Szakmai beszámoló a
Magyarországi Eszperantó Szövetség
2019. évi tevékenységéről
Név: Magyarországi Eszperantó Szövetség
Alapítva: 1902-ben
Levelezési cím: HU-1368 Budapest, Pf. 193.
Székhely: HU-1146 Budapest, Thököly út 58-60. II/209.
E-postacím: hungario@gmail.com
Telefonszám: 36/1/932-7464
Honlap: http://esperantohea.hu/hea/news.php
Elnök: Eszes Mária Erzsébet
Általános alelnök: Lindwurm Edit
Gazdasági alelnök: Nagy János
Elnökségi tag: Sereghyné Zengő Enikő (elhunyt 2018. május 5-én)
Elnökségi tag: Eszényi József

1. A MESZ szervezeti felépítése:
a. Egyéni tagok
2019. december 31-i állapot szerint a Szövetség tagjainak száma: 131 fő volt.
Szám szerinti megoszlásuk a következő:
tiszteletbeli elnök
2 fő
tiszteletbeli tag
4 fő
örökös tag
77 fő
aktív tag
22 fő
nyugdíjas tag
26 fő
2019. év folyamán kizárás nem történt.
MESZ tagjainak száma
2011. év
157 fő
2012. év
163 fő
2013. év
166 fő
2014. év
164 fő
2015. év
146 fő
2016. év
150 fő
2017. év
141 fő
2018. év
140 fő
2019. év
131 fő
Amint látható, tagjaink száma folyamatos csökkenést mutat.
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b. Tagszervezeteink
Összesen 13 tagszervezetünk van, tagjainak száma összesen kb. 700 fő.
MESZ tagcsoportjai 2017-ben:
1. Barátság Eszperantó Egyesület, Szolnok
2. Budapesti Orvos-Egészségügyi Eszperantó Szakcsoport, Budapest
3. Dombóvári Eszperantó Társaság, Dombóvár
4. Dunakanyar Eszperantó Csoport, Vác
5. Entomologia Rondo Esperanto, Budapest
6. Eszperantista Pedagógusok Magyarországi Egyesülete
7. Hajdú-Bihar megyei Eszperantó Bizottság, Debrecen
8. Magyar Vasutas Eszperantó Egyesület
9. Magyarországi Yumeiho Egyesület, Hódmezővásárhely
10. MESZ „Verda Stelo” Eszperantó Csoportja, Eger
11. MESZ „Zamenhof” Csoportja, Tatabánya

- 2018. + 2019. évben tagdíjat nem fizettek

12. Nyíregyházi "Verda Stelo" Eszperantó Társaság, Nyíregyháza
13. Tata és Környéke Eszperantó Egyesület, Tata

c. Közgyűlés
Közgyűlés összetétele:
tiszteletbeli elnök
tagcsoportok küldöttei
egyéni küldöttek
Összesen

2 fő
21 fő
4 fő
27 fő

A tagegyesület rendes tagjainak létszáma után tagdíj-hozzájárulást fizet a Szövetségnek, és ezzel
arányosan helyet kap a Közgyűlésben. Az egyes tagegyesületek által így megszerezhető közgyűlési
helyek száma maximum 5 fő lehet, úgy, hogy a 30 fő alatti tagegyesület 1 fő, a 30-49 fős
tagegyesület 2 fő, az 50-99 fős tagegyesület 3 fő, a 100-149 fős tagegyesület 4 fő, a 150 és afeletti
tagegyesület 5 fő küldött delegálására jogosult a Közgyűlésbe.
Egyéni küldöttek: Eszes Mária, Lindwurm Edit, Dr. Márkus Gábor, Nagy János.
Tagságunk 2019-ben is fogyatkozott:
2019. február 2-án, 71 évesen Dr. Benczik Vilmosné, Farkas Mária
2019. április 4-én, 67 évesen Szabó Imre, a MESZ volt elnöke
2019. április 21-én, 82 évesen Flendler György
2019. június 18-án, 84 évesen Berényi Zsuzsanna
2019. szeptemberében 95 évesen Jakab Sándor, a MESZ Győr-Sopron megyei Bizottságának
egykori elnöke hunytak el.

