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 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 Nicolas-Bouvier, rue de Saint-Jean 60, 1203 Genève
Kurso de gramatiko/konversacio, marde de 18h00 ĝis 19h30.
La unua semestro okazas ekde la 3-a de oktobro 2017. Aliĝoj ĉe Université
Populaire du Canton de Genève.
Ĝenevaj grupoj
Esperanto-Grupo La Stelo, La Stelo 1200 Genève, Kontakto : lastelo@gmail.com,
retpaĝo : www.lastelo.ch.
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 : info@esperanto-lausanne.ch
Renkontoj ĉiun lundon ĉe Espace Dickens, avenue Dickens 6 en Lausanne.
Zuriko/Zürich
Esperanto-Societo Zuriko, Archstrasse 2, Poŝtfako 26, 8613 Uster 3 (Zuriko), Tel.
044 251 50 25, zuriko@esperanto.ch, http://esperanto.ch/zuriko
Renkontiĝas (ankoraŭ ĝis 29-a de marto 2018 poste en nova ejo) ĉiam la lastan
ĵaŭdon de la monato en restoracio Mandarin apud stacidomo Stadelhofen en Zuriko.
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
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. 13, 2017
________________________________________________________________________
La asocio Esperanto-Genève-Régions estas translima asocio, kiu celas krei ligojn
inter grupoj de Esperantistoj en Pays de Gex, Lago Lemano, Rodanalpoj kaj
Ĝenevo, inter aliaj.
La Asocio organizas babilan rondon, La Lunda Grupo, ĉiun lundon ekde la
18-a 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, terminaro pri la korpo, 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 : charmiam.common@orange.fr
kaj Marie +33 (0)450 421 956
Poŝtadreso : 36 parc du Bugnon, 01630 St Genis-Pouilly, Francio
Tiuj kiuj deziras, povas kontribui simbolan sumon al Asocio EGR de € 5.00 aŭ SFr 5.00 (jare)
- donacoj ankaŭ bonvenas! Vidu ĉe p. 2 por pli da informoj.
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

Entreprenemo
Juna belgo, en Bruselo, entuziasmiĝis pri siaj kolomboj, kiuj ofte gajnis
premiojn je flugokonkursoj. Sed li trovis sin en embaraso, kiam unu el liaj
kolomboj subite ŝtelis nilonan ŝtrumpon de ies sekiga ŝnuro, kaj forflugis
super la urbego kun la rabaĵo en la beko. Pardonpetoj sekvis.
Sekvis ankaŭ prospera komerco : pro tiu embaraso, ĝermis en la juna belgo
ideo : kaj li sukcesis dresi siajn kolombojn, tiel ke ili komencis porti super la
urbego pagitajn reklamojn, tenante en la bekoj malpezajn ŝtofostriojn.
Fonto : Faktoj kaj Fantazioj, Marjorie Boulton
Noto : “sekiga ŝnuro” estas ilo por sekigi vestaĵojn en ĝardeno - ŝnuro
ligita inter du stangoj je intervalo de 2-3 metroj (iom malmoda)

Malplenaj spacoj
Malplenaj spacoj estas preferindaj
al rubo en anguloj, ĉar liberaj,
lasantaj lokon por spirado. Vortoj
silentas tie, tamen flustrojn
mi aŭdas, sporadajn, tre mallaŭtajn,
alportitajn el fontoj malproksimaj
lirlantaj milde, delikatajn signojn
sentrude instigantajn interpreton
laŭ gamo leĝera.
Sekretojn
mi ne atendas, nur atestojn
pri ekzisto sendependa de l'aferoj
de nia raso, konfirmojn pri la daŭro
de ĉio nerimarkita: obskuraj fontoj,

herboj sovaĝaj en ombritaj valoj,
surbordaj ŝtonoj mare glatigitaj,
ekzistoj senutilaj, tamen pli esencaj
al la planedo ol la falsa rajto
de nia raso okupi ĉiujn niĉojn.
Tial mi ŝatas la malplenajn spacojn
pli ol la okupitajn, ĉar nur en tiuj
eblas aŭskulti la voĉon de la tero,
malefemeran, kiu fine sonos
plenrajte sola post la interludo
nomata ŝerce civilizacio.
Baldar Ragnarssen en La ondo de
Esperanto 2010

