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LABORRAPORTO DE LA ESTRARO DE MEKSIKA ESPERANTO-FED ERACIO 

KAJ RAPORTO PRI ESPERANTO EN MEKSIKO 

JANUARO – DECEMBRO 2012 1 

 

ENKONDUKO 

Kiel en pasintaj jaroj, ni havas la plezuron prezenti al vi la jaran raporton 2012 de Meksika Esperanto 

Federacio (MEF), ĝi celas informi kaj niajn aktivajn membrojn, meksikajn esperanto-parolantojn kaj 

ĉiujn homojn pri tio, kio okazis en la Esperanta movado en Meksiko dum la menciita jaro. 

Ĉar ni konscias ke la laboro en la lando ne dependas nur de la estraro kaj membraro de MEF sed 

de pluraj homoj kiuj aktivas siaflanke, en ĉi tiu dokumento ni klopodas informi pri tio, kion nia teamo 

realigis, tio estas la MEFanaro, sed ankaŭ ni esploris kaj raportas ĝenerale pri aktivecoj kaj atingoj de 

aliaj meksikanoj, kiuj kontribuis en 2012 al la disvolvigo de Esperanto en Meksiko. Tamen ni ne estas 

tute certaj ke ni sukcesis kompili ĉiujn informojn de ĉiuj, kiuj iel kontribuis al nia celo, ni pardonpetas 

se ni ne menciis iun kaj ties agadon kaj ni petas ke en la estonto, vi aniĝu al nia teamo informante nin 

pri tio por fari pli kompletan raporton. 

La dokumento estas dividita en kvar partoj sekvante la laborplanon de MEF: informado, instruado 

/ klerigado, utiligado kaj membraro. Nun ni invitas vin atente legi ĝin. 

 

1. INFORMADO 

La informa agado estis plenumita je diversaj kampoj kiel la jam konata ĉefa retpaĝo www.esperanto-

mexico.org, la retpaĝo (ŝatant-paĝo) de MEF ĉe Facebook kaj la grupo Esperanto – México – Meksiko 

en la sama socia reto. Komunikadoj, standoj / flugfolioj, afiŝoj, informprelegoj, gazetaro, radio kaj 

televido estis ankaŭ parto de la informado. 

 

A) Ĉefa retpaĝo de MEF – retpaĝo de MEF ĉe Facebook –  grupo Esperanto – 

México – Meksiko ĉe –Facebook 

Daŭre ni prizorgas la konstantan kontrolon de niaj plej efikaj kaj malmultekostaj amasinformiloj. La 

jam konata ĉefa retpaĝo de MEF daŭre funkciis dum la tuta jaro, tie homoj trovis preskaŭ ĉiam 

informojn pri naciaj kaj internaciaj renkontiĝoj, kursoj, turismaj informoj, ktp. Ĝian teknikan 

                                                 
1 Tiu ĉi dokumento estis verkita de la estraranoj de Meksika Esperanto Federacio: Mallely Martínez Mateos, prezidantino, 
David López Rueda, ĝenerala sekretario, Morayma Martínez Mateos, kasistino, Ulises Franco Pérez, membro kaj Erika 
Gabriela Juárez Maldonado, membro. 



   MMMEEEKKKSSS III KKKAAA    EEE SSS PPP EEERRRAAANNN TTTOOO    FFF EEEDDDEEE RRRAAACCC III OOO     
http://www.esperanto-mexico.org/  

 2 

prizorgadon atentis Boris Legault kaj Martin Schäffer. Mallely Martínez M., prezidantino de MEF ĉefe 

atentis pri la verkado, tradukado kaj publikado de informoj, artikoletoj kaj novaĵoj. Estis ankaŭ 

kontribuo de Carlos Hernández L., Carolina Jasso C. kaj de Miguel Ángel Rocha G.; aktivaj membroj de 

la asocio el Querétaro, Toluca kaj Ascención respektive. 

Aliflanke, ĝi estis unu el la plej gravaj kontaktiloj inter ni kaj homoj, kiuj interesiĝis pri la lingvo. En 

la menuero “¡Quiero más información! Contactos y Grupos” estis publikigitaj retadresojn kiel 

kontaktinformojn el pli ol 30 urboj de la lando kie troviĝas esperantoparolantoj. Venis mesaĝoj de la 

sekvaj lokoj: Apodaca, Cuernavaca, Chalco, Chihuahua, Colima, Distrito Federal, Durango, 

Guadalajara, Monterrey, Morelia, Puebla, Querétaro, Tijuana, Tula kaj San Luis Potosí. Niaj lokaj 

kontaktoj, pretis informi pri ĉeestantaj kursoj kaj kluboj, kiel kontaktiĝi kun lokanoj, kiel membriĝi, kiel 

praktiki kaj plulerni Esperanton kaj pri la kongreso en tiu jaro. 

Ekfunkciiginta en julio 2011 la retpaĝo de MEF ĉe Facebook daŭre efikis. Dum la lasta jaro, la paĝo 

servis precipe kiel informilo kaj kontaktilo inter MEF kaj la ĝenerala publiko, kies demandoj temis ofte 

pri kursoj kaj rimedoj por la lernado de Esperanto. Estis ankaŭ mesaĝo por inviti nin paroli pri 

Esperanto en reta televido. En ĉi tiu informilo estis ankaŭ mesaĝoj de esperantistoj el kaj ekster 

Meksiko por kundividi informojn kaj rimedojn, saluti, deziri sukceson en la nacia kongreso kaj peti 

informojn pri renkontiĝoj. Je la fino de la lasta jaro ni havis 687 “mi ŝatas” el 20 landoj (Bildo 1). 

