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Praktikado de la lingvo en Kvinpetalo 
5. - 9. 7. 2021

Post kelkaj jaroj ni denove vizitis la Kultur-centron Kvinpetalo.
Ĝi  situas  proksimume  kvardek  kilometrojn  sude  de  Poitiers.
Post longa paŭzo kaŭzita de la pandemio pro la kovim-viruso,
kiu aperis fine de la jaro 2019, ni deziris praktiki la lingvon.
Kun ĝojo  kaj  entuziasmo  akceptis  nin  Catherine  Kremer.  Ni
estis la solaj partoprenantoj de la semajna staĝo. Tio taŭgis al ni.
Kun ŝi ni faris multajn ekskursojn por ekkoni la proksiman kaj
iom foran ĉirkaŭaĵon.
Unue Catherine promenigis nin tra la domaro el kiu konsistas
Kvinpetalo. Ni rememoris la  ĉambrojn, kie ni staĝis antaŭ  ok
jaroj.  Poste  ni  promenis  tra  la  vilaĝo  Bouresse,  kie  la
kulturcentro  troviĝas.  Preter  la  loka  preĝejo,  ni  haltis  ĉe  la
tombejo. Poste ni scivoleme eniris grandan, ĵus aĉetitan bienon
de nova posedanto. Antaŭ la tagmanĝo restis iom da tempo por
legado.  Catherine  bone  kuiris  kaj  la  najbarino  Claudette
kontribuis  per  legomoj  el  sia  ĝardeno  kaj  pretigis  vegetaran
manĝon por ni. 
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La sekvan tagon ni  veturis  al  la  proksima urbeto  Lussac-les-
Châteaux,  preterpasante  en  Mazerolles la  preĝejon  Saint-
Romain kun speciala  mur-sonorilejo unika en  tiu  regiono kaj
registrita  kiel  historia  monumento.  En  Lussac  ni  vizitis  la
muzeon  de  prahistorio.  Mi  rememoris  survitre  pentritajn
rabobirdojn. La vitrinoj de la muzeo estas dediĉitaj al eltrovaĵoj
de la regionaj grotoj. Poste mallonga promeno kondukis nin al
grotoj. Starante en akvo impresas grandaj pilieroj de la kastela
lev-ponto.
Post  la  vizito  nia  vojaĝo
direktiĝis al  L'Isle Jourdain por
admiri  la  viadukton  konstruitan
inter la jaroj 1881-1884. Ĝi estas
40,25 metrojn alta,  304 metrojn
longa  kaj havas 12 arkaĵojn. La
fervojtrafiko  ĉesis  sur  ĝi  en  la
jaro  1969-a.  De  tie  estas  bela
rigardo al la urbo.
Merkrede ni vojaĝis al la mezepoka urbo Chauvigny, kie ni ĝuis
eksterordinaran spektaklon de rabobirdoj en la amfiteatro de la
ruinigita  kastelo  el  la  12-a  jarcento.  Prezentiĝis  ne  nur  la
diversaj  konataj  rabobirdoj,  sed  ankaŭ  papagoj,  vulturoj,
kukaburo,  kiu  devenas  el  Aŭstralio  kaj  Novgvineo kaj  iom
similas al alciono.  El Sudameriko venis alia,  nekutima birdo
"Cariama". Ĝi tute ne flugas, sed tamen povas kuri ĝis 25 km
hore kaj salti je 3 metroj alte. La tuto estis substrekita per taŭga
muziko  kaj  la  prezentistoj  en  tipaj  kostumoj  aldonis  al  la
spektaklo specifan atmosferon. Poste ni povis observi diversajn
birdojn de proksime en iliaj kaĝoj. Ne mankis ankaŭ cikonioj.
La trejniĝo de la birdoj postulas du jarojn por atingi perfektan
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kapablon de kunmoviĝo. Samtempe ni admiris diversajn florojn
kaj plantojn. Subite venis forta pluvo kiu forpelis nin de la loko.
Posttagmeze ni  vizitis  nekropolon;  gaŭlo-romian tombejon en
Civaux. Videblis  ŝtonaj sarkofagoj kun skriboj sur la Merovaj
kovriloj el la 500-750-aj jaroj post Kristo. Ankaŭ de tie forpelis
nin la pluvo. Ne tre fore staras nuklea centralo. Ĝian fumon oni
rimarkas de malproksime.
Dum  la  tuttaga  ekskurso  ni  veturis  pli  malproksimen.
Kunvojaĝis  ankaŭ Claudette.  Trapasante  la  urbon  Antigny, ni
por  momento  haltis  en  Saint  Savin  kaj  eniris  la  abatejan
preĝejon  de  la  11-a  jarcento  por  vidi  navon ornamitan  per
freskoj. Imponas la alteco de la 77 metrojn alta konstruaĵo. Ĉe la
alveno rimarkiĝas la ponto el la 13-a jarcento super la rivero
Gartempe, kiu kunigas la urbojn Saint Savin kaj Saint Germain.
Daŭrigante ni baldaŭ atingis la urbeton Angles sur l'Anglin. De
malprosime  vidiĝis  la  konturoj  de  la  ruiniĝinta  fortikaĵo.  En
turisma informejo ni aĉetis biletojn por viziti ĝin kaj ankaŭ la
alian lokon rilatan al prahistorio – Roc-aux-Sorciers.
Nia posta celo estis la urbo La Roche Posay, kie ni rendevuis
kun  Bernard  Lagrange  kaj  ni  kune  piknikis  sur  benko de  la
placo.  Post  la  kafumado  ĉe  proksima  trinkejo  Bernard
promenigis  nin  tra  la  urbo.  Ĝi  estas  banloko  por  kuraci
haŭtmalsanojn. En la  ĉefturo ni povis spekti nekutiman videon
projekciatan sur la plafonon. Ĉie, en tiu ĉi regiono, mi admiris
diverskolorajn rozalteo-florojn.
Revene hejmen ni  haltis  en  Montmorillon -  vizitinda urbo de
arto  kaj  historio.  Krom  aliaj  vidindaĵoj,  tie  impresis  nin  la
ekspozicio en la muzeo pri skrib- kaj kalkulmaŝinoj.
Kun  Catherine  Kremer  ni  pasigis  tre  agrablajn  tagojn  en
akompano de ŝia hundeto. Ŝi preparis interesajn itinerojn kaj pro
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ŝia  sperto, kiel profesia turisma  ĉiĉeronino, ni multon eksciis.
Certe ni ŝatus denove reveni al Bouresse kaj viziti aliajn lokojn
en la ĉirkaŭaĵo. Venu ankaŭ vi al la Kvinpetalo por subteni kaj
revivigi  la  staĝejon.  En  trankvila  vilaĝo  kaj  riĉa  regiono  da
vidindaĵoj vi povas pasigi agrablajn tagojn, same kiel ni.

