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Crèche de rue Catalane – Surstrata Kataluna Kripo (Klara sendis el  Barcelono) 

 

 

Joyeux Noël 

Le premier exemplaire de Kikerikadoj n’a pas suscité de réactions significatives. Ses 
résultats : informer,  montrer, donner l’occasion de pratiquer la langue esperanto 

ne peuvent donc qu’être mesurés que par des critiques toutes personnelles, que ce 
numéro tentera de gommer. Faire plus court, plus simple, et si possible plus 

complet. 
La trêve de Noël est là ! Profitons-en ! 

Ĝojan Kristnaskon ! 
 

La unua ekzemplero de Kikerikadoj ne estigis signifoportajn reagojn. La rezultoj de 
ĝiaj celoj: informi, montri, doni okazon praktiki la lingvon esperanton, povas esti 
mezuritaj nur pere de memkritikoj. Ĉi tiu dua ekzemplero provos senigi ilin. Pli 

mallonge, pli simple, kaj pli komplete  se eblas. 
La kristnaska paŭzo venis ! Ni profitu ! 

 

 

Ĉu Mickaël Bronŝtein baldaù vizitos nin ? 

Ni ankoraŭ ne scias ĉu kaj kiam Mickaël Bronstein vizitos nin en Bourg en Bresse. 
Tamen nenio malhelpas nin anticipe konatiĝi kun li. Tiucele, ni lasu lin paroli : 

« Mi naskiĝis en 1949 en Ukrainio; la naskiĝloko postulis, ke mi ekparolu tri 
lingvojn tuj ekde la naskiĝo. Knabaĝe, en 1962 mi akceptis esperanton kiel mian 
kvaran hejmlingvon, kaj ekde tiam mi ligis mian vivon kun ĝi, kiel instruanto, 
verkanto, kantanto, preleganto kaj organizanto de la movado. Ĝis hodiaŭ estas 
aperintaj 36 libroj kaj 10 kodiskoj, en kiuj mi partoprenis diversgrade – kiel aŭtoro, 
tradukisto, kantisto – kaj mi ne sentas min elĉerpita, pliaj projektoj atendas sian 
vicon. Mia aĝo kaj vivosperto permesis akumuli aron da temoj por prelegoj, kiujn 
centoj da aŭskultintoj opiniis interesaj. » Miaflanke, mi tre interesiĝis pri lia laboro 
en la minejo Verkuta dum 9 jaroj. Legu sub la foto de Mickaël.MF 

Aurons-nous la visite de MickaëlBronstein ? 
 
Nous ne savons pas encore si et quand MickaëlBronstein viendra nous voir à Bourg. 
Mais rien n’empêche de faire d’ores et déjà connaissance avec lui. Laissons- le donc 
parler : 
« Je suis né en 1949 en Ukraine. Le lieu de ma naissance m’a forcé à apprendre trois 
langues. Encore enfant, en 1962, j’ai reçu l’espéranto comme quatrième langue 
maternelle, et dès lors j’y ai attaché ma vie, comme enseignant, écrivain, chanteur, 
conférencier et  organisateur dans le mouvement. Jusqu’à aujourd’hui sont apparus 
36 livres et 10CD auxquels j’ai collaboré à des degrés divers. – comme auteur, 
traducteur, chanteur – mais je ne me sens pas épuisé, d’autres projets attendent leur 
tour. L’âge et l’expérience m’ont permis de rassembler toute une liste de thèmes pour 
des conférences, que des centaines d’auditeurs ont jugées intéressantes . » Pour ma 
part, j’ai été très intéressé par son travail à la mine de Verkuta pendant 9 ans. A lire 
sous la photo de Mickaël.MF 
 
 

 

En tridekaj jaroj de la pasinta jarcento  geologoj trovis valoran karbon 
ĉe la rivero Vorkuta trans la Polusa cirklo. La karbo, bezonata por la 
landa industrio faris tiun nordan regionon parto de la fifama Gulag; la 
fervojo kaj la unuaj karbominejoj, lanĉitaj tie, kostis multajn milojn da 
homaj vivoj. La preleganto, kiu dum naŭ jaroj mem laboris en tiea 
karbominejo, prezentos enhavoriĉan rakonton kun propraj kantoj kaj 
lumbildoj pri tiu fora regiono. 

Mem traduku…. 
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Assemblée Générale d’Espéranto Bourg – Nouveau CA – Nouvel élan. 
 
