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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 9  -  J U I L L E T   2 0 1 4  

Kiel multaj el siaj legantoj, ankaŭ Kikeri ferias…kaj proponas al vi 
kolekti pli leĝerajn temojn, ĉifoje tute en E°, ĉar ĉiuj jam sufiĉe lernis, 

ĉu ne ?  Nun tempo venis ĝui sunon, belan someran veteron, 
ripozon, manĝaĵojn, legadon, amikajn renkontojn, vojaĝojn kaj … 
esperanton… Tiu ĉi Kikeri 19, kaj feria tempo,  ebligas al ĉiuj pli 
esplori la lingvon… 

 Japana lilako (lagerstroemia) jam ruĝe pompas… 

 

 

Mediti pri – pli malpli - saĝaj proverboj kaj esprimoj de Zamenhof… 

Sen speso unua ne ekzistas la dua. ( speso – simbole - £, estas internacia konvencia monunuo, kreita en 1907 de F.de 
Saussure, svisa sciencisto) 
Sen mensoga rekomendo ne iros la vendo. 
Sen ordo en afero ne ekzistas prospero. 
Sen mono en urbon ne iru. 
Sen mono oni estas nulo, kun mono saĝulo. (ĉu vere Zamenhof tiel pensis ?) 
Sen povo, kolero estas ridinda afero. 
Sen regalo ne estas balo. (ĉu danco ne estas regalo?) 
Sen rigardo, sen gardo. 
Sendemanda ekprotesto estas ofte kulpatesto.( la vorto “sendemanda” neniel havas tajperaron.) 
Sendito nur portas; kion oni ordonis li raportas. (malfacile kompreni!  Eble la posta proverbo klarigas.) 
Senditon oni aŭskultas aŭ ne aŭskultas, sed nek punas nek insultas. 
Senfara plendo ne estas defendo. 
Senfortuloj longe vivas. 
Senkonscie vi agis, konscie vi pagos. 
Senlaboreco dormon alportas. 
Senlaboreco estas patrino de ĉiuj malvirtoj. 
Senlanigu sed ne senfeligu. 
Senpaga estas nur la morto, sed ĝi kostas la vivon. (Lapalissade ?) 
Senplumigi kokinon, ne vekante mastrinon. 
Sen laboro ne venas oro. 

 

Humuraĵoj… 

Identigilo : 
Iu homo venis al farmisto, kaj arogante anoncis , montrante sian identigilon : « Mi estas ŝtata inspektoro, kaj venis por 
inspekti viajn bovojn . » Tiel anoncinte, li iris al la stalo. 
Iom poste li kriegis kaj forkuris de la stalo, ĉasate de la feroca bovo. « Helpu min ! Haltigu vian bovon ! » 
La farmisto kriis : « Montru vian identigilon, S-ro ! Montru vian ŝtatan identigilon ! » 
La kliento ĉiam pravas. 
En la unua tago, kiam nove dungita vendistino venis al la vendejo por labori , ŝia estro diris : « Memoru, ke en nia vendejo, 
la kliento ĉiam pravas. » 
Poste li notis, ke klientoj venis al la vendejo de la nova vendistino, sed forlasas ne aĉetinte. 
La estro demandis al la novulino : « Kio okazas ? Kial neniu  aĉetas ? 
La vendistino respondis : « ili ĉiuj diris, ke la prezoj estas tro altaj,kaj mi diris al ili ke ili pravas. » 
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La regiona/nacia kongreso en Chambéry (Bernard 
Poncet) 

La kongreso de Esperanto-France okazis en Chambery,  

samtempe kiel tiu de la Rodanalpa Esperanto- Federacio, 

la lastan semajnfinon de junio. 

Esperanto Vive (klubo de Chambéry) kaj la Federacio 

precipe ŝarĝiĝis pri la organizado de la Kongreso. 

Krom la kunsidoj de Asocioj kaj komitatoj, kaj la tradiciaj  

ĝeneralaj asembleoj, multaj ekskursoj kaj turistaj vizitoj 

estis planitaj. La suno rendevuis kaj multe da kongresanoj 

profitis la  proponitajn distraĵojn ; ili unanime ŝatis la 

belecon de savojaj pejzaĝoj. 

Persone, sabaton matene, mi vizitis la malnovan urbon kaj 

la kastelon de la savojaj dukoj. Gvidisto de Chambéry 

prezentadis la monumentojn kaj artaĵojn, kaj samtempe, la 

esperantista Akademiisto Brian Moon majstre tradukis en 

la universalan lingvon. Tiu vizito estis tre interesa. 

