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ĜENERALA KUNSIDO DE MEL 

Kiel anoncite, la lundon 25an de januaro okazis la ĝenerala kunsido de MEL.  

Estis traktataj la kutimaj devigaj aferoj, kiel informo pri la nombro de membroj (tute stabila, 
kun samnombraj eksiĝoj kaj nov-aliĝoj), aprobo de la kontoj de 2015 kaj de la buĝeto por 
2016, aprobo de la raporto de aktivaĵoj de 2015 kaj propono pri novaj aktivaĵoj por 2016. Ili 
ĉiuj estis aprobitaj unuanime. 

La Kunsido aprobis la nomumon de nova kasisto, pro demisio de José Francisco Platas pro 
san-problemoj. Estis elektita por tiu posteno Jaime Vinielles de Pereda. 

PREZENTADO DE ESPERANTO EN FUENLABRADA 

La mardon, 26-an de januaro, okazis prezentado de la lingvo Esperanto en la oficiala lingvo-
lernejo de Fuenlabrada (Madrido), kiu situas en la strato Islandia de tiu urbo.  

Enkondukis la temon Pedro Sanz, poste Ricardo Biurrun rapide prezentis la historion kaj 
ĉirkaŭajn faktojn pri Esperanto kaj laste Pedro Hernández skizis la gramatikon. Klere kaj 
alloge ili montris nian lingvon. 

La salono plenis kaj, laŭdire, multaj venis volonte. Fakte, la profesorino pri la germana 
multe strebis por diskonigi la eventon kaj altiri publikon. Malmulta tempo restis por 
demandoj de la publiko, sed pluraj homoj, ĉefe instruistoj, prezentis trafajn demandojn. 
Nekredeble, neniu demandis kiom da homoj parolas Esperanton. 

La prelego rezultis vere sukcesa. Oni konsideras la eblon krei en la Lernejo grupon de 
(mem)lernantoj de Esperanto. Sekve, oni provos same prelegi en aliaj lingvolernejoj. La 
agadon iniciatis Pedro Sanz nome de MEL. 
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 Regulaj kunvenoj lunde je la 18,30 horo en la sidejo 
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 Redaktas Toño del Barrio Komentojn kaj informojn sendu al niavocho@gmail.com 

 

VIZITO DE E-AKTIVULOJ EN MADRIDO 

Inter la 21 kaj la 24 de januaro vizitis Madridon Sara Spanò kaj Francesco Maurelli, konataj 
esperantaj aktivuloj, devenantaj el Italio kaj nun loĝantaj en Munkeno (Germanio).  

La vendredon 22an ili 
prelegis kaj babilis en la 
HEF-sidejo. Unue Sara 
paroladis pri trejnado de 
organizo-responsuloj, kaj 
pri la eblecoj peti 
subvenciojn je eŭropa 
nivelo, pri kio ŝi havas 
sperton kiel respondeculo 
de la entrepreno Kosmo. 
Poste, Francesco parolis 
kaj debatigis pri la idearo 
de Zamenhof.  

La sabaton ili turismis en 
Madrido akompanate de 
kelkaj esperantistoj, inter alie de Javier Romero Tello, el Herrera del Duque, ĉeforganizanto 
de la venonta Hispana Kongreso de Esperanto, kiu tiam troviĝis en Madrido. Li profitis la 
okazon por prezenti iujn programerojn jam anonceblajn de tiu evento, kies unua aliĝperiodo 
finiĝas jam fine de tiu ĉi monato februaro. 

JAM VENDEBLAS “BOHEMIAJ LUMOJ” 

Ekde komenco de januaro estas aĉetebla en la sidejo la traduko al Esperanto de "Bohemiaj 
Lumoj", teatraĵo de la verkisto Ramón Mª del Valle-Inclán, kiun ni jam priskribis en pasinta 
numero. Memoru ke la tradukisto estis nia samasociano Miguel Fernández, kaj pri la eldono 
zorgis Madrida Esperanto-Liceo. La ĝenerala prezo estas 10 eŭroj, sed specialan prezon 
ankoraŭ ĝuas la membroj de MEL kaj tiuj, kiuj ĝin antaŭmendis dum la Zamenhof-festo. 

Ni komencos demarŝojn por ĝin prezenti publike al neesperantista medio en iu aparta 
institucio, dum venontaj semajnoj. 

KUNVENOJ KAJ KONTAKTOJ 
Memoru ke la kutimaj kunvenoj de MEL plu okazos ĉiulunde post la 18,30. La 22an de 
februaro, kelkaj partoprenintoj en la lasta UK montros kaj komentos fotojn de la evento. 

La unuasabata renkontiĝo okazos la 6-an de februaro, en loko baldaŭ anoncota. 

Por esti informitaj pri la novaĵoj de la movado en Madrido kaj aliloke, vizitu regule la retejon 
de MEL http://www.esperanto.es/mel kaj la retan diskutliston 
http://es.groups.yahoo.com/group/esperanto_madride/.  

En Fejsbuko vizitindas la forumo de MEL: https://www.facebook.com/esperanto.madrid/ aŭ la 
pli ĝenerala https://www.facebook.com/groups/esperanto.madrid/. Alia ebleco troviĝas en 
Meetup: http://www.meetup.com/Madrid-Esperanto-Conoce-aprende-practica-y-disfruta. 


