveyron.
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Tiu departement ankaŭ distingiĝis per du originalaj eventoj : en Najac, okaze de
Libro-foiro, estis ceremonio pri transdono de Diplomo kun stelo al la urbestro la 1an de aŭgusto; en Naucelle, oni laŭtlegis poemon en esperanto, dum inaŭguro de
monumento honore al loka okcitana poeto. La traduko en esperanto estis ĉizita en
ŝtono surplace, kiel aliaj tradukoj.
- Lernejoj (en Ariège kaj en Aveyron) kaj Universitato (Toulouse).
Radioelsendoj pri esperanto okazas regule en Tuluzo, Villeneuve d'Aveyron kaj Foix.
Tiuj de Tuluzo kaj Foix povas esti interrete aŭskultataj, tiuj de Villeneuve podkaste.
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 niveloj) kaj St Orens,
Aveyron (unu nivelo), Ariège (Mirepoix, Laroque d'Olme, Foix, Verniolle), Tarn et
Garonne : Lavaur, Albi (2 niveloj). 1 kurso en Hautes pyrénées.
Tri semajnfinaj kursoj okazis sukcese en Arrout (Ariège), organizitaj de EKC.
Ĉi-jare la asocio ne organizis ekzamenojn.
Pedagogian seminarion organizis La Tuluza asocio kun financa subteno de nia
asocio kaj tiu de la Fervojista Grupo, la 10-11 de aprilo, kadre de la seminarioj
Flugiloj de Malfacila Vento de ILEI. Estis 15 partoprenintoj. Sekva seminario estas
planata en nov. 2010.
4. Kulturo kaj aranĝoj
Prelegoj, prelegturneoj, renkontiĝoj, festoj, ĝemelklubaj aranĝoj…
Partopreno en kongresoj aŭ aranĝoj landaj, eŭropaj aŭ mondaj…

Festoj :
La tradicia Zamenhoffesto kunvenigis kvardekon da esperantistoj el la regiono en
Tuluzo, por festmanĝo kaj koncerto de FAMO. Ĝi estis interasocia aranĝo (ankaŭ
kun la Fervojistoj).
La Cercle d’Etudes Espérantistes de l’Ariège (CEEA) festis en aprilo 2010 sian
40-an datrevenon en Verniolle, la urbo de sia kreinto s-ro. Raymond Pons, per
koncertoj kaj balo, kun Jomo.
Nia regiono profitis el FESTO, internacia junulara festivaleto, organizita de
JEFO kaj Vinilkosmo, kun helpo de EKC-Tuluzo. Ĝi okazis aŭguste en Donneville, sur
la loko mem de Vinilkosmo-eldonejo, je 20 kilometroj de Tuluzo. Pluraj publikaj
koncertoj atentigis la ĝeneralan publikon pri ekzisto de esperanto.
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Prelegoj de eksterlandanoj:
Akcepto de la japanoj Hori Jasue kaj Arai Toshinobu en Villeneuve d'Aveyron.
Du kubanoj, Yoandra kaj Norberto, prelegis la 14-an de oktobro 2009 en Toulouse.
La Tuluza Teatro Trupo (TTT) post tre aktiva sezono en 2008/2009, dormetis ĉijare, sed planas reaktivi baldaŭ (prezentighos dum la Zamfesto la 12-an de dec.
2010).
Koncertoj de Interkant', interregiona kaj internacia koruso
De septembro 2009, 12 kantemuloj el la tri regionoj (Langvedoko, Midi-pyrenees kaj
Akvitanio) aliĝis al Interkant', kaj preparis en Tuluzo, sub gvido de Jacques Caubel
kaj la ĥorestrino Franjo Lévêque, la prezenton de la Kanto Ĝenerala, esperantlingva
adapto de la fama poemo de Pablo Neruda kun muziko de Theodorakis. En 2010 la
korunanoj partoprenis en koncertoj en Hillion (Bretonio), Kaiserslautern (Germanujo),
Le Mans, kaj Havano (Kubo). Planataj koncertoj en 2011 : Tuluzo la 6-an de marto,
Parizo (majo) kaj Sarajevo (en julio, SAT-kongreso).
Produktado de aŭddiskoj : Post « Nouveau Cours d'esperanto » kunproduktita
kun ufe, ni kunproduktis la KD-on de Junulkurso, kun Sat-amikaro.
5. Konkludoj kaj Perspektivoj
Estontaj projektoj aŭ agadoj, deziroj…

Jeanne marie CASH, sekretario
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Invito al

Invitation à

Ĝenerala Jarkunveno
de Esperanto-Midi-Pyrenees

Assemblée générale de Esperanto Midi-Pyrénées
Dimanche 12 décembre 2010 à 10 h.

Lieu : ATTENTION, le LIEU A CHANGE :
Centre sportif SNCF, 65 Rue saint Roch, 31400 Toulouse (Metro St-Agne)
Ordre du jour
0 – Election du président et du secrétaire de séance
1 – Présentation des participants
2 – Discussion et vote des rapports moral et financier (ci-joints)
3 – Discussion sur la stratégie de notre association
4 – projets et propositions d'actions
5 – Renouvellement du Conseil d'administration (par tiers chaque année selon les statuts)
6 – Questions diverses
Le C.A. consiste en : Marion Quenut (élue en 2009) J-M.Cash, A. Andrieu, (réélus en 2009),
G. Darrieu, B. Legeay et René Ballaguy (élus ou réélus en 2007, dont le mandat arrive à
expiration).
Il est donc nécessaire de trouver de nouveaux candidats. Bien entendu, les sortants peuvent
se représenter.

Jeanne-marie Cash (secrétaire)

*

*
*

après la réunion, vous pourrez profiter (si vous vous êtes inscrit auprès de Christine 05 61
62 39 48 ou 06 31 68 00 26),du repas convivial et du spectacle en l'honneur de la

Fête de Zamenhof à Toulouse :
à laquelle vous convient Le Centre Culturel Espéranto de Toulouse (EKC), en
collaboration avec l'association des Cheminots, Eurokka, et bien sûr E. MidiPyrénées, qui comprendra un repas et un concert de Gijom, qui chante ses propres
textes en s'accompagnant au piano.
*

*
*

Esperanto-Midi-Pyrénées 1 place des Avions, 31400 Toulouse T. 0561255577
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sudo.pireneoj@free.fr
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