2. Gazdálkodás
Bevételeink oktatásból, könyveladásból, tagdíjakból, pályázati bevételből, adományból és az 1 %ból származtak.
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3. Rendezvények, előadások, kirándulások, programok
a. Saját rendezvényeink
Eszperantó Zamenhof Emléktúrák:
2019. május 19. - Irány a börzsönyi Eszperantó-hegy!
A váci Dunakanyar Eszperantó Csoport segítségével lebonyolított túránkon összesen 45 fő indult a
10, 33 és 45 km-es távokon.
A 45 km-es táv Vácról indult, és Nagymaros-Visegrád vasútállomáson volt a cél.
Útvonal: Vác vasútállomás - Romkert - Váci Fenyves-hegy - Katalin-völgy - Katalinpuszta Szendehely - Keskeny-bükki-völgy - Magyarkút - Lósi Major - Verőce - Csattogó-völgy - Kismaros
- Eszperantó-hegy - Zamenhof kilátó - Kapu-hegy - Nagymaros-Visegrád vasútállomás.
A 33 km-es táv Vácról indult, és Nagymaros-Visegrád vasútállomáson volt a cél.
Útvonal: Vác vasútállomás - Romkert - Váci Fenyves-hegy - Katalin-völgy - Lósi Major - Verőce Csattogó-völgy - Kismaros - Eszperantó-hegy - Zamenhof kilátó - Kapu-hegy - NagymarosVisegrád vasútállomás.
A 11 km-es táv Kismarosról indult, és szintén Nagymaros-Visegrád vasútállomáson volt a cél.
Útvonal: Kismaros - Eszperantó-hegy - Zamenhof kilátó - Kapu-hegy - Nagymaros-Visegrád
vasútállomás.
2019. június 08. - Eszperantó Zamenhof Emléktúra Nyár
A 64 fő részvételével zajlott 5 km-es túránk startja és célja a Tabánban lévő TTT-központban volt.
Útvonal: TTT-központ - Zamenhof szobor - Mesemúzeum - Gellért-hegy, Filozófusok parkja Szabadság szobor - Szent Gellért szobor - Zamenhof szobor - TTT-központ
2019. szeptember 21. - Eszperantó Zamenhof Maraton Emléktúra Ősz
Ezen a túrán 153 fő indult összesen a 120, 42, 24 és 5 km-es távokon.
A 120 km-es táv a TTT-központból indult, és a Budai-hegységen, a Pilis-hegységen, valamint a
Gerecsén keresztül Tatabányán volt a cél.
A 42 km-es táv a piliscsévi Eszperantó-forrástól indult, és a Pilis-hegységen, a Budai-hegységen
keresztül a Tabán melletti TTT-központban fejeződött be.
A 24 km-es táv startja és célja is a TTT-központban volt, a Normafán keresztül.
Az 5 km-es túránk azonos útvonalon zajlott a június túránkkal. Mind a 4 táv egyik ellenőrzőpontja a
Zamenhof-szobornál volt.
2019. december 08. - Eszperantó Zamenhof Emléktúra Tél
A kb. 120 fő részvételével lezajlott túránk a júniusi túránk ismétlése volt, ellentétes irányban.
Az emléktúrák főszervezője Nagy János, segítői sok eszperantista és túrázó.
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2019. május 03. - „Az Eszperantó és művészet kapcsolata” kiállítás
A kiállítás főszervezője Nagy János volt. A kiállítás az eszperantóról, az eszperantó életről adott
tájékoztatást, mely május 3-tól 3 hétig volt megtekinthető a Zuglói Civil Házban. A rendezvény
megnyitójára a Zugló Önkormányzat támogatásával zuglói civil szervezetek kaptak meghívást. Kb.
100 fő vett részt a kiállítás megnyitóján, valamint a megnyitót követő kulturális műsoron. Többek
között Komló városát képviselte csoportjával az eszperantó mozgalmat támogató Jégl Zoltán, a
„Tisztelet Komlónak Egyesület” elnöke.
Köszöntőt Dr. Dömény Péter a Civil Ház igazgatója mondott, majd prof. Dr. Nanovfszky György
tiszteletbeli elnökünk, a kiállítás fővédnöke mondott üdvözlő beszédet. A kiállítók között szerepelt
a Tata és Környéke Eszperantó Egyesület képzőművészeti csoportja (olajfestmények,
selyemfestészet, grafika, tűzzománc), Kiss Orsika (kavicsgrafika), Eszes Mária („Tollal, dallal,
ecsettel” c. kiállítása), Dr. Hegyi István (festészet), Khern Mandula Csilla (grafika, festészet)
Bemutatásra kerültek Dr. Nanovfszky György relikviái, szakmai publikációi és egyetemi jegyzetei,
Dr. Márkus Gábor útikönyvei, kulturális és mozgalmi szakmai könyvei, és Dr. Hegyi István
relikviái.
Köszönet a Magyar Vasutas Eszperantó Egyesületnek, akik rendelkezésünkre bocsátottak egy
festményt Zamenhof portréjával, ami emelte a kiállítás színvonalát.
A megnyitó utáni kulturális műsorban fellépett a „Tisztelet Komlónak Egyesület” Főnix
kamarakórusa, meghallgattuk Dr. Márkus Gábor előadását, a komlói EMI akusztik műsorát, Papp
Attila énekes előadóművészt, majd Anjo Amika énekest.
2019. december 15. - Zamenhof Ünnepség
2019. december 15-én tartottuk az OKISZ-székházban a Zamenhof ünnepségünket. Eszes Mária
tartott előadást „Az eszperantó és a művészet kapcsolata” címmel, majd Nagy János: számolt be az
eszperantó Zamenhof emléktúrákról. Ezután Dr. Márkus Gábor: könyvbemutatója következett,
majd Gál Győző filmvetítése. Utána került sor Mézes Gyöngyi és az érdi Lukin László Művészeti
Iskola diákjainak műsorára, majd Aaminah Szabó Ágnes táncművész előadására.
b. Közgyűlések, elnökségi ülések
A MESZ az elnökségi üléseit és közgyűléseit is az OKISZ Székházban tartja, valamint itt tartotta
közgyűlését a Magyar Vasutas Eszperantó Egyesület, a Magyar Ifjúsági Eszperantó Szövetség és az
Eszperantista Pedagógusok Magyarországi Egyesülete, akik a Pedagógiai Napot is az OKISZ-ban
tartották meg.
c. Előadások
A Budapesti Orvos-Egészségügyi
klubösszejövetelét.

