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Ĉu eblas plibonigi La Sagon
dank' al la demandaro

de l' referendumo ?

Rubrikon «b» vi trovas 
taŭga kaj interesa. Ĉu jes ?

Tutcerte volas vi pliboniĝon 
de La Sago, ĉu ne ?

Respondu ! Jes, ja...
tutcerte...

Jes, ja...
tutcerte...

Kaj rubrikon «f» tute 
superflua. Ĉu tia ?

Mi ĵus estis 
tion dironta !...

Bone.
Subskribu !

Se ĉijare ni ricevis (proporcie) iom pli da respondoj ol antaŭe, la nombro restas 
tro modesta, por difini kun certeco, kia estu la revuo. Nepre oni trovu sistemon 
por ke reagoj/kritikoj pli nombras kaj pli oftas.

Oni facile imagas ke la ĉi-suba bildigita metodo ne estas la plej efika 
por efektivigi tiun celon.... 

Nu, en epoko kiam oni hezitas preni 
folion kaj skribilon kaj koverton kaj 
poŝtmarkon, kaj foje eĉ aŭtomobilon por 
poŝti simplan rimarkon, dum per rapida 
fingrumado sur komputila klavaro ebligas 
en nur du minutoj sendi la samon ĝis la 
fino de l' mondo, ni tutsimple mistrafis 
tiun simplan rimedon por ebligi pli oftajn 
reagojn.

Ja oni povis komuniki kun la redakta skipo 
uzante <lasago@free.fr> kiel indikate p.3, 
sed oni povas kompreni ke ĝi nur uziĝas 
por sendi kontribuojn. Do ekde nun ni pli 
klare indikos, ke ĉiuj rimarkoj, kritikoj pri la 
revuo - ĉu pozitivaj, ĉu negativaj (kondiĉe 
ke ili estu ĝentilaj) - estas bonvenaj je tiu 
ret-adreso.

La Redakcio
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Ĉefredaktanto kaj enpaĝiganto  (krom por p. 15) : 
Serĝo Sir’.
Redakt– kaj kontrol-skipo : Janine kaj Yannick 
Dumoulin, Lucette Échappé, Luk' Gouverneur, Ĵak 
LePuil, Petro Levi, Serĝo Sir’.

Partoprenis en ĉi numero : Stefan' B., Rolando Cuenot, 
Lucette Échappé, Veronik' Girard, Luk' Gouverneur, 
P. Grolemund’, Izabel' LamiRested’, Ĵak LePuil, Vito 
Markovo, Frank Minntz, Izabelmondo, Marcelo Redulez', 
Jean Selle, Tereza Sabatier, Serĝo Sir.

Kongreso 2017  Fina bilanco

Lucette perfide taksas «tre bona» 
mian ideon post anonco de 
kongreso en Parizo, kredigante 
ke mi estas ĝia inicianto. Fakte 
mia ideo estis krei kondiĉojn 
akcepteblajn por ke okazu la Jara 
Kunveno en profesia organizo 
kiu zorgos pri ĉio, SAT-Am mone 
helpante la partoprenontojn tiel 
ke la prezoj estu kompareblaj al 
la ĵus okazintaj kongresoj, kaj tio, 
ne nepre en Parizo. Pri tiu ideo 
la komitato konsentis pli-malpli 
plezure. 

Sed tiam ni ne jam pritraktis la 
demandarojn de la referendumo, 
kaj en ĝi, ni malkovris en la 

La SAT-Amikara kongreso 2017 
– apud Nanto- estigis netan 
profiton de 830 eŭroj. Laŭ la 
kutimo ni redonis duonon de tiu 
sumo -do 415 eŭrojn- al la Kaso 
de SAT-Amikaro kaj poste fermis 
la provizoran konton. 

La Nanta urbodomo – danke al 
la helpo de respondeculinoj de 
Kultura Centro «Confluences»- 
atribuis al ni subvencion de 800 
eŭroj. 

Facile oni rimarkas, ke sen 
tiu subvencio la rezulto estus 
proksimume sen profito, tamen 
sen perdo.

