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Ne gravas la kialo, la motivo, kiuj donas al ni energion por lerni kaj 
praktiki esperanton. Iuj ŝatas lingvojn. Aliaj lasas sin tuŝi de tutmondaj 
kulturoj. Aliaj sentas la solidarecon, kiu kuŝas ene mem de esperanto. 
Aliaj volas internacie praktiki sian religion. Aliaj intencas vojaĝi kaj 
profiti esperanton por puŝi la horizonton. Iuj konkrete volas ĵeti unu 

sian guton da paco en la mondon. 

La komuna denominatoro de ĉiuj kialoj estas : internacieco. Resti en 
Bourg en Bresse inter ni neniel utilus. Kalkulu ke nia asocio kreos 

oportunajn kondiĉojn por internaciigi ĉiujn siajn agadojn.  

Kompreneble, kune kun siaj membroj. 

MF 

 

 

 

Peu importe la raison, la motivation, qui nous donnent l’énergie pour 
apprendre et pratiquer l’espéranto. Certains aiment les langues. 
D’autres sont sensibles aux cultures du monde entier. D’autres sentent 
la solidarité qui habite l’espéranto. D’autres veulent pratiquer leur 
religion d’une manière internationale. D’autres désirent voyager et 
profiter de l’espéranto pour repousser leur horizon. Certains veulent 

concrètement jeter leur propre goutte de paix dans le monde. 

Le dénominateur commun de toutes les motivations, c’est 
l’internationalité. Rester à Bourg en Bresse entre nous ne servirait à 
rien. Comptez que notre association créera des conditions favorables 
pour internationaliser toutes ses actions. 

Avec ses membres, bien sur. 

MF 

 

 

8 koreaj studentoj en Zhenjiang 
 
 

Akompanite de sia ĉefinstruisto Diablo, kaj 
de sia E°instruistino Ana, ili E°-vojaĝis 
unue al Japanio, poste al Ŝanghajo (ĉe 
Wang Minhao), poste al Nanshan (ĉe Arko), 
kaj finfine venis en Zhenjiang la 13an de 
januaro por ricevi intensan kurssemajnon.  
Ilia lernejo « feliĉa lernejo » estas ne 
ordinara, ĉar kun sia familio, ili konkrete 
rifuzas viziti ĉies tro trudigan vojon, kies 
ununura celo kondukas al universitato, sed 
en tiaj lernejoj, ili estas permesitaj fari laŭ 
sia vivprojekto En tiu kampo, multaj koreaj 
LLG-oj (liberaj lernejoj por gelernantoj) 
ofte elektas esperanton kiel fremdan 
lingvon, ĉe aŭ anstataŭ la angla. 
Ili estis akceptitaj de Neĝeta, nova 
prezidantino de Zhenjiang E° Asocio, kaj de 
Michel, kiu jam fariĝis partnera fremda 
instruisto pri E° en la « feliĉa lernejo ». Li 
distance instruas ilin ĉiusemajne per 
videokonferenco, kun Ana.    
Ĉiumatene, ili ricevis E°kurson en la 
lernejo Baotalu de Zhenjiang, en kiu 
disvolviĝis jam longa tradicio pri E°. Kaj 
posttagmeze, ili vizitis la urbon, tiel 
kreskigis sian vortprovizon, kaj plibonigis 
sian prononcon. Nek Jin Shan (kun la bela 
legendo pri la Blanka Serpento), nek Bei Gu 
Shan, nek Xi Jin Du (kun la antikva kajo kaj 
belaj renovigitaj domoj), nek Jiao Shan 
(kiun oni atingas per pramo) eskapis al ilia 

8 étudiants coréens à Zhenjiang 
 
 