Trista novaĵo : Forpaso de Marjorie Boulton
Mi ĵus eksciis pri la forpaso de Doktorino Marjorie Boulton en ŝia 93-a jaro.
Ŝiaj tekstoj kaj poemoj multe kontribuas al nia lernado kaj ĝuo de la internacia
lingvo. Mi renkontis ŝin du fojojn, kaj mi memoras precipe ŝian spritecon - unu
fojon, dum UK, post saluti ŝin mi diris al ŝi “Mi serĉas Anĝelon” kaj ŝi longe
priparolis pri mia ŝanco serĉi - kaj eble trovi - anĝelon …. tamen mi tiom fieris
uzi la akuzativon !
Charmian
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Verda angulo
Raŭpoj manĝas plastan rubaĝon !
Hazarde, esploristo en Hispanujo faris neatenditan elkovron. Ŝi ankaŭ estas
amatora abelbredisto, kaj dum ŝi purigis la abelujon, ŝi trovis invadon de Galleria
mellonella, speco de nokta papilio kies vaks-manĝanta vermo tre ŝatas abelvakson. Ŝi metis ilin en plastan sakon, kaj post kelkaj horoj ŝi trovis la sakon
plene je truoj kaj la raŭpojn forkurantajn ! Cento de la raŭpoj kapablas formanĝi 92
miligramojn da plasto en duontago - 3 % de aĉetaĵsako de superbazaro, kaj multe
pli rapide ol natura putrado. Ŝajnas ke la raŭpoj transformas la polietilenon en
glikolo de etileno, kiu estas facile transformebla en diversajn utilajn substancojn.
Granda espero por solvi la problemon de plasta rubaĵo en la mondo !
Fontoj : Sciencemag.org, 24 de aprilo 2017.
New Scientist, 29 de aprilo 2017, p.8.
Kenjo malpermesas plastajn sakojn
La registaro en Kenjo promulgis leĝon por malpermesi la produkton, vendadon kaj uzadon
de plastaj sakoj en Kenjo. Kenjanoj uzas 100,000,000 da plastaj sakoj ĉiumjare. Ili riskas
altan monpunon, aŭ eĉ malliberigon, se ili rompas la leĝon. Plastaj sakoj kaŭzas teruran
poluon de la naturmedio, kaj ili estas danĝeraj por la bovinoj kiuj manĝas ilin.
Fonto : BBC News, 28 de aŭgusto 2017.

Tago sen karbo - unuan fojon en Britio !
La 21-an de aprilo 2017, Britio spertis sian unuan tagon sen karbo-povo ekde la
komenco de la industria revolucio, laŭ la Nacia Elektra Reto (National Grid - Nacia
Krado). La sola centralo kiu bruligas karbon nuntempe estis malkonektita ĉar la
Nacia Elektra Reto provizis sufiĉan elektran povon sen uzi karban fuelon. Ĝi
aldonis ke tio estas signo de la venontaj tempoj, kiam karbo estos ekskludita de
elektro-produkto pere de fontoj, tiel kiel gaso, vento kaj sunpovo. La fermo de la
lasta karbo-pova centralo estas programita en 2025.
Fonto : New Scientist, p.5, 29 de aprilo 2017

Informoj pri donacoj / kotizoj : Konto-nombro Crédit Mutuel :10278 07363 0002 1404 40 1 27;
IBAN : FR76 1027 8073 6300 0214 0440 127; BIC: CMCIFR2A Atentu ! Gravas ĝiri la monon per
interreto aŭ multimato ĉe la banko, uzante la sistemon SEPA (mono = Eŭroj, kostoj = kunpartigataj).
Ni ankaŭ akceptas svisajn frankojn (kontante).
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Asocia agado

Plurlingva listo de kutimaj terminoj pri la korpo

Pasko
La Lundon de Pasko, la 17-an de aprilo, kelkaj membroj de EGR kunvenis en la
Botanika Ĝardeno por pikniki en tiu bela loko. La floroj estis ege belaj, kaj ni ne
tro malfruis por admiri la famajn rododendrojn - mirindaj koloroj !
La vetero estis bela kaj ni trovis ĉarman lokon, duon-ombran por manĝi
bongustan piknikon - kaj diskuti esperante kompreneble !
Pentekosto
La Lundon de Pentekosto, la 5-an de junio, ni aranĝis renkonton en la Parko
Perle du Lac, antaŭ la Domo de Sciencoj - tre bela loko kun mirindaj vidindaĵoj
sur la lago, kaj ankaŭ tre bela konstruaĵo kiun ni rapide vizitis, ĝi ne estas tre
granda sed estis malfacile eniri kaj lasi la belan ĝardenon ! Ŝance, kvankam
matene estis multaj nuboj en la ĉielo, kaj eĉ kelkaj gutoj da pluvo falis, la vetero
pli kaj pli boniĝis - do ni ĝuis sen esti tro varmaj. Denove, mirindaj floroj !
Kioma horo estas ?

