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Fête de l’Espéranto 2015
Le  weekend  du  12  et  13  décembre  se  tenait  la  fête  de
l’espéranto  à  Toulouse.  Moment  de  retrouvailles,  de
rencontres, de découvertes ou de divertissement,  quelques
participants partagent leurs impressions et souvenirs de cet
événement consacré à l’espéranto.

Kortuŝa estas tiu periodo kiam ĉiuj esperantistoj en la mondo
emas renkontiĝi honore al la naskiĝdato de Zamenhof la 15an
de Decembro. Iuj nomas ĝin Zam'festo, Esperanta-tago, aliaj
preferas Esperanto-festo…Sed gravas por la samideanoj  el
ĉiuj  horizontoj  almenaŭ unu  fojon  jare,  renkonti  geamikojn,
paroli  Esperanton,  malkovri  novulojn,  informiĝi  pri  novaj
projektoj, agadoj, varbadoj, kaj sperti fratecan etoson.

Jen la propono kiun ni travivas ĉiujare dank' al la energio kaj
sindonemo de la  anoj  de  la  Esperanta   klubo de Tuluzo.  
Lastan dimanĉon, la 14an de Decembro 2016, ni bonŝancis
gustumi bonan manĝon ĉetable kun geamikoj. Tiel, ni revidis
malnovajn amikojn,  babilis  senlime pri  la plej  ŝatataj  temoj,
aŭskultis muzikon, aŭdis pri  diversaj agadoj, prezentis niajn
projektojn,  interŝanĝis pri  multaj  aferoj,  partoprenis amuzan
kvizon, sektis interesan filmon, kaj finfine trovis ke tro rapide
pasis  la  tago.Ĉar  ni  anoncis  nian  ontan  vojaĝon  al
Madagaskaro  por  viziti  samideanojn,  malavaraj  amikoj
alportis ĉu librojn, ĉu diskojn, ĉu vestaĵojn por donaci al
la tieaj esperantistoj.
Jen unu el la flankoj de solidareco dank' al Esperanto. Vere,
se la plejmulto  rekonus la revon de Zamenhof  pri  paco,  ni
povus feliĉigi nin pri la lernado de tiu bela lingvo !

EVELYNE

Krokodil' »   est   le   bulletin
d'information   du   Centre   Culturel
Espéranto de Toulouse. 
Avant  leur parution dans ce bulletin,
vous   pouvez   lire   et   commenter   les
articles  du « Krokodil' » en ligne sur
le   Portail   de   l'Espéranto   en   Midi
Pyrénées.
Toutes   les   contributions,   en   français
comme   en   espéranto,   sont   les
bienvenues. Envoyeznous vos articles
et photos. 
« La Krokodil' » est  mis en page par
des   bénévoles   avec   le   logiciel   libre
OpenOffice

Visitez le portail  
http://esperantomidipyrenees.org
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31, rue Franc 31000 Toulouse 
Tél : 05 81 34 72 37
06 31 80 40 07
E-mail :  esperanto.toulouse@free.fr
Site : esperanto-midipyrenees.org 
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La kvar katalunoj kiuj partoprenis la Esperanto-feston en Tuluzo multe ĝuis la eblon memorigi la
iniciatinton de nia lingvo eksterlande. Estis tre intensa semajnfino kun ege agrabla etoso kaj
kortuŝa gastigado. Aldone al la riĉa programo, ni ankoraŭ memoras amuzajn kaj interesplenajn
konversaciojn dum vespermanĝoj kaj tagmanĝoj pri politiko, la historio de militrifuzintoj aŭ la
brila estonteco de Vinilkosmo. Ni malkovris nin proksimaj al la okcitana kulturo kaj ni ankaŭ
malkovris multe da talentoj inter la samideanoj de la regiono. Jen du ekzemploj: Alain kundividis
kun  ni  ĝian  pasion  pri  natura  historio  kaj  Rikardo  faris  same  pri  ŝercoj  kaj  spritaĵoj.  Vere
Barcelono kaj Tuluzo ne estas tiom for kiom foje ŝajnas. Ni sentas nin dankemaj kaj ni esperas,
ke la pontoj inter ambaŭ komunumoj pligrandiĝos en la onteco.

XAVI

Je n'étais là qu'une journée (le samedi) et c'est dommage car c'est superbe mais cela passe
trop  vite.  Des espérantophones  étrangers  ont  eu  la  gentillesse  de faire  le  déplacement  et
d'animer une conférence, un atelier… très passionnant de pouvoir discuter avec eux avec la
langue internationale : l'Espéranto ! L'atelier de Marion sur la littérature espérantophone était
innovant  et  cela  m'a donné envie  d'aller  voir  plus loin  dans cette  direction.  J'ai  également
beaucoup apprécié la conférence, l'orateur a su m'intéresser et me faire partager son savoir
historique. Cette fête permet également de revoir des espérantophones que l'on ne croise pas
souvent, et de rencontrer également de nouvelles personnes fort sympathiques. Je remercie
tous les organisateurs pour tout cela.

