KURSOJ kaj renkontoj - COURS et rencontres
Université Populaire du Canton de Genève, 23 rue du Vuache,
1201, Genève (derrière le collège Voltaire)
Tél: 022 339 05 00 - Fax : 022 339 05 09
E-mail : info@upcge.ch - Site Internet : www.upcge.ch
Jara kotizo : CHF 50.00 Kursoj : po SFr. 50.00 por unu kurso (semestre)
Loko: Ecole de Commerce de Genève, Nicolas-Bouvier, rue de Saint-Jean 60,
CH-1203 Genève, Tel.: 022 546 22 00.
La unua semestro okazas de la 5-a de oktobro 2015 ĝis la 11-a de februaro
2016, la dua de la 22-a de februaro ĝis la 16-a de junio 2016. Aliĝoj ĉe

Université Populaire du Canton de Genève, 23 rue du Vuache, 1201 Genève
(malantaŭ/derrière Collège Voltaire) :
Nivelo I, marde de 18h00 ĝis 19h30
Nivelo II (gramatiko/konversacio), marde de 18h00 ĝis 19h30

Ĝeneva grupo : Esperanto-Grupo La Stelo, La Stelo 1200 Genève, Kontakto :
lastelo@gmail.com, retpaĝo : www.lastelo.ch.. La Stelo organizas renkontojn
ĉiujn du monatoj en Salle Castafiore, 20 rue de Montbrillant, 1201 Genève.
JEGG - Junulara Esperanto Grupo de Ĝenevo. Por ricevi informojn, bonvolu
aliĝi ĉe : http://groups.google.com/group/jegg aŭ sendi mesaĝon al :
junularagrupo@gmail.com.
Laŭzana grupo : Laŭzana Esperanto-Societo, Case postale 246 - CH-1000
Lausanne 22. Tel. +41 21 647 29 28 Interete : www.esperanto-lausanne.ch,
retadreso : sekretario@eo-l.ch, www.facebook.com/societedesperanto.lausanne
Renkontoj ĉiun unuan lundon de la monato je la 20-horo ĉe Espace Dickens,

avenue Dickens 6, en Lausanne.
CDELI - La Chaux-de-Fonds
Didaktikaj stud-sabatoj : la trian sabaton de la monato (konfirminde) por ĉiuj
esperanto-lernantoj.
Bonveno je la 10a horo, kursoj de la 10.30-a ĝis la 16.30-a.
Aliĝo : Nancy Fontannaz, telefone 021 728 31 27 au rete :
nancy.fontannaz@gmail.com
Partopren-kotizo : CHF 15, senpage por studentoj kaj senlaboruloj.
Meztaga manĝo (ne inkluzivita) kune en najbara restoracio.
Adreso: CDELI, Bibliothèque de la Ville, Progrès 33, 2a etaĝo, CP 3034, 2303 La
Chaux-de-Fonds.Tel: 032 967 68 42.
ANNECY, France
Annecy Esperanto
Responsable: Rolande HUDRY - 5 av. de Barral
74960 SEYNOD - Tél. 04 50 51 06 29
Les cours ont lieu le mercredi à partir de 16 h. - Salle Jumel - Quai des
Clarisses (à côté de la Croix-Rouge).

Asocio
Espéranto - Genève - Régions
www.esperanto-geneve-regions.info

LIMSALTANTA FOLIO
No. 11, 2015
La asocio Esperanto-Genève-Régions estas translima asocio kiu celas krei ligojn
inter grupoj de Esperantistoj en Pays de Gex, Lago Lemano, Rodanalpo kaj Ĝenevo,
inter aliaj.
La Asocio organizas babilan rondon, La Lunda Grupo, ĉiun lundon ekde la 18a horo ĉe "Galicia", 21 rue des Gares, malantaŭ la stacidomo Cornavin en
Ĝenevo (ĉe la angulo, vid-al-vide de la Poŝtoficejo Montbrillant).