Tiun helpon oni donis al ni – post 
pluraj kunvenoj kaj modifoj de la 

Tuja reago Fina bilanco ? ... Ja ne nur !
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Tra la fenestro
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Selle-Humuraĵo
TeStudo, B.D. far Sir’
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Plu moviĝas la movado
Novaĵo el Greziljono (kun ludo pri)
Esperanto -Gironde festemas.
Kongres-aliĝo
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NIVELOJ
Ĉiuj artikoloj estas akompanataj de lingv-
nivela simbolo : 

K = Komencantoj
P = Progresantoj
S = Spertuloj

kun asterisko se tradukata franclingven 
aŭ kun glosaro por lingvaj malfacilaĵoj.

K SP

K* S*P*

Pri la enhavo de la artikoloj 
respondecas la aŭtoroj mem. 

Represo de artikoloj permesata
kun indiko de la fonto

Kontribuaĵoj 
Ĉiam bonvenaj ! Sendu ilin al la redakta 
korespondanto :

n Prefere per reto, tekstoj en RTF–, ODT- aŭ 
TXT–formo por ligitaj dosieroj, skribitaj prefere 
en Unikodo, bildoj en TIFF–, JPEG–, PCX- aŭ 
GIF–formo.
n Eventuale sur papero, tekstoj prefere 
tajpitaj, sen forstreko nek surkorekto (erarojn 
eventualajn, oni indiku marĝene) Ne tajpitaj 
kontribuaĵoj publikigeblas nur se volontulas iu 
tajpanto.
nArtikoloj ricevitaj post la 20a de la paraj 
monatoj ne povas esperi aperigon en la tuj 
sekvonta numero.

Contributions
Toujours bienvenues ! A – faire parvenir au 
correspondant de rédaction :

n de préférence par internet, textes en format 
RTF , ODT ou TXT pour un document joint, et 
images en format TIFF, JPEG, PCX ou GIF.
n éventuellement sur papier par poste, les 
textes de préférence typographiés sans ratures 
ni surcharges pour un traitement au scanner 
(erreurs éventuelles notées en marge) Les 
articles manuscrits ne peuvent être publiés que 
si nous disposons de dactylos bénévoles.
nLes articles reçus après le 20 des mois pairs 
ne peuvent pas espérer être publiés dans le 
numéro immédiatement suivant.

Por ajnaj rimarkoj/kritikoj
Pour toutes remarques/critiques
(sed ĝentilaj)
(mais courtoises)

lasago@free.fr

Poŝte : S.Sire, 85 imp des fées,74330Sillingy, Reto : lasago@free.fr

peto – ĉar ESPERANTO 44, kiu portis la 
tutan projekton de la kongreso, estas 
konata, kaj eĉ rekonata de tiu strukturo. 

Alia konsekvenco : la urbestraro de San-
Sebastianio-ĉe-Luaro konkretigis nian 
intervenon por la «TAP tempo post la 
lernado» de la komenco de la lernojaro 
ĉiujn lundojn inter la 15a kaj 16a30. Ni 
komencis instrui al la infanoj je niveloj 
CM1- CM2. Kadre de tio, ni lanĉis 
interŝanĝon kun lernantoj de lernejo 
«Freinet» el la departamento Ain. 

Venonta kongreso – en Parizo, 13a 
kvartalo- estos nepre perdanta monon, 
ĉar, danke al tre bona ideo de Serge 
Sire, ni decidis kaj konfirmis : ni helpos 
la kongresanojn pagante parton de la 
prezo de iliaj ĉambroj. 

Ankaŭ la salonoj kostos multe, sed 
almenaŭ por la SAT-Amikaranoj loĝantaj 
norde, Normandie aŭ eĉ Belgie, ktp, 
estos bela okazo partopreni. Ne ofte ili 
povas havi tiun facilecon.

Alia afero estas, ke ni ne perdos tempon 
almozpeti subvencion, ĉar nur la dosiero 
de Nanto sukcesis, kvankam ni petis al 6 
organismoj entute. 

Do, nia elekto estis cerbumita. La SAT-
Am-Komitato opinias pli grave uzi 
sumon por kongresi ol por kamentubo, 
aŭ por aliaj aferoj, pri kiuj, lasttempe, oni 
almozpetis al SAT-Amikaro.

Lumeto Échappé
Komitata sekretario

respondo de K-do Marcel Redulez, ke 
okaze de jubileo por la 50jaraĝo de 
Espéranto-Gironde,  SAT-Amikaro kaj ties 
Jara Kunveno estus plezure gastigataj.

