
 
La kvardekokhora restado de esperantoparolanta ĉina ĵurnalistino en CHATEAUROUX 

 
Dum sia restado en CHATEAUROUX, Zang Ping, ĉina ĵurnalistino ĉe Ĉina Radio Internacia, 

montriĝis vivanta atesto pri la taŭgeco de la nomo, kiun ŝi elektis por si mem en Esperantio : Ĝoja.  
Akceptite de Espéranto-Indre kaj akompanate de pluraj ties anoj, tiu tre gaja junulino, vigla, 

agema, scivolema pri ĉio, plenumis, dum sia kvardekokhora restado en nia departemento, 
programon kiun ni povas epiteti plenplena. 

Vi mem juĝu pri ĝi !  
 
Mardon, 19an de novembro 2013 : 

Jam en la posttagmezo de sia alveno, ŝi renkontis kiel unuan, ĵurnaliston, poste ŝi partoprenis 
en la Esperanto-kurso, kiu okazas ĉiusemajne, ĉiam en tia tago, en la Maison de Quartier Est. Dum 
rapida vizito al DEOLS kaj al parto de la urbo CHATEAUROUX, ŝi povis malkovri la originon de 
la urbo, poste ŝi tre ŝatis ĉeeston al kurso pri ĉina lingvo en C.C.I., al kiu ŝi estis invitita. Vespere, 
oni plu vizitigis al ŝi la urbon. 

 
Merkredon, la 20an de novembro 2013 : 

La tago komenciĝis per vizito al la vilaĝo NOHANT, sur la spuroj de George Sand, poste al la 
kastelo de SAINT-CHARTIER. Tie, ŝi estis surprizita renkonti samlandaninon, Liu, posedantinon 
kun ŝia edzo de la bieno ; tiuj invitis ŝin reveni al la kastelo en la vespero, post ŝia prelego en LE 
POINÇONNET « Tai Chi Chuan kaj kulturo de teo, vojo al sereneco ». 

Kvindeko da personoj, el kiuj deko da esperantistoj, ĉeestis tiun prelegon, faritan en 
Esperanto, kaj organizitan kune de la societo USP Tai Chi Chuan de la urbeto LE POINÇONNET 
kaj de Espéranto-Indre, kiu prizorgis samtempan tradukadon. 

En la posttagmezo, Zang Ping renkontis la respondeculon de la fako « Ĝemeliĝo kaj sportoj » 
de la urbo CHATEAUROUX, kiu sekvas kurson de la ĉina lingvo destinita por magistratanoj kaj 
komunumaj dungitoj, en la kadro de franca-ĉina ekonomika projekto, kiu planas instalon de 
aktivecoj en la departementon INDRE. 

 
Ĵaŭdon, la 21an de novembro 2013 : 

Laŭ invito de ĵurnalistino de la radio France Bleu Berry, renkontoj kaj diskutoj plu okazis 
dum samtempa vizito de tiu presentrepreno. 

Du pliaj rendevuoj atendis Zang Ping, en la Centro de Superaj Studoj, unue kun akompano de 
de skribgazeta ĵurnalistino, poste kun gelernantoj de Praktikaj Lingvaj Studoj, el la fako ĉina, al kiuj 
ŝi prezentis, per ĉina parolo, la kulturon de teo. Antaŭ ol foriri, ŝi donacis, po unu al ĉiuj ĉeestantoj, 
instruisto kaj lernantoj, etan memoraĵon suveniron, kiun ŝi alportis el sia lando. 

 
Post rapida tagmanĝo, jam tempis por ŝi ekiri al la posta etapo de sia turneo, kiun ŝi faras sub 

la aŭspicio de Espéranto-France, nome al Vendeo. 