La grupo “Esperanto – México – 

Meksiko” ĉe Facebook pli ekaktiviĝis en 

2012 kaj tiam al la administranta teamo 

aliĝis Mallely Martínez M., Carlos 

Hernández L. kaj Martha Cárdenas L. Je la 

fino de la lasta jaro nia paĝo havis 172 

membrojn, ne nur el Meksiko sed ankaŭ el 

landoj kiel Aŭstralio, Ĉilio, Germanio, 

Hispanio, Japanio, Sud-Koreio, Rusio, 

Salvadoro, Usono kaj Venezuelo. 

Ekde la lasta jaro la grupo restas 

malfermita al tiuj homoj, kiuj interesiĝas 

pri la movado en nia  lando. Ĝi enhavis 

plurajn afiŝojn pri ĝeneralaj novaĵoj ĉefe 

rilate al la meksika movado, okazaĵoj en   

urboj  kiel  Distrito  Federal,  Guadalajara, 

 

Bildo 1. Retpaĝo de MEF ĉe facebook en la 31a de decembro 2012. 
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Oaxaca kaj Querétaro kaj artikoloj publikigitaj okaze de la 125a jubileo de Esperanto. 

Ĉi tiu grupo montriĝis esti bona ilo por kuraĝigi amikiĝon inter homoj kiuj loĝas en kaj ekster 

Meksiko, demandi pri kursoj, doni helpinformojn pri KER-ekzamenoj, raporti pri eventoj kie Esperanto 

prezentiĝis, informi pri la lokaj grupoj kaj pri okazaĵoj en aliaj partoj de la mondo. Tie oni aperigis 

kanzonojn, fotojn kaj filmetojn por lernado. 

 

B) Informagadoj: komunikadoj, informprelegoj, flugfolioj, afiŝoj 

 

Foto 1. Gabriel Jiménez R. kaj Víctor Cesni B. informas 
pri Esperanto kaj disdonas flugfoliojn. 

En la jaro 2012 la informa agado (Foto 1)2 multe pli 

ofte okazis ekster la Ĉefurbo de Meksiko ol en la 

antaŭaj jaroj. Tio evidentigas la efikon de forta laboro 

por diskonigi Esperanton flanke de pluraj aktivuloj en 

nia lando. 

Dum la 17a kaj 18a de februaro, MEF partoprenis la 

prezenton de dokumentan filmon “Utopio  en  4 

movadoj” (Foto 2) kadre de la turneo “Ambulante 

2012”, en  la Ĉefurbo de Meksiko. Tie Martin Schäffer 

kaj Mallely Martínez M. publike invitis la partoprenantojn esti parto de nia movado kaj nome de MEF ili 

donacis muzikdiskon kaj libron en Esperanto al la reĝisoro Sam Green. Reprezentantoj de MEF, 

akompanitaj de aliaj meksikaj esperantoparolantoj je la fino de ĉiu evento donis informojn, disdonis 

flugfoliojn kaj invitis la homojn lerni Esperanton per la reto aŭ en la tiama kurso ĉe la Universitato 

Nacia Aŭtonoma de Meksiko (UNAM). Etan pecon el la dokumenta filmo spektindas angle ĉe 

http://www.youtube.com/watch?v=7eGOqzs6Nr8  

En la Jura Fakultato de la UNAM, la 21an de 

februaro, Tago de la Gepatra Lingvo, Luis Córdova 

A. aranĝis informprelegon pri Esperanto. La celo estis 

informi kaj inviti la homojn al la tieaj kursoj. Kiel 

prelegantoj ankaŭ partoprenis Mylai Burgos M.,  

Benjamín  Cervantes kaj Martin Schäffer. Aŭskultu la 

okazaĵon: http://archive.org/details/Eo12AudioConferencia 
 

Foto 2. Sam Green prezentas “Utopio en 4 movadoj”, 
lin akompanas muzikgrupo. En la Ĉefurbo de Meksiko. 

La klubo “Esperétaro” partoprenis la 5an Festivalon de Fremdaj Komunumoj en Querétaro 

okazigita en la parko Bicentenario la 2an de marto. Tie la klubanoj disdonis flugfoliojn kaj alparolis la 

                                                 
2 La plej multaj fotoj en tiu ĉi raporto estis faritaj por MEF kaj aliaj estis senditaj al ni por raporto, tamen ni ankaŭ prenis 
fotojn de retaj paĝoj de aliaj meksikaj aktivuloj. 
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homojn pri Esperanto. Vi povas rigardi ĉi tie etan videon kie vizitantoj salutas sialingve: 

http://www.youtube.com/watch?v=-kqazi0lIjc&context=C3ccde91ADOEgsToPDskKsqW9pde4_ei_MEtIT6y54 

La prelego “Encontrando el Esperanto en el vocabulario de otras Lenguas” donita de 

Javier Vásquez O. kaj la kurso-ateliero gvidita de Mallely Martínez M. kaj Morayma Martínez M. okazis 

kun granda sukceso dum la evento “Jornadas del Lenguaje” de la 21a ĝis la 23a de majo en la 

Escuela Nacional Preparatoria 7 de la UNAM. Tie la partoprenantoj povis koni parton de la facileco kaj 

simpleco de la konstruo de nia lingvo. Estas menciinda ke en ĉi tiu sama institucio la intereso pri 

Esperanto komenciĝis jam ekde la jaro 2011 danke al la influo kaj laboro de S-ro Vásquez. 