Mia «bona ideo» tuj iĝis por mi komplete 
kaduka, Espéranto-Gironde estas 
minimume ne malpli SAT-Am-eca ol 
Espéranto 44, kaj estis trafa oportuneco 
kunigi niajn zorgojn.

Komence la komitato majoritate 
(4+,1-,1~) konsentis, sed subite voĉegis 
oponanto, laŭ kiu ne povas esti valida Jara 
Kunveno ekster pure SAT-Am-kongreso. 
Tiujn argumentojn malpravigas kaj 
statuto kaj la tuj inta realo : Jara Kunveno 
okazis ekster kongreso en Greziljono, kaj 
nek en Metabjeo, nek en Ĉatoruso, nek 
en Nanto estis pure SAT-Am-grupo kiu 
starigis la kongreson.

Pro obskuraj kialoj la oponantoj (tiam 2) 
baraktis por starigi OKKon en Parizo kaj 
sukcesis renversigi la majoritaton kontraŭ 

E-Gironde (2+,4-,0~). Mi taksis tiun 
artefaritan strebon kompleta fuŝado : ĝi 
kostos multon al la asocio, kaj perdigas 
okazon kunveni en festo kun jam tre riĉa 
programo, plie en tute frateca organizo 
kaj laŭ organizo de tre sperta kaj fidinda 
skipo (ĉe Marcelo kaj la tiea grupo estis 
tre sukcese organizita la kongreo 2007 
en Artigo-apud-Bordozo).

Pro tio mi demisiis el la komitato, mi 
ne volas respondeci el ĉi fuŝado, kiun 
anticipe Lucette volas almeti sur miajn 
ŝultrojn per sia perfida «laŭ tre bona ideo 
de Serge Sire».

Ankaŭ ne miru se ĉi kongreso estas 
anoncita multe pli diskrete ol la antaŭaj. 
Nu, kiel enpaĝiganto mi enpaĝigas nur 
kion la organizantaro sendas, kaj por tiu 
ĉi kongreso, mi ne anas en ĝia OKK.

Serĝo Sir'
eks-komitatano

Plu moviĝas la Movado

Zorge komparu 
la du bildojn. La 
supra estas la 
originalo, dum 
la dua estas 
kopio kiu suferis 
de malica ago 
de fikoboldo. 
Ĝi entenas kvin 
petolajn erarojn.

Ĉu vi kapablas 
trovi tiujn ?

Solvo (Ne tuj rigardu !)
1. maldekstre : statuo de la libereco migris tien 
el Usono...
2. meze, sur fasado : rozvitralo de l' katedralo de 
Parizo anstataŭas fenestron
3. meze sur la tegmento : E-o flago flirtas en la 
vento
4. dekstre sur la herbaro : Anaso, kvankam verd-
kola, ne 'stas Grez-membro. 
5. maldekstre sur la tegmento : Jen la plej 
malfacila eraro - apenaŭ detektebla eĉ por tiuj kiuj 
bone konas la kastelon : kamentubo malaperis !...
Sed tio kvazaŭ certe estos la realo de morgaŭ, ĉar jam 
finiĝis granda debato por decidi ĉu indas konservi 
tiun kamentubon, kiu absolute ne uziĝas, krom por 
krei likaĵojn en la tegmento, kaj kiu kostus egan 
sumon por riparo.
Jen kial Lucette, en sia bilanco parolas pri almozpeto 
por kamenoj... Ŝi ja oponas la aĉeton de Sociaj Partoj 
B, sed se tiu aĉeto respondus al riparo de senutilaj 
(kaj teknike, kaj estetike) «ornamaĵoj» de l’ kastelo, 
ni povus konsenti, tamen la decido en la kongreso 
baziĝis sur demando rilate al kreado de ekipaĵo  por 
handikapuloj... ja kio estas je alia ŝtupo de graveco !
(Vidu la alvokon de Greziljono ĉi-apude)

Novaĵo el 
Greziljono
El la demandaro ĉi 
numere analizita, 
aperas ke «Plu Moviĝas 
la Movado» ricevas 
larĝan favoron, kaj ke 
oftas sopiroj al rubriko 
«ludoj».

Nu jen okazo prezenti 
tion, kiu oportune ligas 
ambaŭ aferojn !