Ni estis feliĉaj bonvenigi afablan vizitantinon - Sinjorinon Françoise Noirot.
Françoise estas muzikistino - ŝi ludas violonon kaj instruas muzikon kaj tradiciajn
dancojn. Ŝi multe vojaĝas esperante kaj trovas esperantistojn pere de Amikumu tiel ŝi trovis nin ! ☆
Ueli Haenni, kiu loĝas en Berno, venis al Ĝenevo kun la koramikino, Anam.
Ili havis precizan celon, krom renkonti esperantistojn : vidi la lokon kie la du riveroj
Arve kaj Rodano kuniĝas - sed ne intermiksiĝas. Jacques kaj Florence kaj mi,
Marie, renkontis ilin en la Stacidomo Cornavin. Florence kaj mi ĉiĉeronis. Do ni
busis ĝis kvartalo "Jonction", kaj poste piediris malsupren ĝis la mezo de la Pont
de la Jonction.
Estis pluveta printempa tago, kaj bone pluvis la antaŭan tagon, do la Rivero Arve
estis bruna kaj rapide fluis, kaj ĝia akvo faris rondojn kiam ĝi tuŝis la akvon
trankvilan kaj klaran de la Rodano. Ni restis sufiĉe longe sur la ponto ĉar estis
fascine, kaj ni poste foriris ĉe la alia flanko.
Ni ĉiuj ĝuis la tagon. Ueli kaj Anam devis reiri ne tro malfrue do ni re-akompanis ilin
al Cornavin kaj hejmeniris lacaj kaj revigligitaj ... Tiom da freŝa aero....
Marie ☆
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esperanto

franca

angla

germana

brako
brovo
brusto
buŝo
dentoj
dorso
femuro
fingro
- dikfingro
- piedfingro
genuo
haro, hararo
haŭto
hepato
intestoj
kapo
koksoj
kolo
koro
korpo
kruro, gambo
kubuto
lipoj
maleolo , piedartiko
mano
mentono
nazo
okuloj
okulharo
oreloj
palpebro
piedo
pugno
pojno, manartiko
pulmoj
reno
ripoj
ŝultro
stomako
ungo
vangoj

le bras
le sourcil
la poitrine
la bouche
les dents
le dos
la cuisse
le doigt
- le pouce
- l'orteil
le genou
les cheveux
la peau
le foie
les intestins
la tête
les hanches
le cou
le coeur
le corps
la jambe
le coude
les lèvres
la cheville
la main
le menton
le nez
les yeux
le cil, les cils
les oreilles
la paupière
le pied
le poing
le poignet
les poumons
le rein
les côtes
l'épaule
l'estomac
l'ongle
les joues

arm
eyebrow
chest
mouth
teeth
back
thigh
finger
- thumb
- toe
knee
hair
skin
liver
intestines
head
hips
neck
heart
body
leg
elbow
lips
ankle
hand
chin
nose
eyes
eyelash
ears
eyelid
foot
fist
wrist
lungs
kidney
ribs
shoulder
stomach
(finger)nail
cheeks

der Arm
die Augenbraue
die Brust
der Mund
die Zähne
der Rücken
der Schenkel
der Finger
der Daumen
die Zehe
das Knie
das Haar
die Haut
die Leber
die Gedärme
der Kopf
die Hüften
der Hals
das Herz
der Körper
das Bein
der Ellbogen
die Lippe
das Fussgelenk
die Hand
das Kinn
die Nase
die Augen
die Augenwimper
die Ohren
das Augenlid
der Fuss
die Faust
das Handgelenk
die Lunge
die Niere
die Rippen
die Schulter
der Magen
der Nagel
die Wange
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Humuraĵoj
Alirante al Karnavalo de Dunkerko
Iu monaĥino alvokas taksion en Hazebruko kaj rapide konstatas, ke la ŝoforo ne
ĉesas rigardi ŝin. Ŝi demandas lin, kial li tiom intense ŝin rigardas.
Tiu ĉi respondas : “Mi deziras demandi ion al vi, sed ne volus ofendi vin ”
Ŝi respondas : “Filo mia, vi ne povas ofendi min. Kiam vi havos mian aĝon kaj estos
estinta monaĥino tiom longe kiel mi, vi estos aŭdinta kaj vidinta preskaŭ ĉion. Certa
mi estas, ke nenio, kion vi estus povinta diri aŭ demandi al mi, estus ofendo al mi.”
“Tiukaze mi aŭdacas diri al vi : Ĉiam mi havis fantasmon ricevi kison de monaĥino.”
La monaĥino respondas : “Bone, ni vidu, kion ni povus fari por vi. Unue, vi devas
esti fraŭlo, kaj due, vi devas esti katoliko.”
Tre ekscitata, la ŝoforo respondas :” Jes ja ! Mi estas fraŭlo kaj katoliko.”
“Bone ! Tiukaze, prenu la proksiman kontraŭ-aleon kaj haltu vian veturilon.”
Tiam, la monaĥino plenumas la fantasmon per longa kaj brulanta kiso, kiu eĉ
ekruĝigus ĉiesulinon.
Dum ili denove veturas, la ŝoforo komencas plori.
“Mia kara infano, kial vi nun ploras ?
« Pardonu mian pekon, mia patrino ! Mi mensogis : Mi estas edziĝita kaj mi estas
judo ! »
La monaĥino tiam ridaĉante respondas :
« Ne zorgu pri tio, kamarado ! Mi nomiĝas Sergio kaj mi iras al la karnavalo de
Dunkerko !!
Dankon al Paula