En ĉi-tiu numero : Asocia agado, verda angulo,,
ŝercoj, iloj, kaj aliaj interesaĵoj ...
--------------------------------------------------------------------------------Por pli da informoj, vizitu nian retpaĝaron :
www.esperanto-geneve-regions.info
Il y a des pages en français! - There are pages in English!
aŭ kontaktu nin telefone : Charmian +33 (0)450 422 802 retpoŝte : charmian@aliceadsl.fr
aŭ Marie +33 (0)450 421 956 kaj en Ĝenevo : Laure : +41 076 814 83 76
Poŝtadreso : 36 parc du Bugnon, 01630 St Genis-Pouilly, Francio
Konto-nombro Crédit Mutuel :10278 07363 0002 1404 40 1 27
IBAN : FR76 1027 8073 6300 0214 0440 127
BIC: CMCIFR2A
Tiuj kiuj deziras, povas kontribui simbolan sumon al Asocio EGR de € 5.00 aŭ SFr 5.00 (jare) donacoj ankaŭ bonvenas! Por membriĝi, nur demandu kaj vi ricevos membro-karton.
Landaj asocioj : ● Svisa Esperanto-Societo : www.svisa-esperanto-societo.ch
Kunprezidantoj: Mireille Grosjean, Grand-Rue 9, 2416 Les Brenets
Tel: 032 932 18 88 retpoŝte : mirejo.mireille@gmail.com
Dietrich Weidmann, Archstr. 2, 8610 Uster, Tel: 044 251 50 25 info@esperanto.ch
● Espéranto-France, 4 bis rue de la Cerisaie, 75004 Paris
www.esperanto-france.org info@esperanto-france.org, Tel:01 42 786 886

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ni kore dankas niajn membrojn kaj geamikojn pro ilia subteno.
Nous remercions chaleureusement nos membres et amis pour leur soutien.
We warmly thank our members and friends for their support.

°°° Ne forĵetu tiun broŝuron, bonvolu doni ĝin al iu alia °°°

°°° Ne jetez pas cette brochure, s.v.p. donnez-la à quelqu'un d'autre °°°

La Bona Lingvo
La Bona Lingvo de Claude Piron haveblas interrete - jen la adreso :
http://www.esperanto.org.uk/eldonoj/piron/tekstoj/La_bona_lingvo.html

NEĜO

Vintra Sceno

La ĉielo jam liveris sian blankan mesaĝon. La
erikejo en komato.

(norda anglujo)

Neĝo, tiel kiel akvo dormanta, ĉifrita muteco
por obtuzigi ĉiun bruon,
por bremsi movon, kvietigi tempon.
Kion povas signifi, ke senkolora akvo
kapablas sonĝi tiel profundan blankecon ?

Silentaj grizaj flokoj falas, tuŝas
silentajn neĝamasojn, iĝas brilaj,
blindige-blanke sur la vojoj kuŝas.
Surfacoj herbaj, ŝtonaj aŭ argilaj

Silento falas dise el ĉielo;

Neĝo, neĝo, neĝo - tiele neĝo parolas,
tiamaniere ĝia pura paĝo legeblas.

kaj tia kaŝo estas la rivelo

Simon Armitage 2010, Strofaj ŝtonoj
http://www.stanzastones.co.uk/
Enesperantigis Charmian kaj La Lunda
Grupo ✩

silento kuŝas are, ĉie, ĉie;
de gloro; nun la tero senlinie
trankvilas, iĝas blanko kaj surfaco ...
la iluzio de senfina spaco.
La pala sun' ekbrilas. En vualo
la granda fago preĝas; ĉiu frida
fratina surfolia neĝkristalo
nun ŝajnas sunlumero, sed solida;

Kion fari pri la akuzativo ?
Atentu ĝin !
Komprenu ĝin !
Uzu ĝin !
(Zorge !)
Akordigu ĝin !
Taŭge enmetu ĝin !
Inde ellasu ĝin !
Venku la regulojn !
Obeu la postulojn !
Margorie Boulton,

sur kampo, monto, vojo kaj tegmento
blankas la beno de la neĝ-silento.

❆ La fina celo de agrikulturo estas ne kultivado de
rikoltoj, sed kultivado kaj perfektigo de la homa estaĵo.
Masanobu Fukuoka, La revolucio per unu pajlo
❆ Mi jam vivis kun pluraj Zen-majstroj - ĉiuj katoj.
Eckhart Tolle. La povo de la nuntempo
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La ĝardeneto de Paula
En mia strato, mi kreis malgrandan ĝardenon sur tereno forlasita inter du
urbodomoj fronte al miaj fenestroj.
Plaĉis al mi tien iri ĉiutage. Mi plantis bulbojn kaj etajn multkolorajn violetojn. Iu
ruĝ-gorĝulo instaliĝis en tiu ĝardeno, kaj kiam mi tie troviĝas, ĝi venas diri al mi
etan saluton, gracie saltetante ĉirkaŭ mi ! Laŭ la paso de la tagoj, ni iĝis bonaj
amikoj. Ĝi fiere prezentis al mi sian belan brusteton tute ruĝa. Ĝi tute ne estis
homtima. Kia feliĉo !
El la libro de Magda Tévi (alias Paula Vité) : Mathilde ou la force des mères.
Enesperantigis Paula kun helpo de Gilda ✩

glatiĝas kvazaŭ sub kompataj manoj;

