
Kara membro, kara samideano 
 

Estos por mi granda plezuro renkonti vin dum la jarkunveno de via Federacio kiu okazos: 
 

dimanĉe la 24an de marto 2019 en la sidejo 
 

Ĝi donos al vi la eblecon elekti novan komitaton, plifirmigi la amikajn rilatojn kiuj jam ekzistas inter ni, 
esplori kune la rimedojn plifortigi nian grupon, pligravigi kaj plifruktigi nian propagandon. 
 

En 2018 la komitatanoj de Esperanto Paris Île-de-France daŭrigis siajn agadojn. Ili okazigis pli ol 
40 eventojn kaj malfermis novan superan kurson. Nia membraro kreskis po 34%.  
 

Mi estas konvinkita ke ni ĉiuj kapablas pligrandigi tian viglecon kolektante ĉiujn viajn sugestojn, ideojn 
kaj projektojn. 
Ĉiu povas kontribui, aktivi laŭ sia deziro, libertempo, kapablo sed tia jarkunveno estas grava okazo 
demokratie debati kaj elekti laborplanon por la estonteco. 
Esperante ke vi akceptos partopreni tiun riĉan tagon, mi atendas kun la plej sincera ĝojo saluti vin 
dum nia jarkunveno. 
 

Marianne Pierquin 
Prezidanto 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Ni kore invitas vin al nia jarkunsido okazonta en nia sidejo  

Dimanĉe, la 24an de marto 2019  
4 bis rue de la Cerisaie 75004 Paris 

 
PROGRAMO  
10:00:  Akcepto en la sidejo de la asocio- Accueil au siège de l’association 
10:30:  Komenco de la membro-kunveno-Début  de l’Assemblée Générale 
12:00:  Aperitivo (ofertota de la Federacio)-Apéritif (offert par la Fédération) 
12:30:  Tagmanĝo (ĉiu kunportu ion por dividi kaj komune manĝi kaj trinki) 

 Déjeuner partagé (chacun apporte de quoi manger et boire) 
 

15:00:  Vizito en la parko de Bercy per Esperanto - rendevuo ekster la metrostadio Cour 
Saint-Emilion 

Ĉi-tiu belega parko situas interne de Parizo, apud la rivero Sejno. Ĝi estis aranĝata dum la jaroj 
1990, anstataŭige de malnovaj ne plu uzataj staploj. La parko de Bercy konservas iom da historio 
de Parizo kiun ni rakontos al vi dum la promenado. Kvankam ne vasta, la parko de Bercy kun la 
ĉirkaŭaĵo estas varia kaj satigos la kurioz-volemon de ĝiaj vizitantoj! 
Visite du parc de Bercy en espéranto - rendez-vous devant la station de métro Cour 

Saint-Emilion 
Ce joli petit parc est situé dans Paris près de la Seine. Il a été aménagé dans les années 1990, sur 
l’emplacement d’anciens entrepôts à l’abandon. Le parc de Bercy conserve un peu de l’histoire de la 
ville de Paris que nous vous raconterons au fil de notre promenade. Bien que peu étendu, le parc de 
Bercy est varié et satisfera la curiosité de ses visiteurs! 

 
Eblas partopreni unu, kelkajn aŭ ĉiujn programerojn. Ĉiuj (membroj aŭ ne) rajtas partorpreni, 
sed nur membroj rajtos voĉdoni dum la membro-kunveno. 
Vous pouvez participer en partie ou à tout le programme. Tous (membres ou non) ont le droit de 
participer mais seuls les membres auront le droit de voter pendant  l’Assemblée Générale. 



 