L’AG s’est tenue le 13 décembre avec une vingtaine de membres. 
Tous les rapports (moral, d’activités, financier) ont été approuvés à 
l’unanimité.  
Une équipe de 7 membres, porteuse d’un projet ambitieux de 
développement pour l’association, s’est présentée au suffrage de 
l’assemblée. Plus de membres, plus de relations internationales, 
meilleur niveau de langue, meilleur enseignement, plus de 
démocratie interne, sont les axes de ce projet. 
Aussitôt élus, ils et se sont réunis dans la foulée pour désigner le 
nouveau CA : voir en face > 
 
 
 
 
 
 

Ĝenerala Asembleo de E° Bourg – Nova AK – Nova elano 
 

La Ĝenerala Asembleo de E° Bourg okazis la 13an de decembro kun 
dudeko da membroj. Ĉiuj raportoj (morala, agadoj, financa)estis 
unanime aprobitaj. 
Teamo de 7 membroj, preparinte ambician kreskigan projekton por 
la asocio,  kandidatiĝis ĉe la asembleo. Pli da membroj, pli da 
internaciaj rilatoj, pli bona lingvonivelo, pli bona instruado, pli da 
interna demokratio estas la aksoj de ilia projekto. Tuj post sia elekto,  
ili kunvenis por starigi la novan Adminitran Konsilion : 
 
Prezidanto : Jean-Louis Gayet 
Vic-prezidanto : Michel Fontaine 
Kasisto : Michel Sarbach 
Sekretariino : Michèle Reverdy 
Vic-sekretariino : Maryse Desmaris 
Membroj : Bernard Poncet, Pierre Thévenard 
 

 

Vous avez dit Louis Vuitton ? 

En attendant l’heure de l’avion à l’aéroport 
d’Incheon (Séoul), je buvais un café devant 
la boutique de LV, et ma pensée s’est 
envolée (c’était bien le lieu…) jusqu’au bord 
de la Vallouse, ce petit affluent de l’Ain près 
de Thoirette. C’est en effet en 1821, que LV 
est né là, dans une famille modeste, au 
moulin de Chabouilla. Son père était tour à 
tour meunier et menuisier. A 17 ans il quitte 
la région (à pied) pour tenter sa chance à 
Paris et entre en apprentissage chez un 
fabricant de coffres à vêtements. Ainsi 
commence une destinée surprenante, et un 
lien international avec notre région. Si vous 
visitez le proche village de Saint Hymetière 
et sa très belle église (où Louis fut baptisé), 
vous pourrez voir, le nom de Vuitton sur 
une tombe à droite. Le maire actuel du 

village s’appelle aussi Vuitton. MF 

 
Butiko LV en la flughaveno Inĉeon 

 
Kirko Saint Hymetière 

Ĉu vi diris Louis Vuitton ? 

Atendante la ĝustan horon de la aviadilo en 
la flghaveno Inĉeon (Seulo), mi trinkis kafon 
antaŭ la butiko LV, kaj mia penso flugis 
(logike en tiu loko…)ĝis la bordo de la 
rivereto Vallouse, alfluanta al la rivero Ain, 
che la vilaĝo Thoirette. Fakte en 1821 LV tie 
naskiĝis, en modesta familio, en la 
akvomuelilo Chabouilla. Lia patro lauxvice 
profesiis kiel muelisto kaj lignaĵisto. Kiam 
17jaraĝa, li forlasas la regionon (piede) por 
kapti sian ŝancon en Parizo. Li fariĝas 
metilernanto ĉe iu fabrikisto de vestokofroj. 
Tiel komenciĝis surpriza destino kaj 
internacia ligo kun nia regiono. Se vi vizitos 
la proksiman vilaĝon Saint Hymetière kaj 
ĝian tre belan kirkon (kie Louis ricevis 
bapton), vi povos vidi la familian nomon 
Vuitton sur iu tombo, dekstre. Ankaŭ la nuna 
vilaĝestro tiel nomiĝas. MF 

  

Kiel ne fariĝi eterna komencanto ? 

Enmetu iom da esperanto en vian ĉiutagan vivon : 

- Aliĝu kaj ludu « samopiniuloj » por kreskigi vian 
vortprovizon : http://samopiniuloj.esperanto-
jeunes.org/ludu.php 

- Ricevu ĉiutage novan vorton kaj difinigajn frazojn de 
lernu.net :  http://fr.lernu.net/index.php 

- Vizitu TATOEBA kaj tradukojn esperanten de francaj 

frazoj :   http://tatoeba.org/fre/home 

- Aĉetu kaj legu la tutnovan Tinĉjo « La templo de l’suno » 
http://esperanto-france.org/la-aventuroj-de-tincxjo-la-

templo 

- Vizitu la vortseriojn ĉe http://lang.esperanto.free.fr/ 

Kaj preparu vian venontan staĝon aŭ vojaĝon… 

Comment ne pas devenir un éternel débutant ? 

 

 

 

 

 

Traduisez vous-même… 
Mem traduku… 
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