Reviziita fe-rakonto : La Rano kaj la Princino
Iufoje, en fora lando,
bela, sendependa, memfida princino
hazarde renkontis ranon dum ŝi sidis
pripensante ekologiajn aferojn
ĉe la randoj de nepoluita baseno
en verda herbejo apud sia kastelo.

Post tio, mia dolĉulino, ni povos edziĝi
kaj vivi kune en via kastelo
kun mia patrino,
kaj vi povus pretigi miajn manĝaĵojn,
purigi miajn vestaĝojn, naski miajn infanojn,
kaj porĉiame senti vin
dankema kaj feliĉa farante tion."

La rano saltetis sur la genuojn de
la princino kaj diris: "Ho, eleganta damo,
mi foje estis bela princo,
ĝis malafabla sorĉistino ĵetis al mi sorton.

Tiunokte,
kiam la princino lukse vespermanĝis
pere de legeraj frititaj ran-kruroj,
spicitaj de blank-vina kaj krema saŭco,
ŝi subridetis kaj pensis en si:
"En viaj sonĝoj, ranaĉulo !"
Fonto : Anonimulo

Sufiĉas, tamen, unu kiso de vi,
kaj mi denove estos
la pimpa, juna princo kiu mi vere estas.
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Rezenco : Sub la suno
Tiu filmo estis montrita dum film-festivalo "Historio kaj Urbo 2017” kun la temo :
"Kredi kaj kredigi". Jen filmo en Pjonjango, Norda Koreio farita de rusa filmisto,
Vitaly Mansky kun teamo.
Sen la klarigoj de Mansky post la filmo, la afero estus pli malluma. Eĉ por ruso,
Norda Koreio estas ekstrema : plenkreskuloj vivas apud la laborloko (ne en paroj)
kaj la infanoj ĉe la lernejo. Sed en la filmo, ridetantaj familioj venas unu post la alia
antaŭ belega flor-fono por familia foto.
Dum la tuta filmo, homoj (ordinaraj, ne aktoroj) rolludas, bonvole faras tion, kio
estas postulata, ridete, eĉ entuziasme. Tamen, nenio estas spontanea,
individuala, ĉio estas organizata, kontrolata. Estas belegaj bildoj de la urbo,
grandegaj sovetstilaj monumentoj, kaj homoj kiuj amase iras sur grandaj placoj por
iaj festoj. La virinoj surhavas belajn tradiciajn koreiajn robojn. Tamen, la etoso
okazigas demandojn al la spektantoj.
Vizitantoj al Norda Koreio ĉiam devas esti kun siaj "akompanantoj". Ĉiu bildo de la
filmo estas vespere kontrolata. La filmisto deziris filmi familion, elektis ĝin - sed
finfine filmis tion, kion oni organizis por li. La "familio" filmita, ĉu vera familio ? En
bela loĝejo, sed estas nenio en la ŝrankoj, nenio persona en la ban-ĉambro. La
sola persona sekvenco estas ĉe la fino (kaŝe filmita), la junulino de la "familio"
estas trista kaj laca kaj unu el la filmteamo (kiu sekrete scipovas la koreian) diras al
ŝi : "Pensu al io gaja, kantu al mi ĝojan kanton" - kaj ŝi aspektas tiom konfuzita ! kaj ekkantas kanton je la gloro de Kim Ĵong Un.
Ni atentu pri la festival-programo de la venonta jaro denove en Grütli, ĉirkaŭ la fino
de marto 2018 - verŝajne interesa !
Marie Zoller

Novaĵoj en Esperantujo !
Lernu rapide Esperanton pere de
Duolingo - miloj da homoj jam
aliĝis !
Uzu Amikumu por retrovi Esperantistojn
laŭnome - apud ĉe vi aŭ en urbo kiun vi
vizitas !

Ni estas grupo de novaj esperantistoj, pro tio okazas ke ni eraras Do, se vi trovas erarojn, ni
estos dankemaj se vi bonvolus atentigi nin ! Kaj se vi volas reagi pri la enhavo, bonvolu
kontakti nin ĉe la adreso en paĝo 1.
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