Post la tradicia « honorvino » de la municipo, ni (la Bourg-

en-Bresse-a grupo) havis la plezuron tagmanĝi kun la 

erudito Michel Dechy (prezidanto de Esperanto-Lille kaj 

de Esperanto- Nord-Pas-de-Calais).  Li profitigis nin, 

precipe esperantlingve, de siaj sciadoj pri la verkaro de 

Hergé kaj pri la tenisa medio. (aldonita noto : Michel Dechy 

partoprenis la tradukon de pluraj »Tintin » kaj estas patro de 

iom fama tenisĉampionino Nathalie Dechy.) 

Posttagmeze, mi malkovris kelkajn ludojn pri la esperanta 

trejnado. Sekve, mi ĉeestis du prelegojn :  « Vivo kaj utilo 

de Akademio de Esperanto" de Brian Moon, kiu klarigis  

la rolon de la multaj sekcioj  de la Akademio ; kaj : 

« Lingva justeco/Lingva politiko kaj Eùropo » de M. 

Gazzola, kiu eksponis siajn studaĵojn pri la eùropa 

percepto de la eùropanoj  relate al proponoj de lingvaj 

oficialigoj. 

Vespere, spektaklo de Attila Schimmer, kaj Folkmuzika 

balo estis organizitaj. 

Dimanĉon matene okazis la tradicia aùkcio profite al 

Esperanto en Afriko  animita de la talenta Johano-

Ludoviko (nia prezidanto),  kiu kapablus vendi  al kaprino 

vulgaran ŝtoneton kiel magian juvelŝtonon. Laù li,  la 

monrikolto estis bona. 

Kvankam la partoprenantaro estis sufiĉe modesta (nur 120 

homoj), la kongreso estis reala sukceso. 

 
 

 

Vitraloj en la Kapelo (Kastelo de Savojaj Dukoj) 

 

En Chambéry, oni ŝerce nomas tiun monumenton « Les 
Quatre-sans-Cul », « 4 sen postaĵo », ĉar nur la kapo de la 

4 elefantoj aperas. 

 

 

Raportis  Firdaŭs Ŝukurov, pri sia franca turneo 

Ĉiuj memoras la viziton de Firdaŭ kaj Svetlana Ŝukurov, kiuj vizitis Bourg en Bresse 

antaŭ kelkaj monatoj. Li sendis sian raporton pri la tuta turneo, el kiu Kikeri eltiris la 

jenajn vortojn, koncerne nian asocion : 

Sekvan tagon, frumatene,  ni startis  al la stacidomo de Metz. S-ro Marcel enmanigis 

al mi la trajnbiletojn de Metz ĝis Bourg-en-Bresse. Farinte ŝanĝon survoje en 

Strasburgo, ni tute komforte venis al la destinita stacidomo. Ĉar tiun tagon s-ro Jean-Louis Gayet fartis malbone, 

nin renkontis ridetanta amiko s-ro Miŝel. (temas pri Michel Sarbach) 

Post kelkaj minutoj ni venis al la loĝejo de gesinjoroj Gayet. Ili loĝas en  granda kampara domo, kies parto estas 

hotelo. S-ro Jean-Louis kaj s-ino Eliane forte brakumis nin kaj por komenco invitis gustumi tason da teo. Post iom 
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da babilado, ni, sub la gvido de Eliane, promenis sur apudaj kampoj. Survoje ni rikoltis iom da herboj sanigaj por 

vespera salato. Post vespermanĝo s-ro Jean-Louis, ludante gitaron, kantis al ni kanton en la franca, promesante, ke 

alian vesperon ni kantos Esperante. Sekvan tagon matene, pro la bona vetero, ni promenis ankoraŭ, dum la mastroj 

zorgis pri ĉiutagaj laboroj. Poste s-ro Jean-Louis intervjuis min por la loka radio. 

Vespere kolektiĝis esperantistoj de la loka asocio. En komenco okazis konversacia rondo pri movadaj problemoj kun 

foja interpreto de Jean-Louis kaj post vespermanĝo ni rakontis pri nia lando montrante bildojn. Bedaŭrinde, pro la 

malbona stato de nia amiko Jean-Louis la promesita kantado ne okazis. Matene s-ino Eliane veturigis nin al la 

stacidomo kaj adiaŭis, enmanigante trajnbiletojn ĝis Liono. 

