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INFORMOJ je la 29a de junio 2015 
 
Rappel : Espéranto-Indre recevra du 1er au 4 juillet Zhang Fude de Lanzhou (Chine), dans le cadre 
d'une tournée de conférences qu’il effectue en Europe sous l’égide de Espéranto-France. 
Conférence publique le Vendredi 3 juillet 2015 à 20 heures : « Histoires d'une famille  chinoise au 
XXème siècle ». A Châteauroux, Maison de Quartier EST, 1 rue Jules Massenet. Voir article sur 
Espéranto-Indre.  
 
Nous avons reçu de : 
• MAISON DES DROITS DE L’ENFANT : au profit de Pas à Pas Indre (autisme) 
Bourse aux jouets, livres, vêtements, le samedi 11 juillet de 10h à 18h, salle de Touvent à Châteauroux. 
Voir affiche jointe. 
 

• CHRISTOPHE CHAZAREIN : Alvoko de Alternatiba 
« La movado "Alternatiba" estas disvolvanta agad-kampanjon, kies celo estas mobilizi la civitanojn 
kontraŭ la klimato-ŝanĝiĝo kaj por jam ekzistantaj viv-alternativoj. "Alternatiba" ĵus publikigis la 
tradukon en Esperanto de sia alvoko por prialternativa mondo-vilaĝo en Parizo en Decembro 2015!   Vidu sur 
tiu paĝo (kopiu-algluu la adreson): https://alternatiba.eu/eo/alvoko-por-prialternativa-mondo-vilago-en-parizo-
dum-la-cop21-la-5an-kaj-6an-de-decembro-2015/ . Christophe Chazarein. » 
 

• ALEKS K : Forpasis Georges Kersaudy 
« Saluton, Espéranto-France kondolencas. Dankon Yves pro la malgaja informo. ALeks K. » 
Yves Nicolas a écrit : « Bonjour. Sans doute avez-vous déjà reçu l'information du décès de Georges Kersaudy. 
Le président d'Hérouville Espéranto, Gérard Sénécal, a été informé par son fils historien François Kersaudy. 
Georges Kersaudy était venu faire une conférence à la bibliothèque d' Hérouville Saint Clair en mai 
2004. Cet homme de grande culture avait fortement impressionné l'auditoire par ses connaissances 
linguistiques, il maîtrisait une cinquantaine de langues, et par de nombreuses anecdotes savoureuses ou 
émouvantes sur sa vie aux quatre coins du monde. C'était un fervent défenseur de l'espéranto qu'il avait 
largement présenté dans son livre "Langues sans frontières". Yves. » 
il y a quelques années, Georges Kersaudy avait présenté « Langues sans frontières » à la FNAC de Bourges. 
 

• BERT SUMAN : Se UK tro kostas aŭ vi ne liberas ?  
« La jubilea 100a Universala Kongreso okazos fine de julio en Lilo. Aliĝis jam pli ol 2.300 homoj el pli ol 80 
landoj. Aliĝo nun kostas 270 ĝis 340 €, studentaj manĝoj 99 € kaj dormejo 189 €, sume minimumo de nur 600 
€. Se vi liberas nur komence de julio aŭ povas pagi nur 300 €, tiam ĝuu la semajnon de reciprokaj interŝanĝoj 
de scioj. Se vi deziras flari etan post-UK-etoson kun eta deko da landoj kaj eta prezo, tiam malkovru lingvojn 
kaj kulturojn de l' eta mondo. Se en aŭgusto restas nur 600 € por la tuta familio kun infanoj, tiam venu 
tendumi kun ili por ludi amuziĝi, sporti aŭ lerni Esp-on. Mi kaj UK-umos kaj poste zorgos pri infanoj. Bert. » 
 

• CENTRECULTURELESPERANTO-TOURAINE : Junia Cirkulero 
« Saluton, Antaŭ la proksima fino de la lerneja jaro, jen la novaĵoj de la Centre Culturel Esperanto-Touraine. 
Amike. Jacques Gaumé. ». Voir document joint. 
 

• GINETTE MARTIN : Franca eldono de la libro "Kumewawa, le fils de la jungle" 
« El Anne Jausions, bona novajxo, kiun mi transdonas. »  
« Finfine la libro aperas kaj ghi belaspektas.  Kumewawa, le fils de la jungle, eldonis DEC, 80 paghoj, 10 
kolordesegnajhoj, 21x16cm, kartone kovrita. Tradukis: Anne Jausions, desegnis: Violaine Macquet. 13€ plus 
sendokosto. Sed se vi mendas ghin nun, mi povos kunporti ghin en Lillon.. Tibor Sekelj naskighis en la tiama 
Aùstri-Hungario en 1912, sed vojaghis al Argentino en 1939 kaj poste al multe da aliaj landoj. Li vivis plurajn 
monatojn kun indiana tribo en Amazonio. En Wikipedia legeblas pli ol 20 paghoj pri li! Ankaù en Panteono 
che edukado.net trovighas longa artikolo pri li: Zlatko Tisljar substrekas chiujn liajn kapablojn pri jhurnalismo, 
alpinismo, etnologio, muzeologio, politika aktiveco...La libro estas jam tradukita al pli ol 20 lingvoj. Tiu 
rakonto sciigas multe pri la vivo en la sudamerika praarbaro: juna Indiano malkovrigas al iu vojaghanto la 
vivon de bestoj tie. Temas pri charma kaj vivoplena rakonto, bele ilustrita. » 
 
Gxis.                              Renseignements complémentaires : 02 54 27 95 51 ou 06 78 90 92 17 