 

Bildo 2. Invitilo por 
“Huevos Revueltos” 

Kadre de la projekto 

“Huevos Revueltos” 

(Kirlitaj Ovoj), kiu donas la 

eblecon konigi malsamajn 

temojn farante pontojn inter 

ili, la 29an de majo en la 

centro de la ĉefa urbo de la 

lando, Mallely Martínez M. 

kaj   Morayma   Martínez  M.  
Foto 3. Morayma kaj Mallely Martínez M. prelegas en 

“Huevos Revueltos” 

prelegis pri Esperanto (Foto 3) kaj respondis demandojn de la ĉeestantoj. La invitilo (Bildo 2) estis 

publikigita en diversaj lokoj, partoprenis dekoj da homoj, kiuj interesiĝis pri unu aŭ ambaŭ temoj. Jen 

ligilo kie oni povas rigardi etajn pecojn de tiu okazaĵo. https://www.youtube.com/watch?v=VO36pLjyw0M 

Norde de la lando kaj kadre de librofoiro “Feria del Libro del Instituto Tecnológico de Tijuana”, kiu 

okazis de la 23a ĝis la 27a de aprilo, Gilda Muñoz B. prelegis per la temo "El Esperanto y su 

literatura" (Esperanto kaj ĝia literaturo). Ŝi ankaŭ donis prelegon titolitan: “Esperanto, idioma pla- 

 
Foto 4. Tute dekstre Gilda Muñoz B. en podio 
dum la konferenco “Gepatra Lingvo” en UABC. 

nificado con reconocimiento internacional” (Esperanto, 

planita lingvo internacie rekonata) dum Internacia Kongreso 

pri Lingvoj 2012 de la Universidad Autónoma de Baja 

California (UABC), ĝi okazis de la 2a ĝis la 4a de majo en la 

urbo Tecate. 

Krome la 19an de oktobro en Tijuana, BC., Muñoz parto-

prenis la konferencon “Gepatra Lingvo” dum la Kultura 

Semajno de la  Fakultato  pri Lingvoj de la UABC (Foto 4). La  

evento estis organizita de studentkomitato, kiu invitis al Muñoz malfermi la eventon per prelego pri la 

lingvo Esperanto. En la konferenco partoprenis instruistoj, kiuj instruas sian gepatran lingvon; la 
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francan, la kantonan kaj la japanan. Ili kundividis sian sperton kaj donis multajn konsilojn al la 

studantaro. 

 
Foto 5. Informstando pri Esperanto en BUAP. 

Unuafoje MEF partoprenis en la “Semajno pri 

Lingvoj” en la Fakultato pri Lingvoj de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) 

dum la 24a kaj 25a de aprilo. Tie Enrique Pedraza 

M., José Alvarado G., lokaj helpantoj, kune kun 

Martin Schäffer kaj Mallely Martínez M., partoprenis 

aktive per prelego, informstando kaj kurso (Foto 5). 

En la urbo Toluca, la 8an de julio, Araceli Aguilar kaj Carolina Jasso C. prezentis prelegon por 

informi pri Esperanto en lernejo nomata “Abba Centro de los Ángeles”, tiam Aguilar kaj Jasso invitis la  

homojn partopreni en ĉeestanta kurso tie. Sammonate en 

Pachuca Martin Schäffer kaj Mallely Martínez M. prelegis en la 

centro “Yoga India – México – China”. 

Danke al la helpo de aktiva membro de MEF, Graciela Nieva 

N. ni sukcesis informi pri Esperanto kaj pri la 12a Meksika 

Esperanto-Kongreso en la plej uzata transportilo de la ĉefurbo de 

la lando. Per algluo de allogaj afiŝoj en metrostacioj de la linioj 1 

kaj 3 la homoj (ek)sciis pri aktivecoj niaj (Foto 6).  

Michoacán estis ankaŭ atestanto de nia lingvo. La 28an de ju- 

 
Foto 6. En la metrostacio “Balderas”, linio 

3 de la Ĉefurbo de Meksiko, interesito 
rigardas la Esperantan afiŝon. 

lio Miguel Ángel Rocha Gamez (loĝanto de Ascención, Chih.) prezentis sian libron “Una nueva 

esperanza. La magia del esperanto” –Nova espero. La magio de Esperanto- dum la “XVIII 

Encuentro Nacional Diexista” en La Piedad de Cabadas. Krome li bonvole pretis sendi kopiojn de sia 

verko, ankoraŭ eksperimenta versio, al diversaj grupoj de esperantoparolantoj. Certe la libro helpos 

ankaŭ konigi la internacian lingvon al tiuj, kiuj ankoraŭ ne aŭdas pri ĝi. Ĉi tie oni povas legi hispane pli 

pri lia verko: http://internacia-lingvo.blogspot.mx/2012/07/titulado-una-nueva-esperanza-y.html 

 

C. Gazetaro  

2012 estis bonega jaro por la disvastigo de Esperanto en gazetaro, tio ĉefe pro la 125a jubileo de 

Esperanto, tamen ne ĉiuj artikoloj aperintaj en tiaj meksikaj amaskomunikiloj temis pri tiu grava 

okazaĵo. Pro praktikaj kialoj, unue ni informos pri tiuj, kiuj ne havas rektan rilaton al jubileo kaj poste 

ni koncentriĝos je la jubileaj artikoloj. 

En la jaro aperis presforme kaj interrete 6 publikaĵoj en la hispana: 
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1.-“El Informador”, unu el la plej gravaj ĵurnaloj el 

Guadalajara, menciis sur ĝia fronta paĝo artikolon pri 

Esperanto, kiu nomiĝas “Guadalajara parolas 

Esperanton” (Bildo 3). Ĝi estis verkita de Alejandro Zamora 

Esqueda. La kompleta artikolo aperis en la sekcio “Arto” 

presite kaj virtuale. Ĝi temas precipe pri la movado de 

Esperanto  en tiu  urbo  sed  ankaŭ  pri la evoluo, kulturo 

kaj atingoj  de  la  lingvo  en Meksiko kaj monde.  

Menciindas, ke en la publikaĵo aperis vortoj en Esperanto.  

La tutan artikolon hispane vi povos legi ĉe: 

http://www.informador.com.mx/cultura/2012/368853/6/guadalaja

ra-parolas-esperanton.htm 

Bildo 3. Ulises Franco P. kaj Edgar López B., 
prezentis Esperanton en Guadalajara al “El 

informador” kaj ĝiaj legantoj. 