Eszperantó

Szakcsoport

többször

tartotta

nálunk

d. Publikációk
Eszes Mária, mint a MESZ elnöke publikál a JUNA AMIKO c. újságban. Az országosan
meghirdetett "Sorĉa kanto-mondo" (Varázslatos zenevilág) c. verseny résztvevőjeként bemutatásra
került a magyarországi FŐNIX eszperantó kamarakórus és megjeleníti a művészet kapcsolatát az
eszperantó zenei világgal a "Vent' printempa kirlas akvon" c dal történetén keresztül.
Megjelent publikációja a „Hungara Fervojista Mondo”-ban (a magyar eszperantista vasutasok
központi lapja) a Nagy János által szervezett Eszperantó Zamenhof Emléktúrákról és az
"Eszperantó és a művészet kapcsolata" c. kiállításról.
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4. Tájékoztatás
Fő tájékoztatási eszközünk a honlapunk (www.eszperantomesz.hu), melyet folyamatosan frissítünk
a saját, és más eszperantó szervezetek programjairól, rendezvényeiről, illetve nem eszperantó
rendezvényekről, a programok után pedig összefoglalókat írunk / iratunk, és fotókkal gazdagítjuk.
Virtuális könyvesboltunk honlapjának a címe: http://meszhea.superwebaruhaz.hu/.
A „HEAmembraro” lista a MESZ közös levelezőlistája, melynek csak a MESZ egyéni tagjai
lehetnek a tagjai. A listán lehetőség van információ- és véleménycserére.
2012. október 31. óta az OKISZ Inkubátorház aulájában megtalálható a MESZ saját eszperantó
faliújsága. A faliújságunk alsó részén az aktuális híreket közöljük (például: előadások,
tanfolyamok, közeledő közgyűlés, programjaink, stb.)

5. Nyelvtanfolyamok
A MESZ nyelvtanfolyamokat indít középfokon, az alapoktól a középfokú nyelvvizsga-felkészítésig.
Az oktatás a Thököly úti irodánkban folyik, különböző csoportokban és időpontokban. 2019-ben is
több tanfolyamot indítottunk.
Tanfolyamainkról az interneten hirdetünk.
Tanfolyam honlapcíme: www.eszptanfolyam.hu
Tanfolyam email-címe: eszp.tanfolyam@gmail.com
Tagjaink közül sokan oktatják a nyelvet. Őket segítjük szakmailag és anyagilag is, pl. 20 %
kedvezményt adunk nyelvkönyvek és szótárak vásárlásához.

6. Marketingkommunikáció
Minden szervezet sikeres kommunikációjának alapja a megfelelő arculat. Ezt a célt szolgálja a
honlapunk, a cégtáblánk, a logóval ellátott elnökségi névjegyek, levélpapírok.

