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*  K I  K E R I  K A D O J*             

* C O C O R I C O S *                                                                         
B U L L E T I N   D E  L ’ A S S O C I A T I O N  «  E S P E R A N T O  B O U R G  E N  B R E S S E  »                                                                                                    

N ° 1 8   J U I N   2 0 1 4  

Apprendre l’E°, oui, mais pour quoi faire ? Chacun selon ses goûts trouve dans l’espéranto une réponse à sa quête 

internationale, et à sa soif de connaître le monde, dans sa dimension géographique, mais surtout 

humaine…Apprendre l’E°,  s’il s’agit seulement d’apprendre une langue et sa grammaire, c’est se nourrir sans 

appétit, boire sans soif, côtoyer sans connaître . Kikeri 18  et E°Bourg en Bresse proposent sans cesse à leurs lecteurs 

et associés quelques fenêtres et tentent d’ouvrir des possibles… Bon appétit ! 

Lerni esperanton, jes, sed por kion fari ? Ĉiu,  laŭ sia gusto, trovas en esperanto respondon al sia internacia serĉado, kaj 

al sia soifo esplori la mondon, geografie sed ĉefe homare…Lerni E°-n, se temas nur lerni iun lingvon kaj ĝian 

gramatikon, estas nutri sin sen apetito, trinki sen soifo, ĉeesti sen konatiĝi…Kikeri 18 kaj E°Bourg en Bresse senĉese 

proponas al siaj legantoj kaj asocianoj kelkajn fenestrojn kaj provas malfermi eblecojn…Bonan apetiton ! 

         

 

Zamenhofaj proverboj : 
 

1/ Ne fanfaronu irante, fanfaronu revenante. 

2/ Ne havante oni petas, ricevinte, forĵetas 

3/ Ne helpas glorkrono al malplena kaldrono. 

4/ Ne helpas spegulo al malbebulo. 

5/ Ne iru al fremda anaro kun via regularo. 

6/ Ne juĝu aferon laŭ ĝia ekstero. 

7/ Ne kaptita, ne punita. 

8/ Ne karesu per mano, sed karesu per pano. 

9/ Ne konante la profundecon, ne iru en riveron. 

10/ Ne kotas besto en sia nesto. 

11/ Ne kredu al orelo, kredu al okulo. 

12/ Ne laciĝos mano, ne fariĝos pano. 

13/ Ne mia estas la ĉevalo, min ne tuŝas  ĝia falo. 

14/ Ne povas ĉiu homo esti pap’en Romo. 

15/ Ne sanktuloj potojn faras. 

 

Proverbes de Zamenhof : 

Cette fois-ci, Kikeri vous propose une traduction « google », 

juste pour s’amuser…Ĉifoje, Kikeri proponas al vi pergoglajn 

tradukojn…nur por ŝerci… 

Non Kota animal dans son nid. 

Non main fatiguée, ne pas devenir pain. 

Pas capturé, pas punis. 

Ne peuvent tout être humain pap'en Rome. 

Ne pas aller à une société étrangère avec vos règles. 

Non pas que j'ai est le cheval, je ne touche pas tombé. 

Ne vous vantez pas aller, personne ne se glorifie retour. 

Ne connaissant pas la profondeur, ne pas entrer dans la rivière. 

Pas des saints pots font. 

Ne pas avoir un demande, la réception, le rejet. 

Ne pas aider glorkrono à pot vide. 

Ne jugez pas une chose en fonction de son extérieur. 

Ne pas aider miroir à malbebulo. 

Non karesu à la main, mais karesu avec du pain. 

Ne croyez pas l'oreille, croire en un oeil. 