2.- La 24an de aprilo, la elektronika ĵurnalo “Artículo 7 – Expresión libre con 

responsabilidad”, kies sidejo troviĝas en Mérida, Yuc., publikigis artikolon “El Esperanto, 

lengua puente entre todas las culturas” –Esperanto, pontolingvo inter ĉiuj kulturoj–. Resume, 

la artikolo temas pri evento en Muzeo de Esperanto, kiu troviĝas en Hispanujo. La muzeo intencas 

disvastigi Esperanton per la disdono de du-lingva (Esperante/katalune) kopio de la Legendo pri 

Sankta Jordi. Ankaŭ en la publikaĵo ni povas legi pri kio estas Esperanto kaj kiu estas ĝia utileco. La 

artikolo en la hispana troviĝas ĉe: http://a7.com.mx/reportajes/36-reportaje-especial/11560-el-esperanto-

lengua-puente-entre-todas-las-culturas.html 

3.- La 30an de majo, la “Agencia Estudiantil de Noticias Universitarias“–Studenta Agentejo 

pri Universitataj Novaĵoj- de la Universitato Nacia Aŭtonoma de Meksiko (UNAM) publikigis  artikolon 

 
Bildo 4. En interreta taglibro de UNAM aperis 
artikolo pri aktiva partopreno de Esperanto-

parolantoj en PREPA 7. 

pri Esperanto en ĝia interreta taglibro, la titolo estas  

“Esperanto en PREPA 7, por las Jornadas del 

Lenguaje” (Bildo 4). La artikolo estis verkita de Luis 

Arias. Ĝi temas pri festivalo de lingvoj, kiu okazis en 

gimnazio de UNAM. La verkisto emfazas la prelegon kaj 

kurson donitaj de Mallely Martínez M., Morayma Martínez 

M. kaj Javier Vásquez O. dum  la  evento. Inter  aliaj 

temoj, en la artikolo ankaŭ estis  priskribita la historion  de  

Esperanto. La publikaĵo troveblas ĉe:  http://aunamnoticias.blogspot.mx/2012/05/esperanto-en-prepa-7-

por-las-jornadas.html 

4.- La 19an de julio en Guadalajara, Jal., la ĵurnalo “El Informador” ankaŭ publikigis “Los 

placeres de la lengua” –La plezuroj de la lango/lingvo–, tre interesa artikolo pri lernado de 



   MMMEEEKKKSSS III KKKAAA    EEE SSS PPP EEERRRAAANNN TTTOOO    FFF EEEDDDEEE RRRAAACCC III OOO     
http://www.esperanto-mexico.org/  

 7 

alilandaj lingvoj kie la verkisto, Alejandro Zamora E., komentis ankaŭ pri Esperanto kiel ilo por la 

lernado. La artikolo hispane troviĝas ĉe: http://www.informador.com.mx/cultura/2012/390449/6/los-

placeres-de-la-lengua.htm 

5.- La elektronika revuo “Revista IR”, kies sidejo estas en Querétaro, aperigis je la 8a de oktobro, 

la artikolon “Esperanto: igualdad sin fronteras” –Esperanto: egaleco sen land-limoj–, kiu 

klarigas kio estas Esperanto kaj invitas lerni ĝin ĉar estas amuze kaj ebligas esplori aliajn kulturojn 

kaj kontakti novajn personojn. La artikolo disponeblas ĉe: http://revistair.com/2012/10/esperanto-

igualdad-sin-fronteras/. 

6.- “La universitata gazeto”  de la UABC (Universidad Autónoma 

de Baja California) aperigis, je la 17a de novembro, artikolon de 

Gilda Muñoz B. (Bildo 5) rilate al la ekzamenado pri Esperanto 

kadre de la Unua Tutmonda KER-sesio kaj la deziro de studentoj 

atesti siajn konojn pri tiu lingvo. La titolo de la artikolo estas  

“Buscan certificación del idioma Esperanto” –[Studentoj] 

celas  ateston  de  la  lingvo  Esperanto–, la  publikaĵo  legeblas ĉe: 

 
Bildo 5. Esperanto kaj UABC en la 
“Gaceta Universitaria” de tiu grava 

altnivela institucio de Meksiko. 
http://gaceta.uabc.edu.mx/notas/buscan-certificaci-n-del-idioma-esperanto 

Aliflanke kaj okaze de la 125ª jubileo de Esperanto, entute ni trovis 46 menciojn el diversaj pre- 

 
Bildo 6. Tiel aperas parto de la reta versio 
de la artikolo publikigita en “El Universal”. 

sitaj gazetoj, retgazetoj, retrevuoj, retforumoj kaj retpaĝoj. La 

listo de la fontoj troviĝas ĉe: http://www.esperanto-

mexico.org/eo/fina-raporto-de-mef-pri-gazetara-agado-en-meksiko-

kaj-latinameriko 

Tamen menciindas ke unu el la plej sukcesaj raportoj estis 

tiu, kiu aperis en la nacie konata ĵurnalo “El Universal”. En la 

reta kaj presita versioj, oni publikigis artikolon dum la 3a de 

aŭgusto en kompleta folio de la sekcio “Cultura” sub la titolo 

“El Esperanto: el idioma utúpico cumple 125 años” –

Esperanto: la utopia lingvo iĝas 125 jara– (Bildo 6). Kvankam 

la titolo povus ŝajni ne tro bona, ĝi invitas al legado, krome 

preskaŭ ĉiuj informoj en ĝi estis pozitivaj kaj eĉ pluraj de la 

retaj komentoj de la legintoj estis favoraj al Esperanto. 