Ekde sesdek kvin jaroj, nia franca 
Esperanto-Kulturdomo posedas kastel-
on Grésillon por progresigi Esperanton 
per kursoj kaj aliaj esperantlingvaj 
renkontoj. Por konservi la ejon kaj 
adapti ĝin al la postuloj de nia epoko, 
necesas bontenaj laboroj : pluraj jam 
efektiviĝis, pluraj estas planataj. La 
Kulturdomo Greziljono nuntempe 
povas aŭtonome certigi parton de tiuj 
konstruejoj, sed povas malfacile lanĉi 
ĉiujn necesajn laborojn. 

Inter la prioritatoj, ni devas al 
rulseĝaj personoj kun moveco 
reduktita (PMR) disponigi unu aŭ du 
adaptitajn dormĉambrojn kaj lavejojn. 
Tiel nin devigas la leĝoj, sed ankaŭ nia 
zorgo digne akcepti ĉiujn niajn gastojn 
sen diskriminacio. Pluraj ebloj estas 
konsiderataj kaj la elektita projekto 
estos realigita tuj kiam ni havos la 
necesajn financojn. La leĝa limdato 
de la laŭnormigo estas la 31a de 
decembro 2018.

Por akceli la aferojn, ni lanĉas ĉi tiun 
*alvokon al donacoj.* Se vi rekonas 
la gravecon realigi plej rapide tiujn 
laborojn, kaj se vi pretas subteni nin, 
bonvolu sendi vian donacon al: Maison 
Culturelle de l’Espéranto, Château 
de Grésillon, St Martin d’Arcé, 49150 
Baugé-en-Anjou, France, aŭ per iu el la 
pagomanieroj menciitaj en nia retejo 
<http://gresillon.org/tarifoj>, precizig-
ante kiel pagocelo “donaco PMR”.

Vi povas ankaŭ subteni, akirante 
societajn partojn B (laŭ la statutoj) kaj 
partoprenante en niaj agadoj, inkluzive 
en la laboroj de la volontulaj teamoj.

Pli da informoj, i.a. la teĥnika dosiero 
kaj la kostokalkulo, estos afiŝitaj poste. 
Ne hezitu nin kontakti per retpoŝto al 
kastelo@gresillon.org. Kia ajn estas la 
helpo, kiun vi alportos, la Esperanto-
Kulturdomo dankas vin varme.

Greziljono : alvoko al donacoj

Ludo
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Te udost
pseŭdoscienca
Bilda Deliraĵo 

far Sir'§08

*

K*
*Testudo = tortue / Test-studo = étude par tests.
*Sonĝi = rêver (en dormant) ≠ Revi ( rêver = esperer)
*ĉevale = “étant cheval”

*paŝtiĝi = paître (paŝti =faire paître)
*”la tutan nokton” et “matene” deux formes de complément 
de temps direct (sans preposition) : accusatif et adverbe.

La Florbukedoj de Marcelo

Sanguisorbe officinale
Le nom latin de cette plante riche en tanin compile les 
mots sanguis sang et sorbere absorber. leurs racines sont 
utilisées pour les flux trop abondants des menstrues, et 
les tiges et feuilles dans les bandages sur blessures. Le 
rouge couleur sang est le signe atestant son efficacité.
Elle nécessite un sol sec pour croître. 

Callune fausse bruyère
Les surfaces couvertes de callunes ne sont propices aux 
arbres que difficilement ou tardivement, parce que les racines 
de callunes libèrent dans le sol des substances qui inhibent 
la formation de champignons et freine en même temps le 
développement des arbres vivant en symbiose avec eux. 
Par la collecte du nectar des callunes, les abeilles préparent 
le miel de bruyère. Effectivement parente de la bruyère, les 
feuilles distinguent les deux plantes.
Des branches, on faisait des balais.

Laŭ anekdoto sendita de Stefan' B.
Dankon Stefan' ! Sendu plu !

P*

kaj
paŝtiĝis...

Doktoro, ĉi -nokte, dum 
la tuta nokto, mi sonĝis* 
esti besto ...Ĉu gravas ?

Tute ne ! Ofte oni 
sonĝas esti besto.
Kiu besto estis vi ?

Mi sonĝis 
esti ĉevalo...

Matene*, mi ne plu 
havis matracon !

.. la tutan nokton* 
paŝtiĝadis....

paŝtiĝis...

Bone, kaj kion 
faris vi, ĉevale* ? Mi paŝtiĝis...* 

Nu, ĉu tio estas 
problemo ? ! ?