Liba kaj Floreal Gabalda

Renkontiĝo en Svitavy
Dum  la  unua  septembra  semajnfino  okazis  kunveno  en  la
Esperanto-muzeo en Svitavy kun inaŭguro de nova ekspozicio. 
La aranĝo komenciĝis vendrede per vespera prelego „Vojaĝo tra
naciaj parkoj de la Sud-Afrika Respubliko“ de samideano Jan

Richtr el la loka klubo. Li kun
siaj kunlaborantoj tri semajnojn
vojaĝis de la marbordo de Hinda
oceano  al  la  marbordo  de
Atlantika  oceano  kaj  faris
centojn kaj  centojn da fotoj  de
tiu bela lando kaj ĝia naturo.  
Sabate  post  salutvortoj  de
amikoj,  kiuj  ne  povis  persone

ĉeesti,  la  prezidantino  de  la  Esperanta  klubo  inĝ.  Libuše
Dvořáková  inaŭguris  novan  muzean  ekspozicion  „Universalaj
kongresoj“.  Dum  sia  prezentado  ŝi  rememoris  ankaŭ  la
kongresojn de AEH, kiu havas en la ekspoziciejo apartan lokon.
La  antaŭtagmezan  programon  finis  samideanino  Jindřiška
Drahotová,  kiu  informis  pri  agado  de  la  E-klubo  en  Mladá
Boleslav.

