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...sed fine, la SAT-Amikara balotujo
sukcesis enteni ĉiujn balotilojn !

(detalojn interne p.3)

Grandega balotujo por SAT-Amikaro
ĉar oni timis lavangan parto-

prenadon en la referendumo...



P

Preparado :
Lavi, degutigi k 
laŭbezone senŝeligi, 

senkernigi la fruktojn.

Miksi ilin kun duono de la sukero lasi ĝin 
maceri en salatujo dum pretigo de la 
pasto.

En alia salatujo, kunmiksi la sekaĵojn.

Putiginte la centron, alverŝi la likvaĵojn.

Miksi la tuton delikate por eviti la buletojn 
k atingi homogenan paston.

Dismeti la fruktojn funde de oleita 
kuirplado, verŝi la paston k atendi dum 45 
min ripozigante la preparaĵon.

15 min antaŭ kuiri la klafution, ŝalti la 
fornon je 200°C.

Kuiri la klafution dum 45 min.

Kiam malvarmiĝinte, ornami per 
fajnpulvora sukero.

Variaĵo : kun diversaj vegetaĵaj kremoj 
(soja, riza, avena, migdala…), diversaj 
sukaj fruktoj (ĉerizoj, persikoj, piroj, 
nektarinoj…), sekaj fruktoj k oleecaj 
(daktiloj, anakardioj…), aromoj (migdalo, 
brando, rumo…).

Kuiris (5 malsamajn receptojn por trovi 
la plej trafan) k fotis Paŭlino Gaborit',

gustumis (5 malsamajn receptojn 
kuraĝe k frande kobajante) k tradukis 

Markovo-Vito 4103

Ingrediencoj por 4 personoj :
350 g da sukecaj fruktoj
85 g da tritika faruno
55 g da rufa sukero
25 cl da migdala lakto
7 cl da vegetaĵa kremo
1 saketo da vanilsukero
3 kafkuleroj da migdalpulvoro
1 eta pinĉpreno da salo
1 kafkulero da fajnpulvora sukero

Materialo :

Simpla kuirplado profunda, pesilo, 
tranĉileto, 2 salatujoj, kafkulero, 
batilo, mezurglaso.

Vegane kuiru !
Klafutio

P

Ni estas tute ne botanikistoj (plantologoj), 
neniel sciencistoj ; nur promenantoj, 
kiuj ŝatas piedmigri sur montoj kaj 
tra kamparo laŭ nia propra ritmo ; t.e. 
malrapida. Ni ŝatas naturon kaj pluraj el 
ni estas Natur-Amikoj. Kaj dum tiuj iradoj 
ni ŝatas esplori, admiri kaj kolekti bildojn 
per nia fotaparato ; pejzaĝoj, bestoj, 
kaj iel aparte ankaŭ floroj. Tamen ni ne 
estas fotistoj. Pro ĉiuj tiuj kialoj ni jam 
petas vian indulgon pro nevolaj misoj 
sur la prezentotaj slipoj. Rehejmiĝinte 

ni provas identigi 
la fotitajn 
s p e c i m e n o j n 

dank’al manlibroj kaj retejoj. Ne ĉiam 
facilas. Foje ni eĉ ne kapablas. Kaj ni 
fieras, kiam ni kvazaŭ certas, ke ni trovis ! 
Ĉar kiel identigi floron ? Unuavide per 
ĝiaj koloro, formo, nombro da petaloj, 
sed ankaŭ per ĝiaj floraranĝo, alteco de 
la planto, formo kaj aranĝo de ĝiaj folioj, 
radikoj, odoro, kreskejo… do simple 
observante ĝin ! Kolektinte diversajn 
informojn pri la identigita planto venis 
la ideo prepari prezentindan bildaron, 

kiu iom post iom kreskis ĝis hodiaŭ 
atingo de pli ol ducent slipoj. El tiuj, jen 
do kelkaj ekzempleroj por nova rubriko : 
La florbukedo de La Sago.

Marcelo (respondeculo), Klodin’, Mar-
tine, Monique (x2), Morine kaj por la 

tekstokontrolado ankaŭ Andreo. 
PS. Se iam vi dezirus unu- aŭ duhoran, 
duon- aŭ tut-tagan, eĉ semajnfinan 
floranimadon por via E-grupo, kial ne 
kontakti nin ?

marcel.redoulez@wanadoo.fr

Florbukedo

Nova rubriko !
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Pri la enhavo de la artikoloj 
respondecas la aŭtoroj mem. 

Represo de artikoloj permesata

kun indiko de la fonto

Kontribuaĵoj Contributions
Ĉiam bonvenaj ! Sendu ilin al la redakta 
korespondanto :
Toujours bienvenues ! A – faire parvenir au 
correspondant de rédaction :

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

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 devant impérativement être 
typographiés (machine ou imprimante) 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.
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Ĉefredaktanto kaj enpaĝiganto : Serĝo Sir’.
Redakt– kaj kontrol-skipo : Janine kaj Yannick 
Dumoulin, Lucette Échappé, Luk' Gouverneur, Ĵak 
LePuil, Petro Levi, Serĝo Sir’.