Accompagnés de leur professeur principal, Diablo, et de leur enseignante d’espéranto, Ana, 
ils ont voyagé grâce à l’espéranto au Japon d’abord, ensuite à Shanghaï, (auprès de Wang 
Minhao), ensuite à Nanshan (auprès d’Arko), et enfin ont atterri à Zhenjiang le 13 janvier, 
pour recevoir une semaine intense de cours. 
Leur école, « école heureuse » n’est pas ordinaire, car avec leur famille, ils refusent 
concrètement de fréquenter la voie générale trop impérieuse, et de se diriger uniquement 
vers l’université, mais dans ce gente d’école, on leur permet d’agir selon leur projet de vie. 
Sur ce terrain, beaucoup d’ « écoles libérées » coréennes choisissent l’espéranto comme 
langue étrangère, à côté de l’anglais ou à sa place. 
Ils ont été reçus par Neĝeta, nouvelle présidente de l’Association d’E° de Zhenjiang, et par 
Michel, qui est d’ores et déjà devenu enseignant d’E° étranger, partenaire de l’ « école 
heureuse ». Il les enseigne à distance chaque semaine par vidéoconférence, avec Ana.. 
Tous les matins, ils ont reçu un cours d’E° à l’école Baotalu de Zhenjiang, qui présente déjà 
une longue tradition d’E°. Et l’après-midi, ils ont visité la ville, et ce faisant grossi leur 
vocabulaire et amélioré leur prononciation. Ni Jin Shan (avec sa belle légende de la Dame 
Blanche), ni Bei Gu Shan, ni Xi Jin Du (avec son quai antique et ses belles maisons rénovées) 
n’ont échappé à leur jeune curiosité. 
La semaine est passée trop vite, et ils se sont envolés chez eux samedi 19 janvier, en lançant 
un chaleureux « au revoir »  
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juna scivolemo. 
La semajno tro rapide pasis, kaj ili reflugis 
hejmen la sabaton 19an de januaro, 
voĉlanĉinte varman « ĝis revido ». 
 
Unua foto : la vicestro oficiale akceptas la 
koreojn. Neĝeta flustre tradukas ĉe la orelo 
de Ana. 
Dua foto : ĉiuj koree ĝoje vespermanĝas en 
la hejmo de Neĝeta kaj Michel. Koreoj 
preparis. 
Tria foto : gelernantoj de ambaŭ lernejoj 
unuafoje balbutante renkontiĝas. De 
maldekstro al dekstro : Plena, Oceano, Lago, 
Mika, Folia, Spaco (blonda), Salika, Jeanne, 
Tenera, Michel, Ana, Luna, Verda (kun verda 
anorako !), Tisto, Hejma, Solĉan. 
 
 

 
 
 

 

 

Pri la historio de Fourvière. 
 

De antikvaj tempoj, homoj lumigis urbojn por glori ĉion, 
kio povis esti glorata : diojn, reĝojn, pacon, au iun 
ajn gravan okazajon. 
En 1850, la preĝejo  Fourvière estis disfalonta. 
La episkopaj instancoj decidis konstruigi novan 
turhorlogon, kaj petis, ke la skulptisto Fidias  aldonu 
statuon de la virgulino Maria, 5 metrojn altan. 
Finfine, post kelkaj neatenditaĵoj, la statuo estis 
inaŭgurita la 8-an de decembro 1852. 
La 8decembra festo naskigis nek de la pesto, nek de la milito : 
La kristanoj en Liono amas la virgulinon por ŝi kaj 
ŝiaj agoj ĝenerale ! 
 
fonto : bulteno de CERL (Centre d’Espéranto de la Région Lyonnaise) 
 
mem traduku… 
  

Expressions françaises esperanten tradukitaj… 
Avoir un chat dans la gorge : ekraùkiĝi 
Un chaud lapin : ardulo, amoremulo 
Un chauffeur du dimanche : okaza kondukisto 
Chauve comme un œuf : senhara kiel ovo, tute kalva 
Le chemin des écoliers : la plej longa vojo 
Chercher querelle : celi nur ĉikanon, inciti al kverelo 
Avoir hâte de… (havi haston por…) : sopiri al 
à la hâte : haste, rapideme, ŝtele 
hâter le pas : urghi la paŝon, rapidigi la paŝadon 
hausser les épaules : levadi siajn ŝultrojn 
hausser le ton : iĝi aroganta 
à mes yeux : en miaj okuloj, laŭ mia opinio, laŭ mia vidpunkto 
faire les yeux doux : fari al iu amajn okulojn, milde okulumi, koketi 
avoir les yeux en face des trous : atenteme observadi 
mettre à jour : ĝisdatigi 
mettre au jour : elŝovi, elfosi 
mettre au pied du mur : alpremi iun al la muro 
se mettre au vert : ripozi en kamparo, sin kaŝi sekure 
se mettre dans ses meubles : instaliĝi (ekz post loĝado ĉe la gepatroj) 
grand comme mon poing : eta kiel pugno 
grand comme un mouchoir de poche : eta kiel naztuko 
au grand complet : en plena kompleteco, ĉiuj senescepte 
une grande âme : nobla animo 
sur une grande échelle : grandskale, en granda amplekso 
de grande envergure : grandskala 
frisé comme un mouton : frizita, krispa kiel shafo 
friser la cinquantaine : najbari la kvindekaĝon 
friser la correctionnelle ! tanĝi la puntribunalon 
friser la mort : tanĝi la morton 
 