Posttagmeze samideano Ján Vajs el Slovakio prezentis al ni la
preparon de la 101-a Universala kongreso en Nitra en la jaro

4



2016. La interesa prelego de la homo, kiu aktivis en la preparo
de  komenco  ĝis  fino,  malkaŝis  antaŭ  ni  diversajn  informojn
inkluzive tiujn, kiuj ne estas ĝenerale publikigataj.
Samideano Vajs estis ankaŭ baptopatro de la libro „Vojaĝo de
germana  profesoro  al  Eldorado“  de  Ludwig  Boltzmann.  La
libron  ĵus  eldonis  eldonejo
KAVA-PECH  kaj  la
baptoceremonion partoprenis
ankaŭ  samideano  D-ro
Renardo  Fössmeier  el
Germanio,  kiu  skribis
komentojn  al  la  libro  kaj
subtenis ĝian eldonon.
La lasta  sabata  posttagmeza
programero estis  la prelego
de  samideano  Petr  Chrdle
„Bertha  von  Suttner,
ĉeĥdevena aktivulino, la unua
virino,  kiu  ricevis  Nobel-
premion de Paco“. Oni povis
ĝui  la  prelegon  jam  en  la
pasinto interrete. Tiam ĝi estis en Esperanto kaj nun, ankaŭ por
neesperantaj vizitantoj de la Muzeo, Petr prelegis ĉeĥe.
Kaj vespere ankoraŭ samideano Ján Vajs prelegis denove, nun
pri sia vojaĝo ĉirkaŭ la mondo. 
La aranĝo estis sukcesa kiel ĉiam kaj ni jam antaŭĝojas pri la
venonta.



Tamen  unu  malĝoja  okazaĵo  ligita  kun  la  renkontiĝo  kaj  la
prelegantoj.  Du  semajnojn  poste  samideano  Ján  Vajs  mortis.
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Dum  biciklado  li  eksuferis  subitan,  fortan  kaj  ampleksan
koratakon.

Libuše Dvořáková kaj Jiří Tomeček
Eblo antaŭmendi interesan libron kun granda rabato

Petr Chrdle: Ĉinio, Koreio, Japanio kun la subtitolo La landoj
similaj, sed diferencaj. La aŭtoro priskribas siajn impresojn el
la landoj, kie (precipe en Japanio kaj Koreio) li havis bonŝancon
ekkoni la vivon de la lokuloj en iliaj hejmoj, en universitatoj,
sed  ankaŭ  en  religiaj  centroj.  La  libro  estas  preparata  en  du
lingvaj versioj, en la ĉeĥa kaj en Esperanto. Ĉar la libro estos
plenkolora,  en  pinta  kvalito,  ĝia  eldono  estos  finance  tre
postulema. Tial la Esperanto-versio povos aperi nur post kiam
revenos per vendoj almenaŭ sentebla parto de la mono enigita
en la ĉeĥan eldonon.
Informoj  pri  prezo  kaj  rabato  pri
antaŭmendo kaj antaŭpago estos 40 %,
antaŭmendo  kaj  pago  post  eldono
estos  25  %.  Pli  da  informoj  sur
info@kava-pech.cz. 
Kompletan proponon de la libroj el la
eldonejo KAVA-PECH kun indikoj de la rabatoj de tiuj en Esperanto 
(valida ankaǔ por la anoj de AEH) vi povas trovi ĉe https://kava-pech.cz.