Ni devus laŭeble ĝui la lumon. Steloj
kroĉiĝas ĉe ĝiaj kristalaj pintoj.
La stranga, nenatura fazano paradas kaj glitas.

Tiam ĝi vekiĝas, kaj fandiĝas, kaj ploras.

Verda angulo

STRIKO KONTRAŬ SENLABORO - KIO ESTAS ?
Sammaniere kiel malkontentaj dungitoj ĉesas labori, civitanoj en Francujo kiuj protestas
kontraŭ neebleco labori decidas organizi strikon kontraŭ senlaboro. Ilia slogano estas "Mi
strikas - Ne, oni ne ĉion provis kontraŭ senlaboro". La striko estas instigo de ATD-Quart
Monde, kiu luktas kontraŭ mizero ekde multaj jaroj - ili jam iniciatis leĝajn progresojn, kiel
minimuma enspezo, asekureco por malsano kaj rajto al loĝejo.
La 15-an de oktobro 2015, en kampara regiono de Francio, en kvar "Teritorioj kun nula
long-daŭra senlaboro", partoprenantoj de la projekto subtenis novan leĝon kiu ebligus uzi
kostojn de senlaboro por krei novajn postenojn : por tion fari, ili efektivigis utilajn laborojn
kiuj ĝis tiam ne estis realigitaj.
Nek laboro, nek kapablecoj mankas. La partoprenantoj de la projekto - senlaboruloj,
entreprenistoj, politikistoj - identigis neplenumitajn sociajn laborojn, ekzemple : kreado de
kundividita ĝardeno inter domo por emerituloj kaj hejmo por handikapuloj, diversaj laboroj
de bontenado kaj plibeligo de centro de urbeto, helpo por rekolti legomojn, kolekto de
kartoskatoloj kaj papero ĉe entreprenoj por recikligo, fosado de neolitika vilaĝo.
La proponita leĝo antaŭvidas starigi fonduson por lanĉi la projekton. Kun kelkaj dekojn
de milionoj da eŭroj, ĝi financos 1,000 - 1,500 postenojn en la kampoj de socia ekonomio
kaj solidareco. Loka komitato atentos ke la postenoj kreitaj ne konkurencos jam
ekzistantajn agadojn. La rezulto de la striko estis, ke dek departamentoj jam ekstartis tiun
tipon de projekto - longdaŭra laboro kiu celas ŝanĝi mensmanieron. La teksto de la
proponita leĝo estis adoptita de la franca registaro unuanime.
Fontoj :
● http://www.liberation.fr/france/2015/10/15/mais-au-fait-c-est-quoi-la-greve-du-chomage_1404410
● http://www.lemonde.fr/emploi/article/2015/12/09/peut-etre-un-remede-contre-le-chomage-delongue-duree_4827740_1698637.html#USGqV8Mshu64t2RF.99
● atd-quartmonde.fr ✩
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Asocia agado

Plurlingva listo de kutimaj (ĝarden-) iloj

La dua Kasta-festo en Aprilo 2015

Bela etoso, bona babilado kaj
kunkantado dank' al Gzdanka !

esperanto

franca

angla

germana

balailo
ĉarumo

le balai
la brouette

broom
wheelbarrow

der Besen
der Schubkarren

falĉilo
forko
forko (ĝardena)
fosi, elfosi

la faux
la fourchette
la fourche de jardin
piocher, bêcher, creuser

scythe
fork
fork (garden)
dig, dig up

die Sense
die Gabel
die Gartengabel
graben

ĝarden-gantoj

les gants de jardinage

gardening gloves

die Gartenhandschuhe
das Getreide

greno(j) (maizo, tritiko) les céréales (maïs, blé)

Por pli da informoj pri la Kasta-festoj,
bonvolu kontakti La Stelo :
lastelo@gmail.com kaj petu kopion en
pdf-formato de ilia bulteno Brasikfolio.