Bonŝance la ĵurnalistino raportis multon de tio, kio povus esti impresa por ekstera publiko kiel la 

uzo de la lingvo en interreto, kursoj en gravaj universitatoj de la lando, ebleco havi KER-atestilon, 

pasportaservo, literaturo, ktp. 
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Ni volas denove danki nian kolegon el Brazilo Emerson Werneck, ĉar laboristoj de “El Universal” 

petis nin serĉi lingviston, kiu estas esperantoparolanto kaj povus doni sian opinion pri la temo. Certe 

pluraj el niaj eksterlandaj kontaktoj estus provintaj tion fari, tamen la informojn ili volis havi ene de 

unu tago kaj profesoro Werneck tute profesie kaj bonkore apogis nin. La virtualan artikolon vi trovos 

ĉe http://www.eluniversal.com.mx/notas/862481.html 

Interese estis ke iu ĵurnalisto publikigis artikolon en 2008 pri Esperanto sed oni rimarkis ekde la 

titolo ke ĝiaj informoj ne estis taŭgaj: “El idioma universal que (casi) nadie conoce” –La universala 

lingvo, kiu (preskaŭ) neniu konas–, post ĝia legado prezidantino de MEF, Mallely Martínez M., tute 

respekte kontaktis lin donante ĝustajn informojn pri la lingvo. Tre rapide la verkisto respondis ŝin, 

interalie li skribis: “Mi sincere dankas viajn rimarkojn… ĉiuj tiuj informoj pri Esperanto estas tre 

interesaj. Mi esperas ke oni disvastigos ĝin pli ĉar esperanto estas –kompreneble– instrumento de 

paco…” 

Ĝoje, kaj plej eble pro la tiama kontakto, li akceptis publikigi denove en 2012 pri Esperanto en la 

nacia ĵurnalo “El Sol de México” sed ĉifoje la informoj estis tute allogaj kaj pozitivaj, la artikoltitolo 

estis: “El Esperanto sigue ganando adeptos” –Esperanto daŭre gajnas popularecon–, vi povas 

legi ĝin ĉe http://www.oem.com.mx/ELsoldemexico/notas/n2632360.htm 

Aliflanke aliaj ŝtataj kaj regionaj ĵurnaloj publikigis ankaŭ artikolon pri la 125a datreveno de 

Esperanto, ekzemple: “El popular” de Puebla, “El Norte” de Monterrey kaj “Tribuna de la Bahia” de 

Puerto Vallarta. 

 

D. Radio kaj televido 

Danke al partopreno de MEF kaj de aliaj esperantistoj dum la prezentado de la dokumenta filmo 

“Utopioj en 4 Movadoj”, Luis Arias, unu el la ĉeestintoj kaj studento pri komunikado en UNAM, 

kontaktis nin por fari artikolon pri Esperanto kiel universitatan taskon. Poste li kontaktigis nin kun la 

radioprogramo “Brújula en mano” de “Radio UNAM”, kiu ankaŭ interesiĝis pri la internacia lingvo 

kaj intervjuis nin la 27an de aprilo. 

La 27an de julio Mallely Martínez M. kaj Martin Schäffer aperis en reta televida programo nomata 

“El otro lado de la diversidad”. Dum horo tie ili prezentis Esperanton kadre de multkultura etoso 

kaj informis pri eblecoj lerni la lingvon. 
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Ankaŭ pro la vizito de ĵurnalistoj de “El Universal” al nia festo 

(Foto 7), kadre de la 125a datreveno de Esperanto, oni publikigis 

ege bonan filman raporton, en ĝi oni povas vidi multajn homojn 

je diversaj aĝoj sed precipe junulojn, tio donis viglecon al la evento 

kaj al la lingvo. La filmeton, vi povas vidi ĉe 

http://www.youtube.com/watch?v=7OWUOffuUxU Foto 7. Ĵurnalistoj intervjuas kaj filmas 
al Mallely Martínez M. prez. de MEF. 

 

2. KLERIGADO 

2012 estis bona jaro por klerigado en Meksiko, certe tio estas rezulto de laboro de tiu ĉi kaj 

antaŭaj jaroj, kelkaj eklernis la lingvon aliaj plibonigis sian nivelon kaj kuraĝis ekinstrui. La 

motivigo plibonigi konojn venis ankaŭ pro la decido de la ekzamena komisiono de UEA okazigi 

skribajn ekzamenojn sub gvidado de lokaj organizantoj kaj tiel havigi la eblon al ĉiu 

esperantoparolanto de la mondo akiri internacian atestilon laŭ la Komuna Eŭropa Referenckadro 

(KER). Do tiu ĉi parto de la jara raporto inkluzivas informojn pri ĉeestantaj, retaj kursoj kaj KER-

ekzamenoj. 

 

A) Ĉeestantaj kursoj 

En la lasta jaro ni ricevis informojn pri 26 ĉeestantaj kursoj (Tabelo 1) okazigitaj inter januaro kaj 

decembro. Partoprenis proks. 300 personoj el diversaj urboj de Meksiko (Fotoj 8-10): en la centro 

de la lando, urboj kiel Chapingo, Tecámac, Toluca, Querétaro, Puebla kaj la ĉefurbo; en la 

okcidenta parto, Morelia kaj Guadalajara; fine en la nordo, Tijuana, kie daŭre oni ofertas oficialan 

kurson de Esperanto en la fakultato pri Lingvoj de la Universitato Aŭtonoma de Baja California 

(UABC). Aliflanke, Meksika Esperanto Federacio entute donis 71 atestilojn al personoj kiuj 

partoprenis ĉeestantajn kursojn en la ĉefurbo de la lando, Tecámac, Morelia kaj Guadalajara. 

 
De Maldekstre al dekstre fotoj 8, 9 kaj 10: Dum kurso de Luis Córdova A. en UNAM. Dum kurso de Martin Schäffer en 

Morelia. Dum kurso de Mallely Martínez M. en la Fakultato pri Lingvoj de BUAP. 
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Tabelo 1. Ĉeestantaj kursoj de Esperanto dum 2012 en Meksiko 

# Dato Institucio / 
Instruloko 

Tipo / horoj anoj Urbo Nivelo Instruist(in)o 

1 7a jan – 
14a apr 

Centro pri Kabalaj Studoj 
(CEDEK) 

 
Libervola / 25h 

 
14 

 
Ĉefurbo 

 
A1 laŭ KER 

 
Mallely Martínez M. 