MARIDO

Estis la unua fojo, ke mi partoprenis la Esperanto-feston, kaj mi ankoraŭ neniam estis vidinta
tian  esperantistan  koncentriĝon!  Kompreneble,  mi  ŝatis  tiujn  2  tagojn  pasigitajn  kunvivante
plurajn okupojn ĉirkaŭ Esperanto kaj ankaŭ ofte ĉirkaŭ agrabla tablo, bonhumore de komenco
ĝis fino.  Mi  precipe aprezis  la  klopodojn faritajn  de la  asocio por  organizi  ĉiujn  proponitajn
okupojn  kaj  evitigi  al  la  ĉeestantaro  enuan  tempon.  Prelego,  atelieroj,  manĝoj,  ekspoziciaj
budoj… tio certe estis kolosa laboro por ĉion pretigi kaj tial mi vigle dankas ilin. Dankon ankaŭ
al niaj  4 katalunaj amikoj,  kiuj  venis alporti  al  ni  iom da sia kulturo kaj kiuj  sendube limigis
krokolidaĵojn.

ALAIN

Que dire  sur  ces  journées  pleines  pour  moi  de  nouveautés  n’étant  débutante  que  depuis
quelques jours. D’abord l’accueil le samedi après-midi a été amical et chaleureux. Le cours
débutant m'a intéressé, avec l’historique de la langue, concentré certes, mais bien expliqué. Le
reste de l’après-midi m’a paru assez compliqué, avec des sonorités plus ou moins difficiles. Le
dimanche, perdue dans cette foule, rassurée par les participants de mon groupe qui ont bien
assuré les traductions j’ai fort apprécié: la bibliothèque, l'ambiance simple et chaleureuse, la
cordialité, la bonne humeur, le repas, les jeux, la joie rayonnante et pour moi le désir fort de
faire des progrès dans la compréhension et l’étude de l’espéranto.

YVETTE
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Mi unua partopreno kaj sperto kiel helpreĝisoro en UK.

Françoise nous raconte en espéranto, sa première expérience en tant que participante et 
en tant que bénévole (aide-régisseuse) à un congrès mondial d'espéranto.

Estis dum la somero 2015 en Lillo ( 25a/07-01a/08 /2015).  Ni devis esti en Lille Grand
Palais, vendrede, la tagon antaŭ la malfermo de la kongreso. Ni devis instali materialon,
renkonti la teknikistojn, paroli pri la lastaj detaloj, ktp… Ni profitis la grandegan kaj silentan
ejon lastfoje antaŭ la komenco.
Sabate ekde la 9a matene, Lille Grand Palais malfermis siajn pordojn al la publiko  : 2700
homoj el 80 landoj de la 5 kontinentoj aliĝis a tiu granda evento. Ni pensis ke la vico estus

tre  longa  kaj  la  akceptejo  rapide  plena
sed la homoj venis iom post iom dum la
tuta tago. Tamen la deĵorantoj ŝajnis tre
aktivaj kaj zorgemaj dum la unuaj tagoj.
Mi remarkis ke la bruo laŭtis pli kaj pli en
la ejo kiel  zumado kaj  ĝi  restis en miaj
oreloj la tutan semajnon!
Je la 18a pleniĝis la salono Michaux kie
staris  MAS  (malkovriga  arta  scenejo),
komenciĝis la «Movada Foiro». En kelkaj
minutoj,  pli  ol  100  asocioj  instalis  sur
tabletojn,  dokumentojn,  specialaĵojn ,
manfaritajn produktojn,  ktp… por montri
siajn agadojn. La homoj ŝajnis tre feliĉaj
partopreni  en  tiu  evento.  La  kongreso