source : « esprimaro » de Louis Bourgeois, André Gilles et Georges Lagrange 
Cercle Amical Espérantiste de l’Agenais – 47240 – Laroque Timbaut 

 

23/01/2013 : Michel aperis en loka ĵurnalo, sub la titolo : « Mi ne 
estas fremdulo, mi estas Zhenjiang-ano » Ĉiuj mokas lin… 
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Senorde ensakigitajn informojn… 
 

http://razeno.blogspot.fr/   ĉi tiu retligo estas tiu de Razeno, nepala 
samideano, kun kiu iuj membroj de nia asocio jam konatiĝis, kaj kiun iuj 
aliaj baldaŭ vizitos en Nepalo. 

¤ 
http ://tinyurl.com/ekskurso2013  ankaù vi vizitu Nepalon dank’al 
esperanto. 

¤ 
Pri « Expolangues » en Parizo vidu ĉe :  http://www.expolangues.fr/ 

¤ 
La Kultura Esperanto Domo Greziljono aranĝas sian trian PRINTEMPAN 
SEMAJNON de la 20a ĝis la 27a de aprilo, partnerinte kun ILEI (Internacia 
Ligo de Esperanto Instruistoj. 
Vi jam povas aliĝi perrete : gresillon.org/printemps 
Profitu rabaton 10% se vi aliĝus antaŭ la 20a de februaro. 
Je la fino de la kursoj, vi povos trapasi internacian ekzamenon laŭ 3 
niveloj. La sekretario de ILEI,  
Radojica Petrović, el Serbio, partoprenos. 

¤ 
La ĉiujara kongreso de Esperanto France okazos de la 8a ĝis la 11a de 
majo 2013 en Artigues-près-Bordeaux. Ĝi estas organizita kun IFEF 
(Internacia Fervojista Esperanto-Federacio) 
Tiu aranĝo inter la du asocioj promesas internacian kongreson kun 
homoj el la tuta mondo (jam pli 80 homoj el 11 landoj aliĝis!!) 
La unua limdato estas la 31a de januaro 2013.  
Vi trovos ĉiujn informojn ĉe http://esperanto-france.org/congres-
national-2013 

¤ 
 

De julio ĝis novembro 2013, la muzeo de Pont de Vaux prezentos 
retrospektivan ekspozicion pri korea kaligrafio, fare de la tutmonde fama 
artistino  Bang Haï Ja. Niaj specialaj ligoj kun Koreio invitos nin viziti kaj 
vizitigi… 

¤ 
La 27a  Salono « Renkonti ekologion kaj alternativaĵojn » okazos la 8an-
9an kaj 10an de marto en Eurexpo Lyon/Chassieu. La ĉijara temo titolas 
« Ni ĉiuj navigas sur la sama boato ». Lionaj samideanoj tradicie tie 
prezentas esperanton kiel alternativan lingvon. Malpli kostaj enirbiletoj 
(5 eŭrojn anstataŭ 8) disponeblas ĉe Jo Catil (07 78 31 67 65). 