2 7a jan – 
14a apr 

 
CEDEK 

 
Libervola / 25h 

 
12 

 
Ĉefurbo 

 
B1 laŭ KER 

 
Mallely Martínez M. 

 
3 

7a jan – 
14a apr 

 
CEDEK 

 
Libervola / 25h 

 
16 

 
Ĉefurbo 

 
B1 laŭ KER 

 
Mallely Martínez M. 

 
 
4 

 
7a feb –
1a jun 

Fakultato pri Lingvoj de la 
Universitato Aŭtonoma de 
Baja California (UABC) 

 
Semestra 
oficiala / 64h 

 
7 

 
Tijuana 

 
A1-A2 laŭ 
KER 

 
Gilda Muñoz Bonilla 

 
 
5 

 
7a feb –
1a jun 

Fakultato pri Lingvoj de la 
Universitato Aŭtonoma de 
Baja California (UABC) 

 
Semestra 
oficiala / 64h 

 
 
12 

 
 
Tijuana 

 
A2-B1 laŭ 
KER 

 
 
Gilda Muñoz Bonilla 

 
6 

20a feb –
20ª aŭg 

Suboficejo de Meksika 
Esperanto Federacio 

Libervola por 
infanoj / 60 

 
4 

 
Tecámac 

 
Komencinta 

 
Mallely Martínez M. 

 
7 

20a feb –
20a aŭg  

Suboficejo de Meksika 
Esperanto Federacio 

 
Libervola / 80h 

 
6 

 
Tecámac 

 
B1 laŭ KER 

 
Mallely Martínez M. 

 
 
 
8 

 
 
25a feb –
31a mar 

Jura Fakultato de la 
Universitato Nacia 
Aŭtonoma de Meksiko 
(UNAM) 

 
 
 
Libervola / 18h 

 
 
 
34 

 
 
 
Ĉefurbo 

 
 
 
A1 laŭ KER 

 
 
Luis Lorenzo 
Córdova Arellano 

 
 
9 

 
5an de 
aprilo 

Fakultato pri Lingvoj de la 
Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla 

 
 
Libervola / 3h 

 
 
18 

 
 
Puebla 

 
 
Enkonduka 

 
 
Mallely Martínez M. 

 
10 

28a apr – 
4a aŭg 

 
CEDEK 

 
Libervola / 25h 

 
13 

 
Ĉefurbo 

 
A2 laŭ KER 

 
Mallely Martínez M. 

 
11 

28a apr – 
4a aŭg 

 
CEDEK 

 
Libervola / 25h 

 
8 

 
Ĉefurbo 

 
A2 laŭ KER 

 
Mallely Martínez M. 

 
12 

28a apr – 
4a aŭg 

 
CEDEK 

 
Libervola / 25h 

 
14 

 
Ĉefurbo 

 
B1 laŭ KER 

 
Mallely Martínez M. 

 
13 

21a-23a 
maj 

 
Preparatoria #7, UNAM 

 
Libervola / 5h 

 
15 

 
Ĉefurbo 

 
Enkonduka 

Mallely k. Morayma 
Martínez Mateos 

 
14 

5a maj –
9a jun 

 
Vartejo Cuauhtémoc 

 
Libervola / 18h  

 
5 

 
Guadalajara 

A1-
Komencanta 

Edgar López Borja, 
Ulises Franco Pérez 

 
15 

14 jul –
18a aŭg 

 
Vartejo Cuauhtémoc 

 
Libervola / 18h  

 
3 

 
Guadalajara 

A1-
Komencanta 

Edgar López Borja, 
Ulises Franco Pérez 

 
16 

11a aŭg–
15a dec 

 
CEDEK 

 
Libervola / 36h 

 
26 

 
Ĉefurbo 

 
A1 laŭ KER 

 
Mallely Martínez M. 

 
17 

11a aŭg–
15a dec 

 
CEDEK 

 
Libervola / 36h 

 
23 

 
Ĉefurbo 

 
B1 laŭ KER 

 
Mallely Martínez M. 

 
18 

11a aŭg–
15a dec 

 
CEDEK 

 
Libervola / 36h 

 
11 

 
Ĉefurbo 

 
B1 laŭ KER 

 
Mallely Martínez M. 

 
19 

15a aŭg–
26a sep 

 
Privata Kurso 

 
Libervola / 25h 

 
2 

 
Ĉefurbo 

 
Komencanta 

Gabriel Jiménez 
Rendón 

 
20 

24a aŭg–
7a dec  

Abba Centro de los 
Ángeles 

 
Libervola / 32h 

 
9 

 
Toluca 

 
Komencanta 

Carolina Jasso 
Carbajal 

 
21 

18ª – 
20a aŭg 

 
Privata Kurso 

 
Libervola / 25h 

 
19 

 
Morelia 

 
A1 laŭ KER 

 
Martin Schäffer 

 
22 

20a aŭg– 
? 

Universidad Autónoma de 
Chapingo 

 
Libervola / 25h 

 
10 

 
Chapingo 

 
Komencanta 

Víctor Iván Sombra 
Argüelles 

 
23 

 
25a aŭg–
10a nov 

 
Universitato pri la Ideoj 

 
Libervola/ 48h 

 
5 

 
Querétaro 

 
Komencanta 

Carlos Hernández 
Loarca 

 
24 

 
17an nov 

Fakultato pri Lingvoj de la 
Universitato Aŭtonoma de 
Querétaro, En la 12a MEK 

 
Libervola/ 3h 

 
3 

 
Querétaro 

 
Enkonduka 

 
Martin Schäffer kaj 
David López Rueda 

 
25 

 
18an nov 

Universitato pri la Ideoj, 
dum la 12a MEK 

 
Libervola/ 3h 

 
6 

 
Querétaro 

 
Enkonduka 

Erika Gabriela 
Juárez Maldonado 

 
26 

 
Jan – dec 

“Asociación de Jubilados y 
Pensionados del Poder 
Judicial Federal, A.C.” 

