
Bulteno de la Londona Esperanto-Klubo 2013 

novembro-

decembro 
 

Post la interrompoj rilate al la Irlanda Centro, la klubo 
revenos al sia kutima loko ekde 8a novembro. 

Kluba Programo: 

novembro: 

1 Socia Vespero – ĉe Hotelo Ibis (Cardlington St/ 
Drummond St – apud stacio Euston) 

8 Saŝa Kovjazina: Kiel trovi financadon por via 
Esperanto-agado ĉe Eŭropuniaj fondusoj – konkretaj 
ekzemploj 

15 John Wells: Lingva seminario 

(1800h: konsilantaro) 

22 5-minutaj prelegetoj 

29 Heleno Fantom – El la maniko de nia librobretaro 

decembro: 

6 Socia Vespero 

13 Zamenhofa Vespero 
(1800h: konsilantaro) 

20 & 27 Neniu kunveno 

januaro: 

3 Neniu kunveno 

10 Anoncota 

Esperanta Kalendaro: 
27.12-3.1 Novjaraj festoj en Germanio: 30a Internacia Festivalo, 
(Nördlingen www.internacia-festivalo.de); 12a Novjara 
Renkontiĝo (Saabrücken www.esperantoland.org); SANO-4 
(Herzberg, 28.12-4.1 esperanto-land.de). 
5a Junulara E-Semajno 28.12-4-1, Szczawno-Zdrój, Pollando 
(jes.pej.pl) 

Aliaj anoncoj: 

Prezentu ĉefprogrameron!  Se vi havas taŭgan temon kiu 
amuzos aŭ informos klubanojn, ne hezitu proponi vin al la 
program-sekretario. 
Bv. sendi informon al la bultenisto antaŭ 7a decembro por 
mencio en la sekva Kluba Bulteno. 

 

Karel (Karlo) Bartošik 

27 junio 1942 – 27 septembro 2013 

 

Celebro de la vivo de Karel Bartošik (konata al la 
kvin klubanoj ĉeestantaj kiel Karlo) okazis lundon la 
28an de oktobro en Norbiton, antaŭurbo de 
Londono.  

La ceremonio tre plaĉis al la vidvino, Lucia, do tre 
taŭgis. Dum la posta akcepto ni skribis komentojn/ 
rakontojn en memorlibro kaj vidis serion de fotoj 
prezentitaj surekrane. Ĉefe ni havis okazon paroli 
kun familiaj membroj, kolegoj de Karlo kaj amikinoj 
de Olivia, la pli aĝa filino. Ŝiaj tri filinoj, kun kiuj 
Karlo ĝoje ludis, ĉeestis, la plej juna nur unu- 
monata. Paŭla, la alia filino de Karlo kaj Lucia, vivas 
ankoraŭ kun sia patrino. 

La vivo de Karlo estis plena. Ni ĝuu niajn memorojn 
pri li. 

Heleno Fantom 
 

 

[Ĉar sanproblemoj en lastaj jaroj malhelpis ke Karlo 
partoprenu aktive en nia movado, povas esti ke iuj 
klubanoj scias malmulton, eĉ nenion, pri liaj antaŭaj 
laŭdindaj faroj por Esperanto.Pri tio ni esperas 
informi en estonta Bulteno.] 
 
 



 

Loko, horaro kaj aliaj informoj 
 

Ni kunvenas vendredvespere ĉe Londona Irlanda Centro.  

Antaŭ la ĉefprogramero kaj dum la paŭzo klubanoj kutime 

amasiĝas en la komforta enirhalo por kaftrinki kaj babili. 

 

Kutima programo: 

18:00 malfermiĝo kaj bonvenigoj 

19:15 – 20:15 prelego aŭ alia ĉefprogramero 

20:15 – 20:45 paŭzo 

20:45 – 22:00 forumo, diskuto aŭ daŭrigo de la 

ĉefprogramero 

22:00 fino 

 

 
Loko: London Irish Centre,  

50-52 Camden Square, NW1 9XB  

(tel: 020-7916 7272) 

Metrostacio: Camden Town 
Fervojo London Overground: Camden Road 

Busoj: 29, 253, 274, 31. 