 

 

Pasko en Kartvelio (Régis Fabre, eksprezidanto de E°Bourg) 
 

En Kartvelio 85% de la 4.9 milionoj da loĝantaroj estas ortodoksaj kristanoj (7% islamanoj kaj 8% aliaj kristanoj). En 330 la 

lando adoptis la kristanismon kiel oficialan religion, kelkajn jarojn post Armenio (301). Kristana kredo estas unu gravega piliero de 

la identeco por la lando, kiu devis multe batali dum la jarcentoj por prezervi sin kontraŭ la invadoj, la okupadoj kaj la perfortaj 

asimiladoj instigitaj de la najbaraj imperioj (Persio, Turkio, Mongolio, Rusio kaj Sovetunio,…). Post la disfalo de Sovetunio, la 

ortodoksa religio rapide revigliĝis. La plejmulto de la popolo kredas profunde. La ortodoksa eklezio havas unu patriarkon, kiu 

okupas la plej altan rolon. 

Pasko estas la plej grava religia festo dum la jaro por la kristanaro. La datoj ofte malsamas inter orientaj kristanoj kaj  okcidentaj 

eklezioj. Tamen ĉi-jare ĝi okazis samtempe (de  vendredo la 18a de aprilo gxis lundo la 21a de aprilo.) Ĉi tiuj vendredo kaj lundo 
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estas kutime feriaj tagoj en la privataj firmaoj kaj administracioj. 

Remorigo pri la mortintoj. 

La ortodoksanoj dum Pasko celebras ankaŭ la mortintojn kunportante ĉe la tombejojn vinon kaj manĝaĵojn. Pro tio, ene de la 

tombejoj, troviĝas tabletoj kaj seĝoj. Verŝinte parton de siaj glasoj sur la tombon, la ĉeestantoj trinkas je la memoro de la mortinto. 

Tiuokaze, oni ne nur manĝas kaj tostas sed ankaŭ kelkfoje kantas kaj muzikas. La etoso estas miksaĵo de ĝojo kaj malĝojo. 

La branĉetoj 

Ĝi rilatas al la palmofesto okazinta dum la palmodimanĉo, kiu malfermas la sanktan semajnon antaŭ Pasko. En Kartvelio, dum la 

palmodimanĉo, la homoj aĉetas branĉetojn el bukso apud la preĝejoj. Oni devas gardi ilin dum unu jaro. Pro tio, dum la 

palmodimanĉo, troviĝas fajroj apud la preĝejoj kie oni brulas la malnovajn branĉetojn. La branĉetoj estas metitaj en la loĝejojn, en 

la laborlokojn, kaj ankaŭ en la transportilojn kiel la aŭtoj, la taksioj, kaj la busoj. 

Ruĝe kolorigitaj ovoj 

La tradicio de la paskaj ovoj simbolas la kriston elirintan el la tombo. Laŭ iu ortodoksa legendo, Maria Madgaleno renkontis la 

romian imperiestron Tiberio por riproĉi al li la morton de la Kristo kaj anonci lian reviviĝon. Alfrontante lian skeptikismon, ŝi 

vidis la ovon ruĝiĝi, kiun ŝi tenis en sia mano. Oni trovas informojn rilate al tiu tradicio de la ovoj ĉe la egiptaj kristanoj, la koptoj, 

ekde la fino de la 5a jarcento PK. Tamen, jam en la antikveco, ekzistis tradicio donaci ornamitajn ovojn printempe en Persio kaj 

Egiptio kiel bonŝancaĵoj kaj signo de renoviĝo. 

Tradicie en la ortodoksa rito, oni ruĝe kolorigas la ovojn. En Kartvalio, oni uzas naturajn pigmentojn troveblajn en radikoj de iu 

loka arbo. Tiuj radikoj kaj la ovoj estas metitaj en bolantan akvon, dum almenaŭ 2 horojn. Pro tio eblas manĝi la ovojn dum pluraj 

tagoj poste. Antaŭ manĝi ilin, la homoj ŝatas ludi per ili. Ĉiu tenas unu ovon en sia mano kaj oni batas unu kontraŭ la alia.  Tiu, kies 

kalkŝelo de lia ovo ne rompiĝis estas la gajnanto. 

Junaj kreskaĵoj 

La kartvelanoj simboligas la reviviĝon de Kristo kreskante grajnojn da tritiko hejme. 

Tipaj pladoj dum Pasko 

La paska festo estas okazo por familie festi. Oni kutime manĝas multajn tre diversajn pladojn dum la festoj. Okaze de Pasko, oni 

nepre preparas pecojn da koko en nuksa saŭco “statsivi“ kiun oni manĝas malvarma. 