 
 
Libervola 

 
 
5 

 
 
Ĉefurbo 

 
Komencanta 
komencinta 

 
Sofia Carbot 
Rodríguez 
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B) Retaj kursoj 

Esperanto profitas la nunajn teknologiajn ilojn, en Meksiko kiel en aliaj partoj de la mondo, oni 

uzas interreton por lerni, plibonigi kaj praktiki la lingvon. Ĉar ne ĉiam eblas okazigi ĉeestantajn 

kursojn en ĉiu urbo, ni povas viziti diversajn retpaĝojn kiuj helpas al la lernado, disvolviĝo, evoluo 

kaj komuniko de la internacia lingvo. Inter la plej uzataj interretaj kursoj de meksikanoj, ni povas 

mencii la sekvajn: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lernu.net Kurso de Esperanto Esperanto en  
10 lecciones 

Livemocha 

Ekzemple, dum la jaro 2012 aktiva membro de MEF, Guadalupe Vega Acosta, instruis 

Esperanton pere de “Livemocha”. Ŝi havis horan virtualan renkontiĝon en ĉiu lundo kaj jaŭdo, 

Mallely Martínez M. estis helpanto en “kurso de Esperanto”. Ĉe Lernu.net, ĉirkau 450 meksikanoj 

registriĝis en 2012. 

Indas diri ke kelkaj personoj, kiuj jam partoprenis ĉeestantajn kursojn, ankaŭ profitis la 

okazon kaj uzis ĉi tiajn retajn instruilojn por plibonigi sian nivelon aŭ por havi kontakton kun aliaj 

eksterurbaj aŭ eksterlandaj esperantistoj. 

 
Bildo 7. Per tiu ĉi dezajnaĵo 

Esperanto-parolantoj festis la 
gravan atingon. 

Aliflanke, tiujare la internacia esperanta movado ricevis grandan 

kaj bonegan novaĵon: la 22an de februaro la internacia entrepreno 

“Google” inkludis Esperanton en la listo de tradukeblaj lingvoj 

(Bildo 7). Sendube, tio estis belega donaco en la jaro de la 125a 

datreveno de Esperanto, certe tio ja helpas al disvastigado ĉar la 

gogla tradukilo estas uzata de milionoj da personoj monde. 

 

C) KER – ekzamenoj 

Meksiko estis grava parto de la internacia esperanta projekto “Tutmonda KER-ekzamensesio”, kiu 

estis ĉefe organizita de Katalin Kováts kaj okazis unuafoje la 9an de junio 2012 en 29 lokoj el 17 

landoj. Partoprenis entute 356 kandidatoj kaj pli ol 13% el ili estis de Meksiko, la meksikaj sidejoj 

estis en la urboj Tecámac, Estado de México kaj Tijuana, Baja California. 

48 meksikaj kandidatoj faris skriban ekzamenon je la tri niveloj B1, B2 kaj C1 (Foto 11) laŭ la 

Komuna Europa Referenckadro (KER). De tiuj, 39 venis al Tecámac kaj 9 al Tijuana. 
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En tiu tago esperantistoj alvenis akurate, ĉefe por fari la ekzamenon, sed ĉi tiu okazo ankaŭ 

estis kialo por renkontiĝi kaj paroli kun homoj de aliaj urboj ĉar al nia sidejo en Tecámac venis 

homoj, kiuj devis vojaĝi eĉ centojn da kilometroj por atingi la ekzamenejon. 

Menciindas ke ĉi tia ekzameno havas internacian akademian valoron; do, tio estas vere granda  

 
Foto 11. Kandidatoj faras KER-

ekzamenon en Tecámac je 3 niveloj. 

sukceso de la Internacia Lingvo ĉar Esperanto nun, pere de ĉi tiu 

ekzameno, estas en la sama skalo kiel aliaj naciaj lingvoj en 

Eŭropo, ekzemple la angla, franca, germana, nederlanda ktp. 

Ni kore gratulas ĉiujn esperantoparolantojn, kiuj kuraĝis, 

studis kaj preparis sin por fari la ekzamenon, tio ja montras la 

grandan intereson pri la lingvo ene de la esperanta komunumo 

lande kaj monde. Ni daŭre laboru je la prestiĝo de la Internacia 

Lingvo por montri rezultojn ekstermovade. Esperantoparolantoj 

akiru KER-atestilon! 

 

 

3. UTILIGADO 

Nuntempe ni ĉiuj scias ke interreto helpas nin utiligi la lingvon je diversaj manieroj ne nur en 

lokaj, regionaj renkontiĝoj aŭ kongresoj. Tio donas la eblon al meksikaj Esperantoparolantoj, kiuj 

havas sed precipe kiuj ne havas klubon aŭ kontaktojn en sia loĝloko aŭ proksimeco uzi la lingvon 

eĉ kun eksterlandaj parolantoj de la Internacia Lingvo.  

Internacie, meksikanoj aliĝis al facebook paĝoj kiel ekzemple “Esperanto”, “Ŝerco” aŭ “Monda 

muziko”, kie ili en diversaj momentoj publikigis petojn, opiniojn, demandojn, respondojn al aliaj 

uzantoj, ktp. (Bildo 8) 

Kiel menciite, nacie ekzistas facebook grupoj kiel “Meksika Esperanto-Junularo” kaj “Esperanto  

 
Bildo 8. Meksikano uzas la lingvon en internacia retpaĝo ĉe 

Facebook nomata “Esperanto”. 