 

Kotizoj: £10 jare; fora membro: £6 jare. 

Kluba retejo: http://www.phon.ucl.ac.uk/home/wells/lek 

 

Lokaj grupoj: Kingston: Roy Cliffe 020-8397 5895; 

Orientlondono: Roy Simmons 01473-461346 

rokeby@globalnet.co.uk; Sudlondono: Gregory Porilo 020-8672 

8095 esperanto-sleg@tiscali.co.uk. 

Federacioj: Orienta: John Redgwell, 17 Dover Close, Braintree, 

Essex CM7 5TD; Sudorienta: Kevin Murray, 11 Leybourne Ave, 

West Byfleet, Surrey KT14 7HB 01932-345779 

yarrump@gmail.com. 

 

Letero de nia 

Prezidanto 

Karaj Klubanoj: 

Spite laŭsezonan kaj 
postferian revenon al 
ekster-Esperantujaj 
rutinoj, plinombriĝas 
programeraj 
sinproponoj de 
LEKanoj.  Kio estas   
signo de pliboniĝo.  Lingvaj Seminarioj restas viglaj 
kaj treege interesaj.  Kartludaj sesioj por briĝo, sub 
gvidado kaj instruado de MATT PEPERELL, 
pruviĝas rekomendinde sukcesaj.  Portempajn 
vizitojn al aliaj ejoj oni ŝatas kaj taŭge 
elektas.Malgraŭ ĉio tio, daŭra bonstato de tia nia 
societo bezonas daŭran flegadon.  Ni do serĉas eĉ 
pli da volontuloj por prelegoj kaj prezentoj.  Ni 
atendas pli da ludgvidontoj.  Ni ŝatus diverse aliajn 
programerestrojn ankaŭ – ekz. muzikistojn, ŝercistojn 
kaj artistojn.  Ju pli diverse, des pli bone! 

Simpla raporto pri lastatempaj (aŭ antaŭlongaj) 
aventuraj en aŭ ekster Esperantujo ankaŭ valorus.  
Ne timu.  Venu kaj rakontu!  Tiel oni plibonigas sian 
Esperanton; tiel oni refreŝigas sian Esperanton. 

LEKanoj estas paciencemaj, aŭskultemaj kaj 
kuraĝigaj.  Ni ĉiuj - inkluzive vin - bone scias tion.  
Spertu do tiujn kvalitojn de viaj lokaj samideanoj pli 
baldaŭe ol pli poste.  Vi ne bedaŭros vian decidon! 

Sincere, 

David Thornell 

 
BEGINNERS’ COURSE 

London Esperanto Club no longer offers its own basic 
course in Esperanto. We do, however, warmly 
recommend one which takes place at   7 p.m.on 
Thursdays, at Riverside Terrace Cafe in the Royal 
Festival Hall.  Please contact Magnus by e-mail – 
magnus.henoch@gmail.com  - if you wish to join or 
receive more information. 

 

Funkciuloj: Honora Prezidanto: Marjorie Boulton; Honoraj Vicprezidantoj: Valerie Atkinson, Husejn Al-Amily; 

Konsilantaro: David Thornell (Prezidanto kaj Sekretario), Terry Page (Vicprezidanto), John Wells (Vicprezidanto), Arturo 

Prent (Kasisto), Anica Page (Registristo), Michael Sims, Antony Rawlinson (Program-sekretario kaj Bultenisto). 

Adresoj: David Thornell: Esperanto, c/o London Irish Centre (adreso supre) lek-sekretario@gmail.com; 

Arturo Prent: 7 Walton Garden, Hutton, Brentwood CM13 1EJ  ap_esp-lek21@yahoo.co.uk,  

Terry kaj Anica Page:7 Hampton, Gt Holm, Milton Keynes MK8 9EP terry_page@btinternet.com, anica_page@btinternet.com, 

Antony Rawlinson: 5 Thorpe Crescent E17 5BY acj.rawlinson@ntlworld.com. 
 


