ALPAROLO de la prezidanto de MONDA ESPERANTA LIGO POR SPORTO
90a jubilea Universala Kongreso de Esperanto, la 23-30an de julio 2005, Litovio, Vilnius.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimataj partoprenantoj de la kunsido de MONDA ESPERANTA LIGO POR SPORTO, membroj de MELS, admirantoj de sportoj,

Neniu estus æi tie kaj neniuj organizoj, ideoj, proklamoj kaj streboj de la homaro sur la Tero estus eblaj sen nia materia (korpa ) ekzistado. Esperanto ankaý ekzistas pro la fakto ke ni bezonas komuniki pro nia fizika æeesto sur la Terglobo. La streboj por Monda Paco ankaý naskiøis pro nia fizika æeesto. Sed multaj homoj ne   konsciastiun realon.

Unu el la plej grava kaj konata sfero ligita kun tiu korpa  ekzisto estas SPORTO.
En Esperantujo Sporta organizo estis necesa æar:
La uzado kaj disvastigo de Esperanto devus esti direktita al æiuj sferoj de la æiutaga vivo;
Sporto estas unu el la plej necesaj, amasaj kaj kutimaj kampoj de homa aktivado;
Nuntempe sporto pli internaciiøas kaj internacia komunikado estas nepre bezonata;

Antaý unu jaro dum la Pekina UK ni fondis MELS – MONDAN ESPERANTAN LIGON POR SPORTO. 

      LA ÆEFA CELO DE M E L S estas:

Disvastigo de Esperanto en  sportaj rondoj kaj uzado de Esperanto por kunlaboro en la sporta kampo.
      
     Per tiu organizo ni ankaý strebas atingi:

konatiøo inter Esperantistoj havantaj komunajn interesojn;
uzado de Esperanto  por disvastigo de informo pri  memdefendartoj /MA/kaj sportoj;
eldono de libroj kaj aliaj informiloj pri sporta temaro; 
partopreno en Esperantistaj eventoj pere de demonstracioj kaj aliaj sportaj eventoj;
partopreno de Esperantistoj en sportaj eventoj ekster de Esperantujo;
subteno de  la internacia promociado de memdefendartoj kaj sportoj pere de Esperanta reto;
prezento de Esperanto al neesperantistoj de la sporta kampo.
Kun plezuro mi povus anonci ke nia “juna” organizo kreskas konstante. Nun ni jam havas 61 membrojn de diversaj landoj kiuj okupiøas kun sportoj, estas þatantoj de sportoj aý simplepensas ke la ideo “ESPERANTO-SPORTO” estas racia.

La sportoj kaj batalartoj, kiuj estas profesio aý hobio de la membroj estas jenaj:
SPORTOJ: piedpilko, teniso, biciklado, retpilko, gimnastiko, atletiko, Maratono, naøado, pronøado, kajakado, rapidkanuado, mondkrimpado, ekskursado, Haþ-kurado, Æuk-pilko, kriketo, jogo, antikva Æina þako, Internacia Æinþako, 
BATALARTOJ: Kungfuo, Uþuo, Tajæiæýan, ¬udo, Karateo, Aikido, Tekýondo, Teggjon, Hapkido, Kumdo(Kendo), Kapoejro, Savat,  ¬u-¬itsu, Alkampf-¬itsu, Bokso, Lukto (Lotta Greko-Romana), Pak Fann, Korea tradicia arkpafado, Sindefendarto

MEMBROJ  DE  M E L S  povas esti:

Esperantistoj kiuj profesie okupiøas kun sportoj;
Esperantistoj kiuj havas sportajn hobiojn;
Esperantistoj kiuj ne okupiøas kun sportoj sed havas interesojn pri tiu sfero;
Esperantistoj kiuj ne havas rilaton al sporta kampo sed simpatias al la celoj de la ligo;
Homoj de la sporta kampo kiuj eklernas Esperanton aý  aliøas al iu Esperanto organizo 

Mi deziras al vi sukceson en viaj streboj, subteno de nia ideo ESPERANTO-SPORTO, kaj alvokas al aktiva partopreno en Esperanta Movado por disvastigo kaj praktika aplikado de la Internacia lingvo en æiuj sferoj de nia vivo.

Klarita Velikova – 
Prezidanto de MELS