¤ 
8an seminarion de UAICF en Argentières ĉe Chamonix : 15/22a de junio 
2013. 
Kie ? en dustela loghejo, situata ĉe arbaro kaj rivereto, je 200 metroj de la 
stacidomo de Argentières. La ĉambroj ( 2 aŭ 4 litoj) estas komfortaj : 
litaĵoj kaj tualettukoj estas provizitaj. Kompleta pensiono. 
Kiuj kursoj ? Tri niveloj : 

- Lernado kaj pliprofundiĝo kun Marilou Cochard 
- Progresi kaj konversacii kun Josée Lafosse. 
- Diskuti pri dokumentoj kun Renée Triolle. 

La kursoj okazas matene, kaj je la fino de la posttagmezo. 
Kiujn adagojn ? Post la tagmangho, oni malkovros la altmontaran 
regionon, ĝiajn faŭnon kaj floraron. Piedekskursoj post telfero povas esti 
je la kosto ĉirkaŭ 15 eŭrojn (iri kaj reveni), kaj 60 eŭrojn por la monto 
Aiguille du Midi. 
Vespere, filmoj, projekcibildoj, konferencoj… 
Por pli da klarigoj kaj aliĝilo : http ://ifef.free.fr/afce 
Aŭ en Liono : pascale.voldoire@lvman.net 
 
 

¤ 
Sabaton 16an de fébruaro 2013 –de la 10a ghis la 16a- babilado ĉe 
Michel kaj MF. Sarbach, 41, rue de Bourgogne. Kunportu manĝaĵojn 
por partigi…Tel : 04 74 45 18 23 

Informations en vrac… 
 

http ://razeno.blogspot.fr/   ce lien est celui de Razen, ami népalais, que 
quelques membres de notre association connaissent déjà, et à qui 
d’autres rendront visite bientôt au Népal. 
http ://tinyurl.com/ekskurso2013 : vous aussi rendez vous au Népal 
grâce à l’espéranto. 

¤ 
Au sujet d’Expolangues à Paris, voir sur : http://www.expolangues.fr/ 

¤ 
La Maison Culturelle de l’Espéranto de Grésillon organise sa troisième 
SEMAINE DE PRINTEMPS du 20 au 27 avril 2013 en partenariat avec ILEI 
(Ligue Internationale des Enseignants d’Espéranto). 
Vous pouvez dès à présent vous inscrire par internet : 
gresillon.org/printemps. 
Bénéficiez d'une réduction de 10% pour une inscription jusqu'à 20 
février. 
Avec la participation de Radojica Petrović, qui vient de Serbie, secrétaire 
d’ILEI 

¤ 
Le Congrès annuel d’E°France se tiendra du 8 au 10 mai 2013 à Artigues-
près-Bordeaux. Il est organisé en commun avec l’IFEF (Fédération des 
Cheminots Espérantistes). 
Cet accord entre les deux associations promet un congrès international 
avec des participants du monde entier (plus de 80 personnes venues 
d’onze pays sont déjà inscrites !!) 
La première date limite est fixée au 31 janvier 2013. 
Vous trouverez toutes informations sur : http://esperanto-
france.org/congres-national-2013 
 

¤ 
De juillet à novembre 2013, le musée de Pont de Vaux présentera une 
retrospective de calligraphie coréenne, œuvre de l’ artiste Bang Haï Ja, 
célèbre dans le monde entier. Nos liens particuliers avec la Corée nous 
invitent à visiter et à faire visiter… 

¤ 
Le 27ème Salon « Rencontres de l’écologie et des alternatives »  aura lieu 
les 8-9-10 mars. 2013 à Eurexpo Lyon/Chassieu. Le thème de cette année  
est « Nous sommes tous dans le même bateau » Des espérantistes 
lyonnais  y présentent traditionnellement l’espéranto comme langue 
alternative. Des billets d’entrée à prix réduit (5 euros au lieu de 8) sont 
disponibles auprès de Jo Catil (07 78 31 67 65). 

¤ 
8ème séminaire de l’UAICF à Argentières, près de Chamonix : du 15 au 22 
juin 2013. 
Où ? dans une résidence 2 étoiles, près d’une forêt et d’une petite rivière, 
à 200m. de la gare d’Argentières. Les chambres (2 ou 4 lits) sont 
confortables, draps et linge de toilette sont fournis. Pension complète. 
Quels cours ? trois niveaux : 

- Apprentissage et approfondissement avec Marilou Cochard. 
- Progresser et converser avec Josée Lafosse. 
- Discuter de documents avec Renée Triolle. 