 

Voici une sélection de vidéo relatives à l'espéranto apparues sur internet au cours du mois de 

juin 2014 : 

(kompilado ĉiumonate farita de Jacques Baratier, el  Grupo Esperantista Le Mans) 

Vidu lin en lia filmeto ĉe  http://www.dailymotion.com/JoboTelevido 

- L'alphabet de l'espéranto est-il un ensemble de meubles ou de légumes ? (vidéo humoristique) : 

15esperanto 
- Conseils de lectures en espéranto (3ième émission) : Legu, Aŭdu, Vivu - Ep. 03: Maresto, 

mal-vortoj, marmoro 
- Comment faire publier un article sur l'espéranto dans un journal régional : Esperanto en la 

gazetaro de via regiono 
- Deux vidéos (sur le site de radio Chine internationale) à propos du prochain congrès de SAT à Dinan : Ĝuu SAT-

Kongreson kaj mezepokan urbeton Dinanon - china radio - international 

- Conférence sur le français en Afrique du Nord : La franca lingvo nordafrike - Eduardo Berdor 

- Très belle chanson en espéranto pour le générique d'un dessin animé japonais : 『サカサマのパテマ』 

主題歌「Patema Inverse」 

- "Comprendre Fukushima en deux minutes" (en français avec sous-titres en espéranto) : Kompreni Fukuŝimo-n en 2 

minutoj 
- "Liberté pour Raif BADAWI" prisonnier d'opinion en Arabie Saoudite (avec sous-titre en espéranto) : Libereco por Raif 

Badawi 
- Reportage en espéranto sur une boutique de commerce équitable en Italie du Nord : Mondbutiko - Merano 

- 7ième rencontre espérantiste du Moyen-Orient : 7-a Mezorienta 

- 7ième rencontre espérantiste du Moyen-Orient(excursion post-congrès) : 7-a Mezorienta 

- Excursion espérantiste en Silésie (Pologne) : rapida Raporto de Verda Stacio 

- A propos de Poutine et de ses guerres : Miĥeil Saakaŝvili (pri Putin kaj liaj militoj)  

- Jesus Suso MOINHOS nous parle de son itinéraire d'espérantiste : Studi en Poznano - Jesus (Suso) Moinhos 

- Llona KOUTNY parle des études interlinguistiques de l'université Adam Mickiewiczde POZNAN (POLOGNE) : Ilona 

KOUTNY Interlingvistikaj Studoj UAM CDELI 03 majo 2014 parto 1 v3 1920x1080 2  
- Lauren apprend l'espéranto (sixième semaine) : Lauren's 6-week challenge final video: Making friends at the 

Polyglot Gathering 
- Visite de l'apothicairerie de Baugé 

- Présentation de la ville de SACRAMENTO en espéranto : My Presentation in Esperanto about Sacramento  

- Espérantiste cubain en BELGIQUE : Trilande... 

- Visite guidée en espéranto du musée des jeux pour ordinateurs de Berlin : Guided tour in Esperanto at the Computer 

Games Museum Berlin 
- Rencontre espérantiste à Beidahe (Chine): Verda Ekskurso en Beidaihe (Ĉinio) 

- Manifestation en Chine à bicyclette pour défendre l'environnement : Biciklado en Ĉinio por protekti la medion 

- Suite du vidéoblog de Tobiasz (jeune espérantiste polonais) : Mi revenas! Kelkaj anoncoj 

- Présentation de l'Indonésie en Corée : Prezentado pri Indonezio en Koreio 

- Film d'animation doublé en espéranto : La Vivo de Harvie Krumpet - Filmo en Esperanto 

- Le tournesol qui ne suit pas le soleil :juna sunfloro 

- Publicité humoristique pour inciter les américains à ne pas laisser leurs armes à feux à portée des enfants (sous-titée en 

espéranto) : Ludiloj (Tradukita en Esperanto)  

- Reportage à propos de l'espéranto sur une chaîne croate : Esperanto u Hrvatskoj 

-"Doktoro Esperanto", spectable en italien sur LL ZAMENHOF : Doktoro Esperanto 

- Reportage sur l'espéranto sur une chaîne urugayenne : Uruguayos hablan y piensan en esperanto  

- "Strangers in tje night" en espéranto : FREMDAJ EN LA NOKT' (Strangers in the night) - 

Kaempfert/Singleton/Snyder - Esperantigo: E. Rovere 
- "Moonriver" en esperanto : Lunfluvo - Kvaropo Sinkopo 

- "Se vi forestos" chantée par le quatuor Sinkopo : Se vi forestos - Kvaropo Sinkopo - Esperanto 

- "Viviga pluvet' "chantée par Maria VILLALON : Viviga pluvet' - María Villalón - Esperanto 

"Muzaiko" tuttempa esperanta retradio : 

http://www.radionomy.com/FR/radio/muzaikoinfo/listen. 

