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

LIMSALTANTA FOLIO

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.
Nivelo I, marde de 18h00 ĝis 19h30 (Sinjorino Pace)
Nivelo II (gramatiko/konversacio), marde de 18h00 ĝis 19h30 (Sinjorino Zoller)
Ĝeneva grupo : Esperanto-Grupo La Stelo, Case postale 734, CH-1212 Grand Lancy
1. Kontakto : S-ino Christiane Sixtus retpoŝte: ch.sixtus@bluewin.ch. La grupo
kunvenas de tempo al tempo en la Maison des Associations, 15 rue des Savoises,
1205 Genéve.
JEGG - Junulara Esperanto Grupo de Ĝenevo
Renkontoj okazas unu aŭ du foje monate (merkredon aŭ jaŭdon) ĉe Green Café, 77
boulevard Carl Vogt, Plainpalais, Genève, je la 19-a horo. 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. 021-729 58 02 Interete : www.alawa.ch/les
Renkontoj ĉiun unuan lundon de la monato je la 20-horo en la Bufedo de la
Stacidomo.
CDELI - La Chaux-de-Fonds
Sabataj stud-aranĝoj :
Didaktikaj stud-sabatoj : la trian sabaton de la monato, por ĉiuj esperantolernantoj.
Kulturaj seminarioj : la unuan sabaton de la monato, ĝi celas kleriĝon koncerne al
la historio kaj literaturo de esperanto :
de la 10-a matene ĝis la 17-a posttagmeze
Aliĝo : Nancy Fontannaz, telefone 021 728 31 27 au rete :
nancy.fontannaz@gmail.com
Partopren-kotizo : CHF 15 (stud-sabato), SF 20 (seminario)
Adreso: CDELI, Bibliothèque de la Ville, Progrès 33, CP 3034, 2303 La Chaux-deFonds.Tel: 032 967 68 42, retadreso : gacond@bluewin.ch

printempo-aŭtuno : No. 6, 2012
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 18-a
horo ĉe la "Brasserie aux Cheminots", 7 rue des Gares, malantaŭ la stacidomo
Cornavin en Ĝenevo (apud la Poŝtoficejo Montbrillant).

En ĉi-tiu numero : Asocia agado, poezio,
ŝercoj, nomoj de arboj, 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 retpoŝte: mariezoesp@hotmail.com
kaj en Ĝenevo : Laure 0768614836
Poŝtadreso : 36 parc du Bugnon, 01630 St Genis-Pouilly, Francio
Tiuj kiuj deziras, povas kontribui simbolan sumon al Asocio EGR de € 3.00 aŭ SFr 5.00 (jare)
- donacoj ankaŭ bonvenas! Por membriĝi, nur demandu kaj vi ricevos membro-karton.
Konto (Svisa Poŝtobanko CCP): 17-207679-3
Por informoj pri :
● 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

ANNECY, France
Esperanto 74
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).
° Ne forĵetu tiun broŝuron, bonvolu doni ĝin al iu alia °

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

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

La Bona Lingvo
La Albatro - L'albatros de Charles Baudelaire
Kelkfoje, por amuzo, ŝipanoj kapt-akiras
Albatrojn, ĉi grandegajn ventbirdojn de la mar',
Kiuj, indiferentaj vojaĝkunuloj, iras
Post ŝip' glitanta super amara abismar'.
Apenaŭ ili estas metitaj ŝipoplanke,
Ĉi reĝoj de l'lazuro, mallerte kaj kun ĝen',
Grandajn flugilojn blankajn jen trenas ambaŭflanke,
Kiel remilojn pezajn, kun kompatinda pen'.
Ĉi vojaĝant' flugila inerte nun hezitas.
Ĵus nura bel', kaj nune: malbel' komika jam.
Jen, iu ĝian bekon per kurba pip' incitas,
Alia ĝin, fluginton, imitas dum la lam'.
Similas la poeto al tiu princ' de l'nuboj,
Kiu la ŝtormon ĝuas, kaj ridas je l'pafant',
Kaj kiun, tere, sube, ĉe mokrideg' de buboj,
Malhelpas iri ĝiaj flugiloj de gigant'.
Traduko : K. Kalocsaj

Soleco
Ŝafisto iras sur montaro,
kie birdkantoj sonas
kun la Natur' en solidaro
solecon li ne konas.
Sed iras mi sur urbojstratoj,
kie la bru' senĉesas
kaj meze inter homfratoj
fremdule mi solecas.
John S. Dinwoodie
en Kastelo el revoj