Aliaj du tipaj manĝaĵoj dum Pasko konsistas el pecoj da ŝafidaĵo kuiritaj per akvo kun kelkaj herbaĵoj kaj ankaŭ el la brioĉo 

“paska“. 

 
 

Buksaj branĉetoj, Ruĝaj ovoj, kaj brioĉo « Paska » 

Homoj muzikas apud tombo 

Tosto kaj manĝo je la memoro de la mortinto 

 

 

 

Renkontiĝo en Mont Serein kaj la malatendita vizitanto. 

(Catherine Ratton.) 
 

Inter la 8a kaj la 12a de majo 2014, la simpatia esperanta grupo 

de Orange (gvidita de Céline Bernard) invitis ĉiujn partopreni 

aranĝon, 

Ĝi okazis en la skistacio Mont Serein (1445 alteca) apud la Mont 

Ventoux kaj per la kontribuado de « JEFO ». 

Ni estis 22. Tute nature, la programo estis plenigita  per la 

proponoj kaj la kompetencoj de ĉiu. Iu proponas esperantan 

filmon … alia proponas iniciaton al Ĉi-Qong …. aliaj, atelieron 

pri verkaĵo, naturaj kreitaĵoj, pri kroĉilo ….ktp 

Kompreneble, ni ankaŭ piede grimpis ĝis la Mont Ventoux , kiu 

kulminas je 1995metroj, sub abunda suno. 

Dum tiu semajn-fino, ni havis sanĉon renkonti Rainer Kurtz el 

Stuttgart, eks presidanto de Esperanto-germanio. Li organizis 

konkurson el filmetojn pri aŭ en esperanto tra la mondo. 

(Pluraj membroj de nia klubo havas la DVDn : demandu kaj 

rigardu ĝin ; multaj filmetoj estas interesaj kaj amuzaj). 

Sed, malgraŭ la bela vetero, malgraŭ la bona etoso, estis 

problemo pro  malagrabla partoprenanto : tiu ne-atendita 

vizitanto estis aĉa viruso kiu donis al pli ol la duono de la grupo, 

Rencontre au Mont Serein et le visiteur inattendu. 
 

Entre le 8 et le 12 mai 2014, le sympathique club d'esperanto 

d'Orange (animé par Céline Bernard)  invitait chacun à 

participer à une rencontre. 

Elle a eu lieu à la station de ski du Mont Serein (haute de 

1445m) près du Mont Ventoux et avec la contribution de JEFO. 

Nous étions 22. Tout naturellement, le programme s'est rempli 

grâce aux propositions et compétences de chacun. L'un propose 

un film en esperanto ... un autre propose une iniciation au Chi-

Qong …. les autres, un atelier d'écriture, de création-nature, de 

crochet …. etc. 

Bien sûr, nous avons aussi gravi le Mont Ventoux qui culmine à 

1995 métres, sous un abondant soleil. 

Durant ce weekend, nous avons eu la chance de rencontrer 

Rainer Kurtz de Stuttgart, ex-président d'Esperanto Allemagne. 

Il est l'organisateur d'un concours de vidéos sur/ ou en 

esperanto à travers le monde. (Plusieurs membres de notre club 

ont le DVD : demandez et regardez, beaucoup de ces petits films 

sont intéressants et amusants). 

Mais malgré le beau temps, malgré la bonne ambiance, il y a eu 

un problème à cause d'un désagréable participant : ce visiteur 
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vomadojn, lacegon eĉ por kelkaj febron. Ĉiu tage, oni demandis 

«  Kiu estos malsana hodiaŭ ? » 

Feliĉe, la malsano estis nek grava nek longa kaj ĝi ne fuŝis la 

agrablan renkontiĝon. 