Pentekosta Lundo - Pikniko en la Botanika Ĝardeno de Ĝenevo
Amuza renkonto, mirindaj
floroj, belaj plantoj - kaj
ankaŭ tre rara rano !
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gumbotoj

les bottes en caoutchouc

kulero
herbaĉo
pioĉo
plugilo, plugi
pluki
pritondilo, stucilo
propagi

la cuiller
la mauvaise herbe
la pioche
la charrue (labourer)
cueillir
le sécateur
propager

cereals (grain, corn,
wheat)
Wellington boots
(wellies)
spoon
weed
pickaxe
plough
pick
secateurs
propagate

rastilo

le râteau

rake

rastro
rikolto

la houe
la moisson, la récolte

hoe
harvest, crop

sarki
segilo
semi
semoj
sitelo
ŝovelilo
ŝpato, fosilo
stikaĵo, dividaĵo

désherber, sarcler
la scie
semer
les graines
le seau
la pelle
la bêche
la bouture

to weed
saw
sow
seeds
bucket
shovel
spade
cutting

tondilo
tondilo (gazon-)
traktoro
tranĉilo
trulo,
ĝarden-trulo

les ciseaux
la tondeuse
le tracteur
le couteau
la truelle
la truelle de jardin

scissors
lawn-mower
tractor
knife
trowel
trowel (garden)

Fonto : Interreto
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der Gummistiefel
der Löffel
das Unkraut
der Pickel
der Pflug
pflücken, ernten
die Gartenschere
fortpflanzen
der Rechen,
die Harke
die Hacke
die Ernte
jäten
die Säge
säen
die Samen
der Eimer
die Schaufel
die Gartenschaufel
die Ableger, der
Zweig
die Schere
der Rasenmäher
der Traktor
das Messer
die Kelle
die Gartenkelle

Humuraĵoj
Juna kaj ruza ... ?

Rezolucio de la 100-a Universala Kongreso de Esperanto

Iu oldulo, farmisto jam delonge emerita, tre enuiĝis kaj decidis malfermi medicin-klinikon.
Ekstere li starigis tabulon kiu anoncis : « Kuracejo de D-ro Oldulo -- akiru vian kuracon por
$500. Nesanigite, reprenu $1000. »
D-ro Juno, kiu estis certa ke tiu oldulo scias nenion pri la medicino, pensis ke jen bona okazo por
gajni $1000. Do, li iris al la kuracejo de D-ro Oldulo ,… kaj jen kio okazis.
D-ro Juno : “D-ro Oldulo, la gustopovo tute mankas en mia buŝo. Ĉu vi povas helpi min?”
D-ro Oldulo: “Flegistino, alportu, mi petas, medikamenton el la skatolo 22 kaj metu 3 gutojn en
la buŝon de D-ro Juno”.
D-ro Juno: “Aagh – tio estas benzino”.
D-ro Oldulo: “Gratulojn! Revenis la gustopovo en via buŝo. Tio kostas $500. »
D-ro Juno agaciĝas kaj post kelkaj tagoj reiras kun intenco rehavi sian monon.
D-Juno : « Mi perdis mian memoron. Pri nenio mi memoras »
D-Oldulo : « Flegistino, alportu, mi petas, medikamenton el la skatolo 22 kaj metu 3 gutojn en la
buŝon de D-ro Juno »
D-ro Juno : « Nepre ne ! Tio estas benzino ».
D-.ro Oldulo : « Gratulojn ! Revenis via memoro. Tio kostas $500 ».
D-ro Juno, perdinte $1000, foriras kolera kaj revenas post pluraj tagoj.
D-ro Juno : «Mia vidpovo malfortiĝis. Apenaŭ mi vidas ».
D-ro Oldulo : « Nu, por tio mi ne havas medikamenton. Do, jen viaj $1000 ».
D-ro Juno : « Sed tio estas nur $500…. ».
D-ro Oldulo : »Gratulojn ! Revenis via vidpovo. Tio kostas $500 ».
La moralaĵo de la anekdoto : la simpla fakto, ke vi estas "Juno" ne signifas ke vi kapablas
superruzi "Oldulo-n".
Enesperantigis Richard Wilson kun helpo de la Lunda Grupo