Hejmbesto
Vi dormas sur velur', aŭ lan'
aŭ silko;
vi manĝas el telero; mi vin
brosas;
vi ludas kun ŝnurpeco aŭ
kun pilko,
kaj nokte mi la ĉambropordon ŝlosas.
Hejmbesto ! Sed en okulpar'
fiera
mi vidas, ke vi ne obeas
homon;
ĉe vi mi loĝas, restas vi
libera;
tigreto, kiu ial havas
domon.
Marjorie Boulton, Eroj

➘
Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,
Qui suivent, indolents compagnons de voyage,
Le navire glissant sur les gouffres amers.
À peine les ont-ils déposés sur les planches,
Que ces rois de l'azur, maladroits et honteux,
Laissent piteusement leurs grandes ailes
blanches
Comme des avirons traîner à côté d'eux.
Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule!
Lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid!
L'un agace son bec avec un brûle-gueule,
L'autre mime, en boitant, l'infirme qui volait!
Le Poète est semblable au prince des nuées
Qui hante la tempête et se rit de l'archer;
Exilé sur le sol au milieu des huées,
Ses ailes de géant l'empêchent de marcher.
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Verda angulo
Transnacia organizaĵo adoptas Esperanton
La Indiana Kooperativa Grupo, transnacia organizaĵo en kunlaboraj rilatoj kun Intraespo kaj
lanĉintoj de Kiberio, decidis adopti Esperanton kiel laborlingvon. Temas pri kooperativa grupo
establigita je 2002, kiu laboras nun en Ameriko (Montevideo kaj Bonaero) kaj Eŭropo (Madrido
kaj Bilbao). La grupestra kooperativo estas «Sociedad de las Indias Electrónicas», la plej fama
de niaj entreprenoj, kreinta de diversajn novaĵojn kiel la unua enterprenoblogo en la mondo aŭ
ret-servojn sur libera programaro.
Ilia ĉefa argumento:
"Ni, indianoj, komencis antaŭ du semajnoj studi kaj uzi Esperanton en la nia labortablo por
debati kaj labori. Kiu lingvo povus esti pli bona ol sinteza lingvo por komunumo, kiu unuiĝas
pro ideoj kaj projektoj, ne pro originoj : — «Ne francoj kun angloj, ne rusoj kun poloj, sed homoj
kun homoj». "
Esperanto estas por ni: sinteza lingvo por sinteza komunumo.
De : Libera Folio, Ŝlosilvortoj : Indiana Kooperativa Grupo, las Indianas
✧✧✧

(2012-07) Biofuelo povus esti pli ekologia:
Nuntempe kreskas la areoj da majzo-monokulturoj - ĉefe por nutri biogas-generatorojn.
Plej ofte sen ŝanĝo de la planto-tipo - kio ebligas la trud-insekton plenan ludejon por gajni
resistencon, eĉ kontraŭ tiu Bt-majzo (kion oni ĵus spertas en Usono).
Nova evoluo montras, ke miksaĵo de "sovaĝaj" plantoj sur tiaj kampoj povus anstataŭigi la
majzon. Tio havus la avantaĝon, ke oni praktike ne bezonus kemiaĵojn (fekundenzo kaj
insekticidoj) kaj povus rikolti dum pluraj jaroj - eĉ la kvanto da rikoltaĵo estas ne tro
malalta. Intertempe papilioj, abeloj kaj aliaj bestoj povus plu vivi tie.
(de) http://www.badische-zeitung.de/wildpflanzen-koennten-den-mais-beim-biogasersetzten
Ŝlosilvortoj : Badische Zeitung, wildpflanzen, mais

Noto: Bacillus thuringiensis estas bakterio kiu atakas maijzon.
Fekundenzo = kemia sterkaĵo.

✧✧✧

(2012-09-03) Solvo por multaj: Feki en saketon - higiena kaj efika
Ĉirkaŭ 2 miliardoj da homoj ne havas taŭgan necesejon. Tio kaŭzas ofte malsanojn.
Juna sveda entrepreno evoluigis solvon por tiu sanitara problemo. Camilla Wirseen laboras kaj
testas la produkton en Kibera, slumo de Nairobi. Tie oni ankaŭ produktas ĝin. Temas pri duobla
saketo, kaj estas biologie malkomponebla (kompoŝtebla). Vi metas ĝin sur sitelon, urinas kaj
fekas, fermas la saketon kaj vi povas doni ĝin al kompoŝtejo. Por ne kaŭzi malsanojn, ĝi
interne enhavas ureon, kiu post mallonga tempo (se estas varma) ŝanĝiĝas en amoniakon - kiu
mortigas ĉiujn bakteriojn.
Nun oni produktas la saketojn en Nairobi kaj testas la uzadon.
http://www.peepoople.com/
Noto : "slumo" = ladurbo, kvartalaĉo
Fonto : AVENO, reta bulteno de AVE - Asocio de Verduloj Esperantistoj
http://www.westermayer.de/manfred/verduloj/welcome.htm
Dankon al Manfred Westermayer
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Plurlingva listo de konataj eŭropaj arboj