Les cours ont lieu le matin et en fin d’après-midi. 
Quelles activités ? Après le déjeuner, on découvrira la région de haute 
montagne, sa faune et sa flore. Des excursions à pied à partir du 
téléphérique sont possibles (compter 15 euros aller et retour et  60 
 euros pour l’Aiguille du Midi.) 
Le soir, des films, des diaporamas, des conférences… 
Pour plus de renseignements et inscription: http://ifef.free.fr/afce 
Ou à Lyon : pascale.voldoire@lvman.net 

¤ 
Samedi 16 février 2013 – de 10h à 16h – conversation chez Michel et 
MFrance Sarbach, 41, rue de Bourgogne. Apporter son repas à 
partager…Tél : 04 74 45 18 23 

 
Justa komerco: tutmondaj metiistoj. 

Oni  kelkfoje  citas tiun frazon de Ludoviko Zamenhof : « Ekzistas en komerco 
nek amikeco nek ŝerco ! » 
Oni vidas hodiaŭ la rezultaton de sovaĝa komerco : 
Nur 20% de la tutmonda loĝantaro konsumas 80% da varoj ! 
Ekde la sesdekaj jaroj, post la Unua Konferenco de  CNUCED  (Unuiĝintaj Nacioj) 
en 1964, kie la sudaj landoj petis : « Trade not Aid »  « Komercadon ne Helpon », 
naskiĝis la Justa aŭ Egala Komercado. 
Hodiaŭ, ĝi reprezentas 2800 specialagitaj butikoj en Eŭropo (en 25 landoj) sed 
nur 0,03% da komercaj interŝanĝoj en la mondo. 
Tamen 1,5 miliono da familioj, t.e. 8 milionoj da personoj pli bone vivadas 
dank’al egala komercado. 
La plej sukcesplenaj produktoj estas kafo, ĉokolado, teo… sed ankaŭ multaj 
manfaritaj objektoj ! 
La unua butiko en Francio estis kreita en 1974 en Parizo, en 2002 en Bourg en 
Bresse. Hodiaŭ 80 bonvoluloj nur en nia urbo prizorgas tiun aferon ! 
Michel Sarbach 

 

 

 

 

 

mem traduku… 
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Asocianoj vojaĝas (os…) 

Dum Jean-Louis kaj Eliane sin preparas por flugi al Portugalio, antaŭ sia 
vizito al Ĉinio kaj Koreio, sporta Nepalo atendas Michel, Marie-France, 
Pierre kaj Bernadette…Michèle R., la plej vojaĝinklina el ĉiuj preparas 
siajn valizojn por la Slovakio en julio, kun du komplicinoj, Catherine kaj 
Ana. Chantal ne povis rezisti kontraŭ la projekto flugi al Islanda 
Universala Kongreso 2013. Tuj post Nepalo, Mongolio atendos Pierre kaj 
Bernadette. Rilate Michèle O.-n, ŝi karesas la projekton partopreni la 
Korean nacian Kongreson en oktobro kaj daŭrigi al Japanio.. Eĉ Maryse 

kaj Brigitte en Turkion ? Kia muŝo pikis vin ĉiujn ? Kiu gardos la hejmon ? 

 

 

 

Des membres de l’association voyagent (vont voyager…) 

Pendant que Jean-Louis et Eliane s’apprêtent à partir au Portugal, avant 
leur séjour en Chine et en Corée, c’est un Népal sportif qui attend Michel, 
Marie-France, Pierre et Bernadette… Michèle R., la plus voyageuse 
d’entre tous, prépare ses valises pour la Slovaquie en juillet, avec deux 
complices, Catherine et Ana. Chantal n’a pas résisté à un projet de se 
rendre en Islande au Congrès Universel 2013. Dans la foulée du Népal, la 
Mongolie attendra Pierre et Bernadette. Quant à Michèle 0. elle caresse le 
projet de participer au Congrès national de Corée en octobre et de 
prolonger au Japon. Même Maryse et Brigitte en Turquie ? Mais qu’est-ce 

vous avez,  tous ? Qui va garder la maison ? 

 

 