ekis per multaj koloroj, multaj interŝanĝoj, ridoj, babiladoj kaj brakumoj.
Mi  volas paroli  nun pri  mia tasko kiel  helpanto.  Mi  devis  zorgi  en la  kadro de la Arta
Programo plenumita de Eurokka, pri  la artistoj  kaj la salonoj  por la teatraj  kaj muzikaj
spektakloj. Mi devis akcepti la artistojn, kontroli la teknikaĵojn, instali la seĝojn, kontroli ke
dum la provludoj neniu eniru. Mi devis ankaŭ malfermi la pordojn a la publiko duonhoron
antaŭ la spektakloj kaj fermi ilin kiam ili komenciĝis. Tiuj taskoj ŝajnis al mi facilaj, kaj mi
havis du helpantojn. Sed kelkaj detaloj pri kiuj mi ne pensis, komplikis la laboron!
Unue, kiam la artistoj estis tre streĉitaj kiam la teknikaĵoj ne funkciis kiel ili volis… kiam ili
volis pli da tempo por provludi… kiam la artistoj estis malfruaj, ktp… Mi devis kvietigi kaj
malstreĉigi ilin!
Poste kun la kongresanoj kiuj partoprenis aktive al la spektakloj kaj kiam la salonoj estis
tro  plenaj  kaj  ne  ĉiuj  povis  eniri…  kelkaj  koleris  kaj  volis  eniri  perforte… eĉ  dum la
spektakloj… Tiam necesis  malpermesi  eniron blokante la pordojn!  Ofte  la  kongresanoj
viciĝis antaŭ la pordoj horon antaŭe!
Ankaŭ  kiam la  kongresistoj  perdiĝis  en  la  grandega  labirinto  de  la  kongresejo  ĉar  la
originaj nomoj de la salonoj estis ŝangitaj al nomoj de esperanto-famuloj!
Ĉiutage mi devis trovi pli  da helpantoj por plenumi la farendajn taskojn kun miaj efikaj
helpantoj… sed la labortagoj estis tre longaj de matene ĝis vespere kun la mastrumado de
pluraj spektakloj kaj salonoj…
Tamen  tiu  kongreso,  malgraŭ  la  lacego,  estis  tre  riĉa  sperto  por  mi,  por  paroli  en
esperanto, por malkovri la tutmondan esperanto-movadon. Ĝi ankaŭ estis tre bona por
ekpraktiki  tion kion mi  lernis  pri  mastrumado dum la  trenjnseminarioj  de la  Grundtvig-
projekto Elloke-Tutmonden… (mastrumado de la streĉo, de la tempo, tasko-planado kaj
mastrumado de volontulaj teamoj).

FRANÇOISE
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#Esperantolives

Le 15 décembre dernier, date d'anniversaire du professeur Zamenhof, à été choisie pour être
celle  de  la  campagne  #EsperantoLives,  initiée  par  deux  youtubeurs  actifs  dans  le  milieu
espérantiste : Chuck Smith (qui a été élu espérantiste de l'année) et Evildea (de son vrai nom
Richard Delamore), qui lui s'est lancé le défi de publier une vidéo par jour.

Le  but  d'Esperanto  Lives  était  que  le  plus  de  personnes  possible  publient  une  vidéo  afin
d’expliquer, dans leur langue maternelle, ce qu'est pour elles l’espéranto, comment et pourquoi
elles l'ont appris, utilisé...  dans le but de montrer que l'espéranto est une langue bien vivante !
C‘est difficile à évaluer mais il semblerait que plus de 150 personnes à travers le monde aient
joué le jeu en se plaçant devant leur caméra.

A cette  occasion,  nous en avons profité  pour  filmer  certains  d'entre  vous durant  la  fête de
l'espéranto de Toulouse, qui a eu lieu les 12 et 13 décembre.
Les vidéos ont été publiées sur notre nouvelle chaine Youtube, que l'on vous invite à suivre
régulièrement,  et  sur  laquelle  nous partagerons  des  vidéos  originales  ainsi  que des vidéos
glannées ici et là sur le net. A venir notamment sur cette chaine le zapping de l'esperanto que
nous avons monté, et projeté à la fin de la fête de l'esperanto à Toulouse !
Pour retrouver la chaine, taper "Esperanto Toulouse" sur Youtube, vous pouvez également vous
abonner à la chaine pour suivre les publications.
Merci encore à tous ceux qui ont bien voulu faire ces présentations !

Jacques

Fin mars se tiendra la Semaine de l’espéranto sur Toulouse. Tout  au long de la semaine,
plusieurs activités, ateliers et stands seront organises pour le grand public et les espérantistes.

Vendredi 8 janvier s’est tenu la première réunion autour de la mise en place de l’événement. 
Une petite dizaine de personnes étaient présentes afin de discuter des différentes activités qui 
seront proposées durant la Semaine de l’Espéranto. 
Voici une liste non exhaustive des premières idées retenues: inviter un espérantiste pakistanais
pour une conférence, organiser une rencontre avec des espérantistes étrangers via skype, un 
concert, un atelier pour enfant, un cercle de lecture, une soirée jeux, une émission de radio en 
direct etc.
Cette liste est amenée à évoluer en fonction de vos propositions, des impératifs financiers et 
matériels, des lieux et des partenaires que l’on trouvera.
Si vous souhaitez prendre part à l’organisation de cet événement, la prochaine réunion aura 
lieu samedi 23 janvier, après la journée de stage.