Partoprenis en ĉi numero : Rolando Cuenot, Veronik' 
Girard, P. Grolemund’, Petro Levy, Izabel LamiRested’, 
Ĵak LePuil, Miĉel Marko, Vito Markovo, Marcelo Redulez', 
Fransŭaz' Rochette, Jean Selle, Serĝo Sir’, Wandervogel.

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*

Referendumo
Rezultoj de la balotado
Mardon la 12an de septembro, okazis la voĉnombrado de l' referendumo, en 
kunveno prezidita de Lucette Échappé, kun Agnes Lefèvre kaj Josiane Ferrand.

La voĉdonantoj sume estis 57, (t.e. proksimume 25% de la nunaj membroj ) el 
kiuj 14 voĉdonis per sekretaj voĉdoniloj.

Jen la rezultoj :

Aprobo de : Jes Ne SinD. blank Sume

Agadraporto 52 1 2 2 57

Financa raporto 53 1 2 1 57

Akiro de Greziljonaj Sociaj Partoj * 31 6 20 0 57

Modifoj de la statuto 41 3 12 1 57

* Pri la akiro de Greziljonaj Sociaj Partoj, el la 31 kiuj aprobas, nur 17 proponis 
sumon :
  2 k€ (1), 3k€ (2), 5 k€ (2), 6 k€ (9), 10 k€ (2) 15 k€ (1) 

(noto : Laŭ regulo de Greziljono la maksimumo estas 10 k€)

KOMITATO :

Kandidatoj Jes Ne SinD. blank Sume

Elizabet' Barbay 49 4 2 2 57

Lumeto Échappé 50 1 4 2 57

Petro Levy 55 1 1 0 57

Ansofi Markov 50 2 3 2 57

Serĝo SIRE 52 2 2 1 57

Solanĝ' Van Landeghem 55 1 1 0 57

Do, sen surprizo, ĉiuj estas elektitaj.

Tuj organiziĝis la unua kunveno de l' komitato, kies tagordo estis provizi la 
postenojn. El ĝi rezultis :

Prezidanto Petro Levy
Sekretario Lumeto Échappé
Kasisto Solanĝ’ Van Landeghem
Vic-prezidanto Serĝo Sire

Pri la kunmetita demandaro, kiu postulas pli longtempan nombradon, vi atendu 
la venontan numeron !

Por la komitato,
Serĝo.
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Tra la fenestro

transsendis Izabel’ LamiRested’.Lingva helpkadro p.5

Saluton al ĉiuj,

Verdire, interreto ne estas «mia 
ŝataĵo». Unue ĝi estigas gravan 
energian elspezon kaj do multe 
partoprenas en klimata varmiĝo. 
Foje-foje ĝi estas «malinformiganta 
ilo», estigante prefere rektajn 
kortuŝajn reagojn ol pensadon. 
Kaj mi ankoraŭ povas ja plilongigi 
mian liston de riproĉoj.

Tamen, mi devas tion konfesi : 
interreto havas ankaŭ pozitivajn 
flankojn, aparte koncerne 
Esperanton. Dank’ al interreto 
mi povas vidi esperantajn 
videobendojn ĉe Jutubo, mi povas 
pliboniĝi aŭskultante kaj legante 
artikolojn de la Esperanta Ret 
Radio, ĉion ekscii pri esperantaj 
eventoj tra la mondo dank’ al 
TTTejo «eventoj»

Plie, ekde 2017 «Amikumu», aplika 
programaro por komputiltelefonoj 

kreita de Chuck Smith kaj Richard 
Delamore (Aŭstraliano pli konata 
sub la pseŭdonimo «Evildea», 
esperantista populara jutubano) 
eblas trovi en urbo parolantojn pri 
lingvoj kiujn oni parolas aŭ lernas, 
Esperanton ĝuste same kiel ĉiujn 
lingvojn, inkluzive de raraj lingvoj.

Chuck Smith ankaŭ estris, en 
2015, teamon kiu preparadis la 
angla-Esperantan kurson ĉe la 
lingvolerna retejo Duolingo. Pro tio 
li estis proklamita la Esperantisto 
de la jaro en 2015, unu jaron post 
Mireille Grosjean kiu same iĝis pro 
sia agado en Afriko.

Ekzistas eksterordinaraj homoj en 
Esperantujo !

Ĝis,
Dzeka

Te udost
pseŭdoscienca
Bilda Deliraĵo 

far Sir'§07

*

P* *Testudo = tortue / Test-studo = étude par tests.
*Klaĉigi = igi iun klaĉi. Kion ja oni nepre evitu (la ago, ne nepre la vorto)

*Najbararo = aro de najbaroj, tiuj lastaj ne estantaj “aroj de 
najboj” ĉar ja “najboj” ne ekzistas.

K*

Finfine, mia lepor-kangurua 
amikino forlasis min...

... favore al la azen-homaĉo...

Ŝi ja volis la unuan 
rolon ĉe la televida 

serio...

Pro tio, mi nun 
devas serĉi novan 

kunulinon !

Saluton !
Ĉu bonvolus vi iĝi 

mia kunulino ?

Nu... Preferinde, ne !

Kial ?

Vi ja estas tre 
simpatia, kaj via 
demando tre 
flatas min...

sed mi timas ke kuniĝi kun vi ridigos kaj 
klaĉigos* la tutan najbararon* !

Ĉu vi opinias ke nia aĝ-
diferenco multe tro videblas ?


