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Chatillon sub neĝo (fotis Michèle Orry) 

 

Bondezirojn 

Kion ni deziru ĉijare por nia loka asocio ? 
Plimulte da membroj… 

Sukceson por tiuj, kiuj ŝvitante  aŭ facile lernas… 
Sukceson por tiuj kiuj pene aŭ facile instruas… 

Multe da internaciaj vojaĝoj, staĝoj, renkontoj… 
Pli da interna demokratio… 

Pli da intereso, scivolemo al E°, kaj al ĉio, kion ĝi permesas por malkovri la tutan 
mondon. 

 
 
 
 

Vœux 

Que faut-il souhaiter cette année à notre association locale ? 
Davantage de membres… 

Le succès pour ceux qui apprennent en transpirant ou aisément… 
Le succès pour ceux qui enseignent avec peine ou facilement... 

Beaucoup de voyages, de stages, de rencontres internationales… 
Plus de démocratie interne… 

Plus d’intérêt, de curiosité pour l’E° et à tout ce qu’il permet pour découvrir le monde 
entier. 

 

Pacopreĝo 
 

En la templo Tiefosi, norde de Ĉinio, okazis « pacopreĝo » 
dum la lasta nokto de la jaro 2012. Tiu esperanta agado, 
lanĉita de nia amiko bonzo Miaohui, kunigis kvindekon 
da ĉinaj esperantistoj. « Esperanto kongruas kun ĉiuj 
religioj, movadoj, lokoj, kiuj favoras al la paco ĉie en la 
mondo » Miaohui esprimis dum la lunda rondo*, kiun li 
partoprenis la 7an de januaro. Nepre aŭskultu la 
podkastojn  kaj legu la tekstojn en la retejo : 
http://www.budhano.cn/podkasto/ 
*ĉiun lundon, je la 8a kaj duono, konferenco en skajpo 
kun kelkaj lokaj kaj diverslandaj esperantistoj. 
 

Prière pour la paix. 
 

Au temple de Tiefosi, au nord de la Chine s’est tenue une 
« prière pour la paix » pendant la dernière nuit de l’année 
2012. Cette action espérantiste, lancée par notre ami bonze 
Miaohui a réuni une cinquantaine d’espérantistes chinois. 
« L’espéranto convient bien à toutes les religions, à tous les 
mouvements, à tous les lieux favorables à la paix partout 
dans le monde » a déclaré Miaohui au cours de la réunion 
du lundi* à laquelle il a participé le 7 janvier. Ecoutez les 
podcasts et lisez les textes sur le site : 
http://www.budhano.cn/podkasto/ 
*conférence sur skype tous les lundis à 8h30 avec 
quelques espérantistes locaux et de divers pays. 
 
 

 
 

 
Foto prunteprenita en la retejo menciita aliflanke.  
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L’année du Serpent. 

Après l’année du Dragon, qui a favorisé 
une croissance des naissances en Asie, 
voici que nous atteindrons celle du 
petit dragon, ou Serpent dans la culture 
chinoise. 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 
1989, 2001 et 2013 ont été les 
dernières années du Serpent. 
Les natifs du signe sont intuitifs, 
introspectifs, secrets, voire sombres, 
peu expansifs, rusés, raffinés, réfléchis, 
patients. 
En ces temps d’agitation permanente, 
ils restent placides, et semblent ne pas 
être atteints par l’agitation 
ambiante…Ils attendent leur heure… 
(source wikipedia) 

 
 

 

La Jaro de la Serpento. 
 

Post la jaro de la Drako, kiu favoris 
kreskon de naskighoj en Ĉinio, jen ni 
atingos tiun de la eta drako, aù serpento, 
en la ĉina kulturo. 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001 kaj 2013 estis la 
lastaj jaroj de la Serpento. 
Tiuj, kiuj naskiĝis sub tiu zodiaka signo 
estas intuiciaj, introspektinklinaj, 
sekretaj, eĉ malserenaj, kaŝemaj, ruzaj, 
delikataj, pripensemaj, patiencaj. 
En tiuj tempoj de ĉiama streso, ili restas 
kvietaj, kaj aspektas ne tuŝitaj de la 
ĉirkaŭaj movoj…Ili atendas sian horon… 
(fonto : vikipedio) 

  

Kiel ne fariĝi eterna komencanto ? (insiste…) 

Devigu vin enmeti 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 ? (avec insistance…) 

 

 

Traduisez vous-même… 
Mem traduku… 

 

Pentraĵoj fare de Klara (Barcelono) 

Por ilustri kelkajn datojn de homara historio, Klara 
(Kataluna pentristino kiu vizitis nin en Bourg en Bresse 
antaŭ kelkaj jaroj)pentris la ciferojn de la datoj tiel ke 
ili estu bele aranĝitaj, belkoloraj, kaj simbolu la 

eventon, kiu okazis . 

1714 : grava jaro por Katalunio, kiu tiam estis 
bombardita, sieĝita, kaj submetita. 
1859 : teorio de Darwin 
1789 : franca revolucio 
1969 : unua paŝo sur la luno. 
1887 : apero de esperanto 
1917 : rusa revolucio 
1945 : malkovro de penicilino 
1969 : apero de interreto 
 
 
 
Ĉu vi ŝatas ŝian ideon kaj ŝian pentrostilon ? 
Mem traduku… 
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