Meksiko-México” kaj, ĉar en tiu ĉi lasta estas ja 

pluraj fremdaj E-parolantoj, la homoj devigas sin 

uzi plejparte Esperanton por interagi kun tiuj, 

kiuj ne parolas la hispanan. Aliflanke, estas la 

provincaj kluboj “Esperanto GDL”, “Esperanto 

MTY” kaj “Esperétaro”, kie la homoj komunikiĝas 

kaj organiziĝas. 

Tamen la utiligado de la lingvo vizaĝ’ al vizaĝ’ 
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ĉiam donas alian senton al la parolantoj. Bonŝance en 2012 okazis pluraj renkontiĝoj en Meksiko, 

en kelkaj partoprenis eksterlandanoj, kiuj tiam vizitis la landon, do tio devigis onin ne krododili. 

En 2012 ni havis viziton de personoj el Benino, Brazilo, Francio, Japanio, Nepalo, Rusio, Usono kaj 

Vietnamio. 

Plej oftaj renkontiĝoj estis en la Ĉefurbo de Meksiko kaj Querétaro, tamen homoj en 

Cuernavaca, Guadalajara, Morelia, Monterrey, Oaxaca, Puebla kaj Tecámac, ankaŭ kunvenis dum 

la jaro (Fotoj 12-15).  

 
De Maldekstre al dekstre fotoj 12, 13, 14 kaj 15: Dum iu renkontiĝo 2012 en Morelia, Guadalajara, Oaxaca kaj Querétaro. 

 

Tamen ni menciu ke la plej sukcesa renkontiĝo en la kurinta jaro estis kiam homoj festis la 

125an datrevenon de la Internacia Lingvo en la Ĉefurbo de Meksiko, kie eĉ partoprenis ĵurnalistoj, 

kiuj publikigis ĵurnalajn informojn pri la evento. 

Menciindas ankaŭ du pliaj tre sukcesaj kaj kutime ŝatataj eventoj: 

1) La 12a Meksika Esperanto-Kongreso (Fotoj 16-23), okazinta en la urbo Santiago de 

Querétaro inter la 16a kaj 19a de novembro en la Fakultato pri Lingvoj de la Universidad 

Autónoma de Querátaro kaj en la Universidad de las Ideas. En ĝi partoprenis 73 personoj 

el tri landoj: Usono, Brazilo kaj, kompreneble, Meksiko. Meksikanoj venis el 17 diversaj 

urboj de la Respubliko3. Dum la kongreso estis diversaj aktivecoj, kursoj, distraj 

programeroj kaj elektiĝis nova estraro de la asocio por la jaroj 2012-2016: Mallely 

Martínez Mateos, prezidantino, David López Rueda, ĝenerala sekretario, Morayma Martínez 

Mateos, kasistino, Ulises Franco Pérez, membro, Erika Gabriela Juárez Maldonado, 

membro. Legu pli pri la 12a MEK en artikolo aperigita en la Ondo de Esperanto #1-2013, 

ĝi troviĝas en la sekva ligo; http://sezonoj.ru/2012/12/219meksiko/ 

2) Samtage, dum la 15a de decembro, la Zamenhofan Tagon ni festis en kvin meksikaj urboj: 

Cholula, Ĉefurbo de Meksiko, Guadalajara, Oaxaca kaj Querétaro, entute partoprenis pli ol 

70 homoj. 

                                                 
3 En la 12a Meksika Esperanto Kongreso partoprenis homoj el diversaj provincoj kiel Estado de México: Chapingo, Cuautitlán 
Izcalli, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tecámac kaj Toluca; Querétaro: San Juan del Río, Santiago de Querétaro kaj 
Tequisquiapan; Jalisco: Guadalajara kaj Zapopan; el diversaj urboj kiel Apan (Hidalgo), Cuernavaca (Morelos), Hermosillo 
(Sonora), Saltillo (Coahuila), San Luis Potosí (San Luis Potosí) kaj homoj de la Ĉefurbo de Meksiko. 
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Fotoj 16-23: Diversaj momentoj dum la 12a MEK, ekz. dum manĝo, prelego, ludado, arta vespero, ekskurso. 

 

 

4. MEMBRARO 

La kvanto da aktivaj membroj restis relative stabila kompare al la jaro 2011, en tiu jaro estis 166 

MEF-anoj kaj en 2012 estis 161. Ni ĝojas mencii ankaŭ ke al la MEFmembraro daŭre aniĝas ne 

nur plenkreskuloj sed ankaŭ junuloj, de tiu 161 preskaŭ la triono troviĝis en la junaĝo.4 

Menciindas ankaŭ ke en 2012 aliĝis al MEF homoj el 19 federativaj subŝtatoj de Meksiko: Baja 

California, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, 

Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Q. Roo, San Luis Potosí, Sonora, 

Yucatán kaj Veracruz. Al nia teamo ankaŭ integriĝis kiel membroj homoj el Finnlando, Kanado kaj 

Usono. Multan dankon ankaŭ al ili pro fari nian asocion internacia, kia Esperanto estas. 

Ni povas do konkludi ke 2012 estis bona jaro por MEF kaj la meksika movado, tamen nia celo 

estas havi pli da homoj, kiuj povus kontribui kun ni diversmaniere. La plej urĝaj kontribuoj en 

Esperantujo estas ja la laborforta kaj mona rimedoj. Aliĝu al nia teamo por pli bone funkciigi 

Esperanton, ni tenu ĝin viva! 

Meksiko, septembre 2013. 

                                                 
4 Kiel en la kazo de Universala Esperanto Asocio kaj Tutmonda Esperantista Junalara Organizo, ni konsideras “junulojn”, tiujn 
homojn kiuj, kompreneble, ne estas infanoj sed havas malpli ol 29 jarojn. 