Asocia agado
EKSPOZICIO PRI ESPERANTO ĈE "MAGASIN DU MONDE" EN VEVEY
Dum la 4-a de aprilo 2012, okazis en Vevey inaŭguro de ekspozicio pri Esperanto.
Ĝia sukceso originis precipe de Sonia kaj Charlotte, membroj de la Laŭzana grupo. Krom
esperantistoj, venis multaj vizitantoj interesitaj pri nia lingvo.
Mireille, prezidanto de SES, oficiale bonvenigis la partoprenantojn, kaj prelegis pri la
historio de esperantujo. Ŝi aparte memorigis pri :
● la kreado de la lingvo, ekde antaŭ 125 jaroj ĉijare;
● la 1-a monda kongreso de Bulonjo-ĉe-Maro en 1905 ;
● la du rezolucioj de UNESKO en 1954 kaj 1985, kiuj rekonas similecon de celoj kaj por
UNESKO kaj por Esperanto, kaj laŭdas la progreson de la lingvo, kiel ilo de bonkompreno
inter popoloj kaj inter malsamaj kulturoj ;
● la oficiala agnosko de Esperanto, kiel vera lingvo (ne nur dialekto) per atribuo de la
mallongigo « eo » (« es » estas la oficiala simbolo de la hispana lingvo), kiu permesis la
kreadon en 2001 de la libera enciklopedio « Vikipedio », kiu nun enhavas pli ol 160 000
artikolojn.
Kvankam neniu ŝtato akceptis Esperanton kiel oficialan lingvon, ĝi estas uzata, tra la kvin
kontinentoj, de 2 ĝis 3 milionoj da parolantoj.
Ŝi menciis gravulojn (kies grandformataj fotoj estis ekspoziciitaj), kiuj parolis favore al
Esperanto (Eco, Einstein, Gandhi, Tolstoj, ktp).
Tuj post la fino de ŝia parolado, la foto de la fondinto, Zamenhof (kies nomon ŝi senintence
ne nomis), brue falis, disigante vitrajn pecojn, kiuj estis el travidebla vitro, do ĉiuj
aŭskultantoj konsideris tion, kiel bonŝancegan saluton de la Majstro al la internacia lingvo !
Nancy proponis ankaŭ kvizon por montri al esperantaj lernantoj kiom facile estas rekoni kaj
rilatigi francajn tekstojn kun esperantajn tekstojn skribitajn sub la fotoj.
Fine, ĉirkaŭ bongusta bufedo, amikeca rondo animis varman etoson.
Didier Cornuet
Vendredon, la 13-an de Aprilo 2012 mi veturis ĝis Vevey por viziti la ekspozicion pri
Esperanto, muntitan tie far membroj de la Laŭzana E-grupo.
Alvenante al la librejo Le Magasin du Monde ĉirkaŭ la 15h30 mi bonŝance trafis la du
organizantojn de la ekspozicio, Charlotte Blanc Maillard kaj Sonja Daubercies, kiujn mi jam
konis okaze de ilia vizito al Ĝenevo pli frue en la jaro – vere bonŝance, ĉar ili estis
forirontaj !
Kore ili bonvenigis min, prezentis sian kolegon kiu deĵoros ĝis la 18-a, kaj montris al mi la
diversajn eksponaĵojn.
Krom kelkaj revuoj kaj broŝuroj, la ekspozicio konsistis esence el serio da bildoj de famaj
homoj, kiuj estis esprimintaj sin favore al Esperanto. Ĉiun bildon akompanis unu el iliaj
citaĵoj, Esperante kaj france. Por bone testi sian komprenon, la vizitanto povis kompleti
liston, ligante citaĵon al nomo.
Pro sia nekutimeco tio estis tre interesa trajto de la ekspozicio. Klare, por ĝia muntigo
necesis multe da tempo kaj laboro, kaj la rimarkoj en Ora Libreto apud la pordo spegulis la
admiron de la vizitantoj. Inter tiuj mi ekvidis la nomojn de Anita kaj de Didier el nia grupeto.
Richard Wilson
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esperanto