 

Por  informo : Céline Bernard estas ankaŭ la redaktorino de la 

revuo « Esperanto-Info » . Ne hezitu, per nur 20 eŭroj, abonu 

vin. Jen la adreso : « Esperanto-Info – Mas Chely - 48201 Sainte 

Enimie . www.esperantoinfo.info 

 

 
 

Un groupe de grimpeurs attaque le Mont Ventoux, dans lequel on 
reconnait Pierre (accroupi), Catherine (avec une longue écharpe lie 

de vin) et Reiner (avec un t-shirt rouge) 

Jen grupo de grimpantoj kiuj atakas la Monton Ventoux. Oni povas 
rekoni Pierre  (kaŭrantan), Catherine  (kun longa purpura skarpo) 

kaj Rainer (kun ruĝa t-ĉemizo). 

non-attendu était un virus qui a donné à plus de la moitié du 

groupe, des vomissements, de la fatigue et même pour certains 

de la fièvre. Chaque jour, on demandait « Qui sera malade 

aujourd'hui ? » 

Heureusement, la maladie n'était ni grave ni longue et elle n'a 

pas gâché cet agréable rencontre. 

Pour information : Céline Bernard est aussi la rédactrice de la 

revue « Esperanto-Info », N'hésitez pas, pour 20 euroj 

seulement, abonnez-vous. Voici, l'adresse « Esperanto-Info  Mas 

Chély 48201 Sainte Enimie.   www.esperantoinfo.info 

 

 

Le Mont Ventoux 

 

 

 

Internacia literaturo. 

Mo Yan estas ĉina verkisto, kiu estis Nobelpremiita pri literaturo en la 

jaro 2012, por ĉiuj siaj verkoj. Lia romano « Rano » , tradukite de Wang 

Shirong temas pri naskolimigo en Ĉinio. Kikeri donas al siaj legantoj du 

tekstopecojn , tiritajn de epilogo verkita de la aŭtoro mem en la jaro 

2009. Vivanta romano, kiu rivelas al ni pere de E°, kiom diversa estas la 

mondo… 

« Kiam mi komencis la verkadon de la romano en somero de 2002, mi 

titolis ĝin « Pilolo el Ranidoj », inspirite de la novaĵo publikigita de 

ĵurnalo en 1958, ke oni povas preventi gravediĝon se oni englutas 14 

vivajn ranidojn antaŭ seksumo. Similaj snobaj furoroj komenciĝis en 

1967, dekkelke da jaroj post « engluti vivajn ranidojn », ekzemple 

« koksanga terapio » kaj « ruĝa fermentigita teo ». Tio sufiĉe furoris 

siatempe, malgraù ke tio estis tute absurda por ordinaraj homoj kun 

minimumaj sciencaj scioj…. » 

« …samtempe kun la profundiĝo de la reformado kaj pordomalfermo, 

kun la turniĝo de kolektiva ekonomio al privata, kun la liberiĝo de 

migrado kaj dungiĝo de cent milionoj da kamparanoj, la politiko de 

naskolimigo ne povas esti rigore praktikata en multaj lokoj de la lando. 

La kamparanoj povas naski infanojn en migrado aŭ naski sekrete, dum 

riĉuloj kaj malversaciaj ŝtatfunkciuloj preferas senkaŝe kaj laŭplaĉe 

naski infanojn ol pagi punmonon, aŭ havigi al si konkubinon por naski 

infanon, cele daŭrigi la kontinuecon de la familio… » 

 

Littérature internationale. 

Mo Yan est un écrivain chinois, qui a reçu le prix Nobel de littérature en 

2012, pour l’ensemble de son œuvre.  Son roman « Grenouille », traduit 

par Wang Shirong a pour thème la limitation des naissances en Chine. 

Kikeri en présente deux passages à ses lecteurs, tirés de l’épilogue écrit 

par l’auteur lui-même en 2009. Roman vivant, qui nous révèle – par 

l’intermédiaire de l’Espéranto - combien divers est le monde… 

« Quand j’ai commencé l’écriture du roman pendant l’été de 2002, je l’ai 

appelé : « Pilule de Têtards », inspiré de la nouvelle publiée dans un 

journal en 1958, selon lequel on peut éviter une grossesse si on avale 14 

têtards vivants avant de faire l’amour. Des bruits semblables à la mode 

se sont répandus en 1967, une dizaine d’années environ après « avaler 

des têtards », par exemple « une thérapie par du sang de coq » et « le thé 

rouge fermenté ».  Cela a assez fait fureur en son temps, bien que ce fût 

complètement absurde pour des hommes ordinaires dotés d’un minimum 

de savoirs scientifiques… » 

