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Saluton Kara Legantaro !

Antaŭ nelonge ni malkovris iun strangulon 

el Aŭstralio: Evildea (paĝo 13). Li faris 

alvokon perrete al Esperantistoj por ke ili 

kreu eventon okaze de la Zam’Tago, la 15an 

de Decembro, uzante la kradvorton 

«#EsperantoLives» surrete kaj farigante 

filmetojn pri siaj Eo-spertoj. Mojosa Evildea 

estas kaj li sukcesis trafi multajn homojn ! 

Ankaŭ, ĉi-lastan jaron, ni observis signifan 

evoluon de la Eo-movado danke al multaj 

novuloj (nuntempe pli ol 225.000 lernantoj ĉe 

duolingo ekde nur kelkaj monatoj !). Pro tio, ni 

dankas la Esperantiston de la jaro 2015 Chuck 

Smith (paĝo 10) !

Bonan jaron kaj daŭrigon al 

ĉiuj !

Viaj redaktoroj

aktuala@esperantobruselo.org
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La Lingva Festivalo en Loveno (Leuven - 

Louvain), sukcese okazinta kvarfoje inter 

2008 kaj 2013, estas bone konata. 

Pro tio ke la partoprenantaro restis 

senkreska, Esperanto 3000 decidis ne 

daŭrigi la serion laŭ la sama formato. 

En februaro 2016 anstataŭ igas ĝ in 

HungaroMania . Tio es tas evento 

organizata ĉirkaŭ unu lingvo, ĉi-kaze la 

hungara, en kiu Esperanto ankaŭ rolas. 

Ĝi unuavice celas la Beneluksanojn kiuj 

parolas la hungaran aŭ interesiĝas pri la 

hungara kaj Hungario. Al ili ne volas montri 

ke Esperanto ekzistas kaj vivas, uzante ĝin 

interalie en la retejo, en kelkaj alparolaj 

frazoj, per kelkaj vendataj libroj kaj per 

informpanelo.

En Loveno kaj 

A l s t o ( A a l s t - 

A l o s t ) e b l a s 

partopreni kursojn 

pri la hungara, tial 

la tiea instruistino 

Hedwig Gerits 

kunorganizas la 

eventon. 

Ankaŭ la direktoro  István Csonta de la 

C o l l e g i u m H u n g a r i c u m L e u v e n 

kunorganizas.

La Collegium Hungaricum estas tre konata 

en la hungara vivo en Loveno. En tiu ĉi 
studenta domo loĝas ĉiun jaron multaj 

hungarlingvaj studentoj, kiuj pli aŭ malpli 

longe studas en Loveno. 

La kunlaboro de Esperanto 300 estas 

evidenta pro la tradicio de Lingvaj 

Festivaloj. Kaj Hedwig Gerits reprezentas 

la hungarajn lingvokursojn kaj la flandrajn 

kursanojn.

Krome subtenas la eventon kaj iel 

kunlaboras ne nur la urbo Leuven, sed 

ankaŭ la hungara kultura Balassi Instituto, 

la hungara ambasadejo en Belgio, la 

hungara lernejo kaj la revuo Most 

Magyarul! kaj multaj lokaj kunlaborantoj kaj 

kursanoj pri la hungara. 

Kune ili ellaboris la ideon pri Lingva 

Festivalo kun la hungara kiel centra 

gastlingvo. Naskiĝis HungaroMania.

En HungaroMania la hungaraj lingvo kaj 

kulturo estas la fokusa centro. La 

programo ankoraŭ povas iom ŝanĝiĝi, sed 
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  HungaroMania, dimanĉon la 28-an de februaro 2016



jam grandparte formiĝis. Ĝi enhavas tri 

gravajn pilierojn. 

La unua p i l ie ro 

e s t a s p r i l i n g v a 

s e s i o . E m e s e 

Pogány  prizorgos 

h u n g a r l i n g v a n 

laborgrupon por 

instruistoj pri la 

hungara. Emese 

l a b o r a s ĉ e l a 

somera universitato 

de Debrecen. 

Tiu universitato havas multjaran tradicion 

pr i la instruado de la hungara al 

alilingvanoj. 

Aldone al tiu laborgrupo, Hedwig Gerits 

prezentos la hungaran l ingvon a l 

nederlandlingvanoj, laŭ la stilo de la Lingva 

F e s t i v a l o . L a p a r t o p r e n a n t o j a l 

HungaroMania tiel povos gustumi la riĉan 

kaj logikan hungaran lingvon.

La dua piliero prezentas la hungaran 

kulturon. Kiel ĉefa ero la programo 

prezentas la hungaran grupon e l 

Transilvanio, «Ego Sum». Ili proponas 

varian programon de nuntempa hungara 

muziko. La prezentado de ĉi tiu grupo 

estas premiero por la Benelukso! 

Vespere ni organizos veran hungaran 

táncház aŭ dancadon. Spertaj dancistoj 

gvidos nin tra niaj unuaj hungaraj 

dancpaŝoj.

La hungara kulturo enhavas pli ol kantado 

kaj dancado. Ankaŭ la hungara kuirejo 

estas grava ĝia ero. La partoprenantoj 

vespero ĝuos hungaran vespermanĝon 

(inkluzivan en la kotizo). La tutan tagon 

ankaŭ funkcios trinkbudo, kie hungara vino 

kaj biero haveblos je bela prezeto.

Apud la hungarajn lingvon kaj kulturon ni 

volas prezenti niajn eminentajn gastojn. La 

hungara ambasadoro en Belgio, Nagy 

Zoltán, jam konfirmis sian ĉeeston, kun 

prelego. Ankaŭ ĉeestos Rik Torfs, la 

rektoro de la KU Leuven.

La tria piliero konsistas el la tuttagaj 

aktivecoj. Funkcios minimerkato, kie 

reprezentantoj de hungaraj produktoj 

konatigos siajn specialaĵojn al la publiko. 

Aldone viziteblos ekspozicio pri Hungario, 

kie ankaŭ la hungara lingvo kaj Esperanto 

ĉeestos. Videblos ekspozicio pri la hungara 

Kultura Mondheredaĵo de Unesko. La 

partoprenantoj krome povos partopreni en 

kvizo en kiu ili solvu dekon da demandoj 

per la informoj haveblaj surloke.

Eblas aliĝi jam nun pere de la retejo 

hungaromania.eu. Antaŭaliĝo kostas 10€, 

surloke oni pagas 12€. Infanoj (ĝis 12-

jaraj) havas 50%-an rabaton. La kotizon 

eblas ĝiri al la konto  (iban) BE97 7350 

4021 2649 (bic) KREDBEBB je la nomo de 

HungaroMania.

Ni esperas ke tiu ĉi ege interesa programo, 

kvankam celanta Esperanton nur flanke, 

konvinkos vin partopreni en nia evento!

István Csonta, Hedwig Gerits, Marc 

Vanden Bempt (Esperanto 3000 vzw 

Leuven).
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Retejo:  www.hungaromania.eu/eo

Adreso:  Ontmoetingscentrum Genadedal, 

  Velderblok 2A, Leuven (Kessel-Lo)