Lillo, Francio, la 1-an de aŭgusto, 2015
La 2 695 partoprenantoj en la 100-a Universala Kongreso de Esperanto,
kunveninte el 80 landoj, de la 25-a de julio ĝis la 1-a de aŭgusto 2015, en Lillo,
Francio,
diskutinte la temon "Lingvoj, artoj kaj valoroj en la dialogo inter kulturoj", en sep
diversaj sesioj tra la kongresa semajno,
volante kontribui al la disvolviĝo de la Internacia Jardeko por la Alproksimiĝo de
Kulturoj proklamita de Unesko,
konstatas, ke interkultura dialogo estas same urĝe necesa hodiaŭ, kiel ĝi estis antaŭ
110 jaroj, kiam okazis la unua Kongreso de Esperanto en Bulonjo-ĉe-Maro;
asertas, ke por vere interkomprenigi la homojn, tiu dialogo devas esti afero ne nur
de la cerbo sed ankaŭ de la koro, kunplektanta klerigon kaj kundiskutadon, arton kaj
amikecon;
atentigas, ke ĝuste tian multflankan interkulturan dialogon praktikas kaj disvolvas la
tutmonda Esperanto-movado en siaj centoj da kongresoj kaj renkontiĝoj ĉiujare;
instigas ĉiujn aliajn aktivulojn kaj movadojn por interkultura dialogo doni pli da atento
al la lingva dimensio de sia laboro, kaj al la reala funkciado de Esperanto kiel lingvo
inkluziva kaj egaleca, kies uzado povas plifaciligi kaj pliprofundigi tian dialogon;
ree dediĉas sin al la kultivado kaj disvastigado de la valoroj de reciproka respekto,
paco kaj justeco inter ĉiuj homoj, konforme al la celoj de Unesko kaj kunlige kun la
aktualaj streboj de Unuiĝintaj Nacioj por konstrui daŭripovan mondan socion.
Fonto: UEA Gazetara Komuniko, aŭgusto 2015

IMPOSTA KONTROLO EN VOGEZA BIENO
Iu vogeza bienmastro ricevis la neatenditan viziton de impostokontrolisto, ĉar ŝajnas, ke li ne
korekte pagas siajn laborantojn !
> La inspektoro:
-"Mi ja ŝatus vidi la liston de viaj salajruloj kune kun iliaj pagbultenoj !"
-"Bonvole", diris la bienmastro, kiu kuntrenis lin en la ĉambro, kiun li uzas kiel oficejon, kaj
metas antaŭ si malgrandan dosierujon:
-"Unue, estas la stalknabo: li laboras 35 horojn semajne kaj mi donas al li 1200 eŭrojn monate
plus tranoktojn kaj manĝaĵojn".
-"Sekve, estas la kuiristino: ŝi laboras 30 horojn semajne kaj mi donas al ŝi 1100 eŭrojn monate
plus tranoktojn kaj manĝaĵojn".
-"Finfine, estas Simpletulo"...
-"La Simpletulo" ? diris la kontrolisto kun demanda mieno.
-"Jes, li laboras 18 horojn tage, tio estas 126 horojn semajne, li plenumas 80% de la tutaj
bienlaboroj. Mi donas al li 200 eŭrojn monate, sed li pagas sian manĝaĵon kaj tranokton.
Sabatvespere, mi aĉetas al li botelon da viskio, kaj fojfoje li dormas kun mia edzino!"
-"Haaa", diris la inspektoro plezure frotanta siajn manojn, "estas LI kiun mi volas vidi!"
-"Li estas antaŭ vi sinjoro kontrolisto", diris la bienmastro, "estas mi..."
Dankon al Didier
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Vortoj de la Majstro
La interna ideo de Esperanto - kiu havas absolute nenian devigon por ĉiu
esperantisto aparta, sed kiu, kiel vi scias, plene regas kaj ĉiam devas regi en
la esperantaj kongresoj - estas : sur neŭtrala lingva fundamento forigi la
murojn inter la gentoj kaj alkutimigadi la homojn, ke ĉiu el ili vidu en sia
proksimulo nur homon kaj fraton.
L.L. Zamenhof, en sia Kongresa Parolado, Krakovo, 1912, el : Faktoj kaj Fantazioj (M.
Boulton, Ed.)

Povas okazi, ke eraroj enŝteliĝas en la tekstoj - ni estos dankemaj se vi bonvolus averti nin
se vi trovas iun ajnan. Cetere, viaj komentoj ankaŭ interesas nin - bonvolu kontakti nin ĉe la adreso
en p.1
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