Rekrei la paradizon
Tiun ĉi artikolon verkis kaj produktis Paŭlo S. Viana el Brazilo

La  brazila  fotografisto
Sebastião  Salgado  jam  estis
temo  de  artikolo  en  la
Esperanta  Retradio,  pro  sia
premiita  kaj  monde  rekonata
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arto. Hodiaŭ ni parolu pri lia granda vivoprojekto favora al la
naturmedio. Li pasigis sian infanan tempon en paradizeca loko,
en la  brazila ŝtato Minas  Gerais,  kie  lia  patro posedis  vastan
bienon kovritan de belega praarbaro - parto de la tiel  nomata
“Atlantika Arbaro”. Li kreskis, travojaĝis la mondon, famiĝis,
kaj kiam li  revenis  al  la  bieno,  kiun li  heredis de la patro,  li
trovis mortan, nudan, preskaŭ dezertan savanon. Mankis akvo
kaj la klimato sufiĉe ŝanĝiĝis.  Preskaŭ 90 procentoj el la tuta
mirinda Atlantika Arbaro, unu el la plej riĉaj naturrezervejoj en
la mondo,  suferis tiun saman detruadon. La bieno de la familio
Salgado estis morte vundita, kaj tio vundis ankaŭ lian koron.

Tiam, lia edzino Lélia Wanick Salgado ekhavis inspiron. Ŝi diris
al li: “Vi diras, ke vi vivis en paradizo, kiam vi estis knabo. Ni
rekonstruu la  paradizon,  ni  replantu  ĝin.”  Ili  kreis  projekton,
arigis kunlaborantojn kaj sponsorojn sufiĉe fortajn, kaj fondis
Instituton  Terra,  kiu  ĝis  nun  liveras  semojn  al  la  lokaj
agrokulturistoj,  kiuj  same  deziras  rearbarigi  sian  teron.  Kune
kun la replantado, oni poste starigis projekton por revivigi per
rearbarigo akvofontojn. Fondiĝis ankaŭ loka lernejo por instrui
gejunulojn pri la plej bona maniero konservi arbarojn en bienoj. 

En la bieno de Salgado oni starigis lulilon por plantoj origine
tiuregionaj.  Milionoj  da  plantidoj  de  pli  ol  200  specioj  estis

vartitaj, ekde la jaro
1999. Post ses jaroj
oni  jam  povis
admiri  la  verdan
tapiŝon  de  arboj,
kiu  definitive
vastiĝis  ĝis  la  jaro 

7

https://1.bp.blogspot.com/-_wBsBnqDiAI/YEO-h-nMI4I/AAAAAAAALl4/v2K8uwBhD-sLGkmlaJigRLBqiwLzF-UgACLcBGAsYHQ/s498/salgado2.jpg


2012. Entute, kreskis 2,5 milionoj da arboj en lia bieno. Tiel ke
revenis  la  akvofontoj  kaj  multaj  bestoj,  kiuj  estis  de  longe
malaperintaj: birdoj, mamuloj, amfibioj, reptilioj. Li faris fotojn
de la bieno en la jaro 2001 kaj nun. La impreso estas ŝoka!

Salgado diris: 
“Kiam  mi  vidis,  ke  la  unuaj  arboj  naskiĝas  en  grundo  tute
mortinta,  kiam mi  vidis,  ke  birdoj revenas,  kiam mi  vidis,  ke
akvo revenas, tiam mi komprenis, ke arbo estas kvazaŭ homo.
Kiam  homo  naskiĝas  oni  devas  lin  protekti,  instrui  pri
piedirado, pri parolado. Arbo estas tute simila. (...) mi vidis, ke
estas espero, kaj ke espero certe ligiĝas al la planedo.”

Sebastião Salgado ricevis la Premion de Paco de la Germana
Librokomerco, okaze de la fermo de la Librofoiro de Frankfurto,
en 2019.

Sendis al ni Liette Lêla el Brazilo
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