franca

angla

germana

latina

abio

le sapin

fir

die Tannenbaum

Abies

acero

l'érable

maple

der Ahorn

Acer

akacio, robinio le robinier

acacia

die Akazie

Acacia

alno

l'aune

alder

die Erle

Aldus glutinosa

avelo,

le noisetier

hazel

die Hasel

Corylus avellana

betulo

le bouleau

birch

die Gelb-Birke

Betula

fago

le hêtre

beech

die Buche

Fagaceae

frakseno

le frêne

ash

die Esche

Fraxinus
excelsior

hedero

le lierre

ivy

der (das) Efeu

Hedera helix

ilekso

le houx

holly

die Stechpalme

Ilex

juglandarbo

le noyer

walnut tree

der Walnussbaum

Juglans

karpeno

la charmille

hornbeam

die Hainbuche

Carpinus betulus

kaŝtano

le chataignier chestnut

der Kastanienbaum

Castanea sativa

kratago

l'aubépine

hawthorn

der Weissdorn

Crataegus

kverko

le chêne

oak

die Eiche

Quercus

lariko

le mélèze

larch

die Lärche

Larix

laŭro

le laurier

laurel

der Lorbeerbaum

Lauraceae

morusarbo

le mûrier

mulberry

der Maulbeerbaum,

Morus nigra

avel-arbo
alleghaniensis

die Maulbeere
pinarbo

le pin

pine tree

der Kieferbaum

Pinus

platanacero

le sycomore

sycamore

der Bergahorn

platano

la platane

plane tree

die Platane

Acer pleudoplatanus
Platanus

poplo

le peuplier

poplar

die Pappel

Populus

saliko

la saule

willow

der Weidenbaum

Salix

sambuko

le sureau

elder

der Holunderstrauch Sambucus nigra

taksuso

l'if

yew

die Eibe

Taxus

tilio

le tilleul

lime tree

der Lindenbaum

Tilia

ulmo

l'orme

elm

die Ulme

Ulmus

visko

le gui

mistletoe

der Mistelzweig

Viscum album

Fonto : Interreto
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.... Asocia agado

Ŝercoj
*ĴALUZO*

KATA RAKONTO
Edzo kiu malŝategas la katon de sia edzino
decidas veturi ĝin 20 kilometrojn for.
Li forlasas ĝin kaj revenas hejmen; kiam li
alvenas, la kato atendas lin tuj antaŭ la pordo.
Nervoza, li reprenas la katon kaj forveturas ĝin 40
kilometrojn fore, kaj poste forlasas ĝin denove;
kiam li alvenas hejmen, la kato atendas lin.
Furioza, li reprenas la katon kaj veturas 10
kilometrojn dekstren, kaj poste 25 kilometrojn
maldekstren, 30 kilometrojn norden, kaj 25
kilometrojn suden. Li forlasas la katon kaj foriras.
Post kelka tempo, li alvokas sian edzinon per
poŝtelefono :
- Karulino, tuj unu demando, ĉu la kato estas tie ?
- Jes, ĝi ĵus alvenis, kial ?
- Pasu min tiun stultulaĉon, mi estas perdita !

La edzino en parvenua familio plendas al
sia ĉambristino :
« Ho, Manjo, mi estas tre, tre malĝoja.
Mi divenis, hodiaŭ ke mia edzo jam
longan tempon min kokras kun sia
sekretariino »
« Neeble, nekredeble ! Sinjorino, vi
certe diras tion nur por ĵaluzigi
min. Sed vane, kredu. “
László Huszár

*FILINOJ AŬ MONO*
Du lernantoj de rabena lernejo
interdiskutas :
Diras Reuven (Ruben): "Diru al mi
Jona, kion vi ŝatus havi: 7 filinojn aŭ
7 milionojn da dolaroj ?
Jona: "Kia stulta demando! Kompreneble
7 milionojn !"
Reuven: "Malbone, ĉar se vi havus 7
milionojn da dolaroj, vi certe dezirus
havi pli multe. Sed se vi havus 7 filinojn,
tiam vi certe ne dezirus havi pli..."