7. Szervezetekkel való kapcsolattartás
Eszperantó Világszövetség
A Magyarországi Eszperantó Szövetség az Eszperantó Világszövetség tagjaként működik.
Küldöttünk Dr. Márkus Gábor. Mint küldött folyamatosan részt vesz az UEA tevékenységében,
képviseli a MESZ-t az UEA Európai Bizottságában is.
A Koreai Eszperantó Szövetség kérésére előadást tartott a namkangi egyetemen, valamint hetente
tart kezdő eszperantó nyelvtanfolyamot koreai kezdők számára.
A Litván Eszperantó Szövetség elnökének kérésére előadássorozatot tartott a „Balti Eszperantó
Napok” keretében „Az eszperantó jobbá teszi (tette) a világot?” címmel. Az előadás később könyv
formájában is megjelent.
Az UEA volt elnökének, Renato Corsettinek a kérésére a trieszti Olasz Eszperantó Kongresszuson 2
előadást tartott. Részt vett a SAT-kongresszuson Barcelonában, a Nemzetközi Meditációs
Kongresszuson Koreában, ahol a többéves folyamatos részvétele miatt előadásai már a kongresszus
elengedhetetlen részeivé váltak.
Több esszéje jelent meg nemzetközi társadalomtudományi témákban szerte a világon.
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Nemzetközi kapcsolatok
A Magyarországi Eszperantó Szövetség nemzetközi kapcsolatainak hivatalos levelezéseiben az
elnökségi tagokkal egyeztetve többek között Lindwurm Edit, Ködmön Károlyné, Nagy János és Dr.
Márkus Gábor vesz részt.
A Horvát Eszperantó Liga vezetőségével a MESZ 2011-ben kötött együttműködési megállapodása
alapján Eszes Mária tart kapcsolatot, valamint Hori Jasuo dalszöveg íróval, aki az eszperantóul
éneklő FŐNIX kamarakórus részére küldi a műveket, melyek a rendezvényeken rendszeresen
elhangzanak.

Civil szervezetek rendezvényei, civil kapcsolattartás
A Magyarországi Eszperantó Szövetség 2019-ben is több helyen képviselte magát: a Magyar
Iparszövetség közgyűlésein, a Zuglói Önkormányzat Civil találkozóin, az EMMI NEA pályázati
fórumain, ill. a Magyar Természetjárók Szövetsége és a Teljesítménytúrázók Társasága éves
közgyűlésein.
Az Országos Idegennyelvű Könyvtártól 2014 óta többször is nagyon sok eszperantó nyelvű
könyvet, valamint újságok, folyóiratok duplum példányait kaptuk meg, melyeknek egy része nálunk
maradt, egy részét pedig olyan könyvtáraknak adományoztuk, ahol eszperantó csoportjaink
működnek (pl. Jászberény, Nyíregyháza, Dombóvár, Vác, Tata, Pécs, Komló). Ezen könyvtárak
részére a MESZ saját könyvkészletéből adományként is ajánlott fel eszperantó nyelvű könyveket.
Eszes Mária kapcsolatot tart a Pécsi Művészkör:Írók, költők baráti Társaság Egyesületével.

Hatóságok
A hatóságok felé (NAV, TB, OBH, EMMI, KSH), közlési kötelezettségeinknek eleget téve
rendszeresen jelentést teszünk.

8. Állandó szolgáltatásaink
Webáruházunk (http://meszhea.superwebaruhaz.hu/) folyamatosan működik, ahol tankönyveket,
szótárakat és eszperantó nyelvű könyveket lehet rendelni, amit személyesen vagy postán juttatunk
el a vásárlókhoz.
Hagyatékok őrzése. Több elhunyt tagunk hagyatékát (újságok, könyvek, dokumentumok)
megkaptuk, melyet nyilvántartásba veszünk, szerződést kötünk és megőrzünk.
Újságrendelés. A MESZ több eszperantó nyelvű újság előfizetésében segíti tagjait.

9. 2020-as terveink
Eszperantó Zamenhof Emléktúrákat továbbra is szeretnénk megszervezni, ahogy a járványhelyzet
ezt engedi.
December közepén Zamenhof ünnepség a Magyar Iparszövetség irodaházában.
Köszönöm a figyelmet!

Budapest, 2020. szeptember 10.
Lindwurm Edit
általános alelnök
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