 

 

http://www.youtube.com/attribution_link?a=icf53fQT5oc&u=%2Fwatch%3Fv%3D_1V1mfcPnIA%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=PuGGOfDELLA&u=%2Fwatch%3Fv%3DaeRzXe50A1k%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=PuGGOfDELLA&u=%2Fwatch%3Fv%3DaeRzXe50A1k%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=HZ8U7jQm3Jc&u=%2Fwatch%3Fv%3DsiVZPQ7c4xA%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=HZ8U7jQm3Jc&u=%2Fwatch%3Fv%3DsiVZPQ7c4xA%26feature%3Dshare
http://esperanto.cri.cn/721/2014/06/27/165s163790.htm
http://esperanto.cri.cn/721/2014/06/27/165s163790.htm
http://www.youtube.com/attribution_link?a=kiaJxuAPLZ4&u=%2Fwatch%3Fv%3DRinfdFC3uhE%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=QpjRqcJvQIg&u=%2Fwatch%3Fv%3DZXDwuCIt-CU%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=QpjRqcJvQIg&u=%2Fwatch%3Fv%3DZXDwuCIt-CU%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=Q_3Ji121J58&u=%2Fwatch%3Fv%3DDVOi12vNcHw%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=Q_3Ji121J58&u=%2Fwatch%3Fv%3DDVOi12vNcHw%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=3auUCSdFcL8&u=%2Fwatch%3Fv%3DiYLiJ_bOSxY%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=3auUCSdFcL8&u=%2Fwatch%3Fv%3DiYLiJ_bOSxY%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=VrI40I5BEbE&u=%2Fwatch%3Fv%3DnQWDerKQzp8%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=uPz7kZxPDYw&u=%2Fwatch%3Fv%3DVDxXMPJktSw%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=uPz7kZxPDYw&u=%2Fwatch%3Fv%3DVDxXMPJktSw%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=dguImGGjiZI&u=%2Fwatch%3Fv%3Dq3bQL-27zBw%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=z2e-VNkUfYk&u=%2Fwatch%3Fv%3DnrDL09pPyj8%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=vhR_zs9IH7c&u=%2Fwatch%3Fv%3DfmiDrZirUec%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=sk5iTo_vnrE&u=%2Fwatch%3Fv%3DJPfUjYxWHA4%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=sk5iTo_vnrE&u=%2Fwatch%3Fv%3DJPfUjYxWHA4%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=fD9MkTInY7Y&u=%2Fwatch%3Fv%3DHFi-lnoQVa4%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=fD9MkTInY7Y&u=%2Fwatch%3Fv%3DHFi-lnoQVa4%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=05wp_Ag_qpE&u=%2Fwatch%3Fv%3Dg0kFqSWoZ8M%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=-RUI9EIa660&u=%2Fwatch%3Fv%3DVQglbTt3_YQ%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=gzxLe1uTvYs&u=%2Fwatch%3Fv%3DHdUSvElZqo8%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=gzxLe1uTvYs&u=%2Fwatch%3Fv%3DHdUSvElZqo8%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=_7ElLWEScok&u=%2Fwatch%3Fv%3Dibj0QcB_Od8%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=1C2yffyRwL0&u=%2Fwatch%3Fv%3DopNWYZ1x3tc%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=LMT7Ax1wbqM&u=%2Fwatch%3Fv%3Dh82H-bSwcOo%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=fkl8csprU5E&u=%2Fwatch%3Fv%3D3FwNtEyecAU%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=u6elvgjcz6I&u=%2Fwatch%3Fv%3DIAvqNAr9Ad4%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=I2uMJfJDBrU&u=%2Fwatch%3Fv%3Dw7AEkX3H1xE%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=zmPN6A3d8Lk&u=%2Fwatch%3Fv%3DBQ45hUK_4V4%26feature%3Dshare
http://vimeo.com/99048332
http://www.youtube.com/attribution_link?a=XKvzC92dyL0&u=%2Fwatch%3Fv%3Dkv7g91OJ0dk%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=JJdFl630yKg&u=%2Fwatch%3Fv%3DjEYQRCPqcgA%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=XNyhjtm5p7I&u=%2Fwatch%3Fv%3Drozf2kmGoV8%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=XNyhjtm5p7I&u=%2Fwatch%3Fv%3Drozf2kmGoV8%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=nyfkQu3Yh4I&u=%2Fwatch%3Fv%3DZrtyakieRFE%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=JW_X7FAjhrQ&u=%2Fwatch%3Fv%3Dcx0MluDgelw%26feature%3Dshare
http://www.youtube.com/attribution_link?a=5el8i1YNdqY&u=%2Fwatch%3Fv%3DFvfrhDy-Ins%26feature%3Dshare
http://www.radionomy.com/FR/radio/muzaikoinfo/listen
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Que va-t-il se passer dans notre association prochainement ? (bone notu) 