Deka datreveno de la Lunda Grupo !
La Lunda Grupo festis sian 10-an datrevenon lundon, la 2-an de julio 2012. Ni ĝoje kunvenis
en la kutima loko - la Bierejo ĉe Fervojistoj - kaj manĝis hispanajn frandaĵojn kaj kukon, kiu
alvenis al la tablo dekorita de 10 fajraĵetoj - bela vizio !
Ni ankaŭ bonvenigis surprizan gaston - Jean-Jacques M'U kiu venis por liveri la libron kiun li
eldonis - "Ni, indignuloj, okupu la mondon ! ... nous les Indignés, occupons le monde ! " kiu
kunmetigas tekstojn verkitajn de diversaj indignuloj - en la origina lingvo kun pluraj tradukoj al
Esperanto. Li volas enkonduki Esperanton en la movadon de la Indignuloj kiel internacia
komunik-lingvo - brila ideo, ĉu ne ? Kompreneble ni multe diskutis kaj ne estis sufiĉe da
tempo por aŭskulti lin - ni kunkunsentis ke li revenu alian fojon kiam li havos pli da tempo.
Ni ankaŭ kantis kelkajn konatajn kanzonojn kune - estis bona sperto, ni certe daŭrigos dum la
semajn-renkontoj.
Charmian
Je la foto de la grupo (Jean-Jacques estas vid-al-vide) :

MALEDZINIĜO
- Diru, Sinjorino, kia estas la kialo de via
maledziniĝo?
- Mia edzo pritraktis min kiel hundon.
- Li aĉe konsideras vin ? Li batas vin ?
- Ne, li volas ke mi estu fidela !

Dankon al Paula Vité
EMERITIĜA PENSO
Mia edzino diras al mi : "Kion vi volas fari
hodiaŭ ?"
Mi respondas al ŝi : "Nenion."
Ŝi diras : "Sed, tio estas kion vi faris hieraŭ !"
Mi respondas : "Jes, sed mi ne finis."

RESTAĴOJ NE ESTAS FESTAĴOJ

Jozefino kontrolas en la fridujo: Ho, vidu,
ni ne finis mian legomtorton de hieraŭ
vespere. Nu, tio faciligas por mi ĉivespere ni havos la restaĵojn!
Eta Joĉjo: Eĥ....
Jozefino: Kio? Ĉu vi ne ŝatis mian
legom-torton?
Joĉjo: Vidu, panjo - se mi ŝatus vian
Fianĉino: "Diru, karulo, kiaj knabinoj
legom-torton, kredu ke ne estus restaĵoj! plaĉas al vi - belaj aŭ saĝaj?"
Fianĉo: "Nek tiaj, nek aliaj, nur vi."
Dankon al Rikardo kaj Carole
Fonto : Lernu !

Ni estas grupo de novaj esperantistoj, do okazas ke ni eraras Do, se vi trovas erarojn,
ni estos dankemaj se vi bonvolus atentigi nin !
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STAĜO EN LAJOUX (39) - 29a-30a septembro 2012
Lajoux situas en la centro de la « Parc du Haut-Jura », 15 kilometrojn post la « col de la Faucille » (el
Ĝenevo). Marie kaj Jean-Loup partoprenis tiun staĝon organizitan de la Rodanalpa Federacio. Estis tie
esperantistoj el departamentoj 01, 69, 73, 71, 74, 39.
Ni alvenis sabaton matene je la horo de la matenmanĝo kaj ni estis invititaj ĉirkaŭ la tablo. Kiam ĉiuj
estis pretaj oni disiĝis en grupoj por lerni, konversacii kaj ludi (skrablon).
La tagmanĝaĵo konsistis el acida brasiko direkte alportita el Alzaco. Postagmeze oni veturis al apuda
vilaĝo Premanon kie situas la « Centre Paul-Emile Victor ». Oni vidis ekspozicion pri ekspedicioj al la
polusaj regionoj. Vespere oni rigardis lumbildojn pri vojaĝoj al Azio kaj vizito ĉe tieaj esperantistoj.
La dimanĉo matene oni ankaŭ esperantiĝis en grupoj. Por la tagmanĝo ni frandis bonan rostaĵon
akompanatan de fungoj ĵus plukitaj en la najbara arbaro.
Postagmeze ni vizitis la « Maison du Parc du Haut-Jura » en Lajoux. Tie estas montrataj per fotoj,
paneloj, objektoj, la riĉofontoj de la regiono kaj la rimedoj por la protektado de la naturo.
Du tagoj en la varma etoso de monta ĉaledo, meze de vera naturo. Eroj de la Esperanta komunumo.
5