Charlotte

Semaine de l'espéranto



Jacques se présente

Saluton, mi nomiĝas Jacques kaj mi estas 24 jara. Mi estas volontulo en EKC  de novembro.
Antaŭe,  mi  ne  vere  konis  esperanton  sed  mi  estas  scivola!  Tial  mi  lernas  esperanton,
trankvile… sed mi komprenas jam sufiĉe bone. Mi devenas de Parizo autaŭ ol mi ĵus movîĝis en
Tuluzo. Mi avidas voyaĝi, kaj ŝatas lerni novajn lingvojn. Mia vera pasio estas muziko. Ja mi
pasigas multan tempon aŭskultante kaj ludante muzikon !

 JACQUES

Vintraj novaĵoj en nia libroservo
Un petit échantillon des acquisitions de l'hiver 2015, le reste à découvrir sur la librairie
en ligne du portail de l'espéranto en Midi-Pyrénées.

LotusLanterno
Livre illustré pour enfants se
rapprochant de l'univers du

célèbre Mulan.

Afero de espero
Histoire résumée du

mouvement espérantiste en
Afrique.

La Trezoro de arabaj
proverboj kaj anekdotoj

Répertoire de 3000 proverbes
arabes et leurs anecdotes.
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Dans  le  cadre  de  la
Semaine  de  Solidarité
Internationale,  nous
avons  rencontré  Hélène
et  Marine  (premier  plan)
de  l’association  l‘Orange
Bleue  qui  œuvre  en
Afrique et au Maghreb.
Jacques, tout à gauche.



L'agenda du Kroko'
Retrouvez l'agenda mis à jour sur notre site : esperanto.toulouse.free.fr
Sauf indication contraire, pour toute demande de renseignement concernant
l'agenda, merci de prendre contact avec Christophe au 06.31.80.40.07  ou
05.81.34.72.37, ou bien en écrivant à esperanto.toulouse@free.fr

JANVIER  JANUARO 2016

Lundi 18 janvier : Esperanto Magazino
de 20h à 21h sur canalsud.net ou 92.2Mhz à Toulouse

Samedi 23 janvier : Stage pratique
Horaire : de 9h30 à 17h
Lieu : Toulouse, Maison de quartier de Rangueil

Lundi 25 janvier : Esperanto Magazino
de 20h à 21h sur canalsud.net ou 92.2Mhz à Toulouse

Mardi 26 janvier : Café des langues
Horaire : à partir de 19h30
Lieu : Toulouse, bar le Cactus

FEVRIER  FEBRUARO 2016

Lundi 01 février : Esperanto Magazino
de 20h à 21h sur canalsud.net ou 92.2Mhz à Toulouse

Vendredi 5 février : RepasTchatche / Manĝo
klaĉo
Horaire : 20h
Lieu : Toulouse, Maison de Quartier de Rangueil

Lundi 8 février : Esperanto Magazino
de 20h à 21h sur canalsud.net ou 92.2Mhz à Toulouse

Mardi 9 février : Café des langues
Horaire : à partir de 19h30
Lieu : Toulouse, bar le Cactus

Lundi 15 février : Esperanto Magazino
de 20h à 21h sur canalsud.net ou 92.2Mhz à Toulouse

Lundi 22 février : Esperanto Magazino
de 20h à 21h sur canalsud.net ou 92.2Mhz à Toulouse

Mardi 23 février : Café des langues
Horaire : à partir de 19h30
Lieu : Toulouse, bar le Cactus

Lundi 29 février : Esperanto Magazino
de 20h à 21h sur canalsud.net ou 92.2Mhz à Toulouse

MARS – MARTO 2016

Vendredi 18 mars : Réunion Fédé
Horaire : 19h
Lieu : Ariège, Arrout

Samedi 19 et 20 mars : Stage weekend
Horaire : de 9h le samedi à 16h le dimanche
Lieu : Ariège, Arrout

Mardi 22 mars au samedi 2 avril : Semaine de 
l’espéranto
Lieu : Toulouse

AVRIL – APRILO 2016

Vendredi 8 au samedi 16 avril : Stage 
Printempas
Lieu : Angers, Château de Grésillon

MAI – MAJO 2016

Dimanche 29 mai: Forom des langues
Horaire: de 10h à 18h
Lieu: Toulouse, place du Capitole

JUIN – JUNIO 2016

Vendredi 3 juin : Reunion Fédé
Horaire : 19h
Lieu : Ariège, Arrout

Samedi 4 et 5 juin : Stage weekend
Horaire : de 9h le samedi à 16h le dimanche
Lieu : Ariège, Arrout
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