« …en même temps, avec l’approfondissement des réformes et  

l’ouverture des portes, avec la libération des migrations et l’embauche de 

100 millions de paysans, la politique de limitation des naissances ne peut 

être pratiquée avec rigueur dans beaucoup d’endroits du pays. Les 

paysans peuvent faire des enfants au cours de leur migration, ou bien 

secrètement, pendant que des riches ou des fonctionnaires malhonnêtes 

préfèrent avoir des enfants ouvertement et à loisir plutôt que de payer 

une amende, ou se donner une concubine pour assurer leur 

descendance… » 

 

 

 

http://www.esperantoinfo.info/
http://www.esperantoinfo.info/
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E° Bourg dans les prochaines semaines: 

 
Voici les prochains évènements qui solliciteront notre attention dans les semaines qui 

viennent: 

10 juin: le CA de l’association. 

 

Visite de notre ami Peng dans la région. Celui-ci est venu à Bourg en 2010 avec Lili, 

son épouse, et Peonio, sa fille (photos ci-joint). 

- 14 juin: conférence à Clermont Ferrand, centre Jean Richepin à 15h. 

- 18 juin à Lyon, Centre de Ressources sur les Alternatives Sociales, 27, 

Montée Saint Sébastien, conférence du même Trigo. (20h30) 

- 19 juin 20h conférence au KoToPo. Michel Fontaine s’y rendra et propose 

un covoiturage … Tél: 06 08 48 85  20 

 

21 au 28 juin: Stage à Chamonix – Si une envie pressante d’y participer vous prenait, 

sachez que notre associée Michèle Orry (04 74 55 35 06) y est inscrite et cherche un 

convoiturant. S’inscrire ici: http://ifef.free.fr/Chamonix-junio2014-inscription.pdf 

  

28-06-2014: babilado (10h-16h) chez Bernard Poncet, 19, rue des Rainettes à 

Montrevel. Tél: 04 74 25 42 45. Adresse internet: bernard-poncet2@orange.fr 

S’inscrire auprès de lui le plus tôt possible. Michel Fontaine animera la journée avec 

le souci de s’adapter aux besoins des participants, d’être efficace et convivial. 

Apporter de quoi partager le déjeuner. 

 

 

24 au 30 août: visite de Junĉjo, naturopathe coréen. Plusieurs rendez-vous seront 

organisés et annoncés pour lui faire visiter notre région. Une soirée publique sur le 

thème de la médecine orientale aura lieu le 28 août (salle 04 de l’AGLCA – 18h). 

On l’invitera aussi à partager un piquenique aux Conches le mardi 26 août à 18h. 

 

Mardi 16 septembre: réunion traditionnelle dite „de rentrée“. Salle 026 de l’ancienne 

Maison des Syndicats.18h. Dîner à partager. 

 

27 et 28 septembre: stage des Rousses (Jura), organisé par E°Bourg…Voir 

information par ailleŭrs. Attention de s’inscrire avant le 1er juillet…. 

 

A partir de fin septembre et jusqu’au 15 décembre, Ana la coréenne sera à Bourg. 

Elle nous aidera à faire croître le niveau de l’E° à Bourg, collectivement et 

individuellement. Toutes vos propositions concernant son séjour seront les 

bienvenues: michel.fontaine13@orange.fr 

 

 

 

 
 

Bourg 12-06-2014 

 

 
Peng kaj familianoj en la preĝejeto St 

Maurice d’Echazeaux, kaj ludante 

konkurson de kraĉado de ĉerizkernoj en la 

parko Tête d’Or… 

 

 
Ĉe la preĝejo Brou… 

 

 
Junĉjo analizas ĉu ĉiuj korpopartoj de la 

prezidanto ekvilibras… 

 

http://ifef.free.fr/Chamonix-junio2014-inscription.pdf
mailto:bernard-poncet2@orange.fr
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