Régis Fabre (ex-président) d’E° Bourg), qui travaille actuellement en Géorgie,  a annoncé sa visite 

imminente, avec Tea son épouse géorgienne…Dès que la date sera connue, nous organiserons un 

piquenique quelque part pour les rencontrer. 

Junĉjo, naturopathe coréen nous rendra visite à la fin de d’août. Il arrivera chez nous le 27 août, et fera une 

conférence sur ses méthodes orientales le 28 août (18h), salle 04 de l’AGLCA. Dîner à partager. Le thème de cette 

conférence se prête parfaitement à l’invitation de non-espérantophones. Il restera une semaine parmi nous.Tous les 

membres de notre association qui souhaiteraient avoir une consultation particulière sont priés de se faire connaître 

(michel.fontaine13@orange.fr  -  06 08 48 85 20). Tous ceux aussi qui souhaiteraient soit l’inviter, soit lui faire visiter 

un élément de notre patrimoine local. Il est prévu aussi de l’inviter à notre traditionnel piquenique annuel aux 

Conches : mardi 2 août à 18h (attention, la date prévue initialement pour ce piquenique a été repoussée d’une 

semaine.) 

Mardi 16 septembre 18h: réunion traditionnelle dite „de rentrée“. Salle 026 de l’ancienne Maison des Syndicats. 

Dîner à partager.  

 

27 et 28 septembre: stage des Rousses (Jura), organisé par E°Bourg…Il ne reste que quelques places disponibles 

pour les premiers retardataires qui téléphoneront à Michel Sarbach (04 74 45 18 23 ou 06 09 62 31 13). 

 

29 septembre 18h : réunion du CA chez Bernard Poncet. 

 

 

 

Oksigendona staĝo (Michèle Orry) 

Ekde la 21a ĝis la 28a de Junio, la Franca Fervojista 

Esperanta Asocio organizis staĝon,  kiu disvolviĝis en 

belega altmontara regiono, la valo de Chamonix 

(prononcu Ŝa-mo-ni). 

Ni loĝis en ĉaledo – aŭ ĉaleto - situanta inter la 

stacidometo kaj torento. Kia plezuro vidi ĉiutage 

Blankan Montaron, la glaĉerojn, la neĝkovritajn 

montojn, la arbarojn de koniferoj ! 

Ĉiumatene ni kursis. Mi elektis la kurson de Rodika 

Todor, rumana psikologo. La temo estis : Kial ni estas 

tiaj, kiaj ni estas - bazaj korpaj bezonoj - emociaj kaj 

sociaj bezonoj – streĉo - spiritaj bezonoj. Estis serozia 

temo, sed tre interesa, kiu multe plaĉis al mi kaj tuŝis 

ĉiujn el ni. Ĉar ni estis nur sep, ni pli facile interŝanĝis 

niajn ideojn kaj emociojn. Kelkfoje mi eĉ forgesis,  ke la 

kurso okazis en esperanto ! Dankon al Rodika ! 

Ĉiu postagmezo estis libera tempo por grimpe marŝadi, 

admiri la mirindajn pejzaĝojn, ripozi ... 

Dank’al la ruĝa trajneto, ni povis facile cirkuli  en la 

valo, kaj rapide alproksimiĝi al  la telferoj por malkovri 

la pintomontojn.  

Mi estis tre feliĉa telferi ĝis la Nadlo Du Midi. Post nur 

dudek minutoj ni atingis 3842 metrojn. Nekredeble ! 

Kompreneble estas ideala loko por tre bone vidi la 

Monton Blankan, kiu majeste pintas je 4810 metroj, kaj 

per telfervagono, sekure, superpasi la Blankan Valon 

inter Francio kaj Italio, vidi la glaĉeron, kiu prave 

nomigxas Glacia Maro. 

Tre agrabla ligo inter Esperanto kaj Montaro ! 

 

 

majeste pintas Blanka Monto... 

 

sentime alte pendas Rodika ! 

Bourg en Bresse 11-07-2014 

mailto:michel.fontaine13@orange.fr

