
 
 

№ 123, decembro 2021 
ELDONO DE RUSIA ESPERANTISTA UNIO (REU) 

 
 

Jubileoj 
 

30-jariĝo de REU kaj 100-jariĝo de SEU 
 

REU estis fondita antaŭ 30 jaroj, la 28-an de 

decembro de 1991 dum la 10-a Kongreso de SEU en la 

urbo Kolomna. Ĝi estas heredanto de la antaŭaj tutlandaj 

organizoj, unuavice Sovetlanda (ekde 1926 – 

Sovetrespublikara) Esperantista Unio – SEU, fondita antaŭ 

100 jaroj, dum la La 3-a Ruslanda Esperantista Kongreso 

en Petrogrado en junio de 1921. Do, nia organizo festas 

nun du jubileojn – 100- kaj 30-jariĝon. Malgraŭ ĉiuj malfacilaĵoj, i.a. malfunkciigo de SEU en 

1938 pro reprezalioj kontraŭ esperantistoj, la movado kiel fenikso restariĝis en 1956, kio kondukis 

en 1979 al fondo de oficiala tutlanda esperantista organizo – Asocio de 

sovetiaj esperantistoj (ASE), surbaze de kiu en januaro de 1989 estis 

restarigita SEU. REU dum la tuta tempo de sia ekzisto penas konservi la 

plej bonajn tradiciojn de la antaŭe ekzistintaj organizoj kaj neoficialaj 

tutlandaj movadoj, kiel Sovetia esperantista junulara movado (SEJM, 

1966-1979), kaj lokaj centroj de aktivado. Ni fieras pri tio, ke ja sukcesis 

konservi la organizon kaj organizitan movadon eĉ tiam, kiam la intereso 

al la internacia lingvo en la socio draste falis, kaj povas transdoni la 

konserviĝintan tradicion de nia paca batalo por la sekvaj generacioj. 

Ni gratulas ĉiujn rusiajn esperantistojn, kaj aparte tiun, kiuj kredas je signifo de la tutlanda 

esperantista asocio kaj membras 

en ĝi, okaze de la jubileoj! 

 

Ni gratulas ĉiujn okaze 

de la venanta Nova, 2022-a, jaro 

kaj deziras al ĉiuj esti en tiu jaro 

same fortaj, kiel Tigro, kies 

nomon, laŭ la orienta kalendaro, 

tiu jaro portas! 

Estraro de REU 
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Informoj de la Estraro 
 

Protokolo de voĉdonado pri rusia Esperantisto de la jaro — 2021. 
Dato: Moskvo, 06–10.12.2021. 

Voĉdonado: reta. 

Resumo: 
Antaŭ la voĉdonado por la honortitolo «Esperantisto de la jaro» — 2021 estis kandidatigita nur unu persono. 

Jam dum la voĉdonado venis propono pri du pliaj kandidatoj, sed poste estis retirita. 

Pri la dekomence proponita kandidato voĉdonis pozitive («por») nur la proponinto mem. 

Voĉdonis: A. Lebedev, S. Smetanina, N. Gudskov, I. Gonĉarova. 

Distribuo de voĉoj: 
por: 1; 

kontraŭ: 2; 

sin detenis: 1. 

Ne voĉdonis: A. Junusov, A. Mitin. 

Rezulto: 
La decido ne estas akceptita, do REU ne aljuĝas ĉi-jare la honortitolon «Esperantisto de la jaro». 
 

Raporto pri la fonduso de REU «Subteno de laboro pri la vortaro de B. Kondratjev» 

12.08.2021–19.12.2021 
Dum la periodo 12.08.2021–19.12.2021 en la fonduson de REU «Subteno de laboro pri la vortaro de B. Kondratjev» 

venis 3340 ₽. 

La sola kontribuinto estas REU. 

La mono estis transdonita al la Kondratjev-teamo la 19.12.2021. 

Uzante la okazon, ni memorigas, ke ĉiu homo aŭ organizaĵo povas mondonaci al la fonduso. Unu-du-foje jare ni ĝiras la 

kolektitan monon al la Kondratjev-teamo. 
 

 

Tago de Zamenhof tra la lando 
Peterburgo 

La 16-an de decembro en Biblioteko N 11 de Sankt-Peterburgo 

okazis vica renkonto de Peterburgaj esperantistoj! Partoprenis 25 personoj inkluzive Natalia kaj Andrej Grigorjevskij. Estis 

prezentita spektaklo laŭ Nikolaj Gogol "Revizoro" en traduko de Zamenhof mem. La amatoraj aktoroj ricevis meritajn 

aplaŭdojn de la publiko. Laŭ ĝenerala opinio: la vespero pasis en varma, hejma etoso. 

 

Ivanovo 

Tempo de la lingvo Esperanto 
 

Antaŭ la naskiĝtago de la kreinto de la unika lingvo Esperanto Ludoviko Zamenhof en la mizeo de la historio de la urbo 

Koĥmo (tuj apud Ivanovo) okazis renkontiĝo ―Tempo de la lingvo Esperanto‖, kiun faris Tatjana Georgievna Loskutova. Tatjana 

Georgievna Loskutova eksciis pri la lingvo de sia patro, kiu lernis ĝin en 1930-aj jaroj. Poste ankaŭ ŝi ekposedis la lingvon, fariĝis 

instruisto de fremdaj lingvoj, kaj ŝia filino Maja parolas tiun lingvon ekde naskiĝo. 

Tatjana preparis interesan prezenton, rakontantan ne nur pri Esperanto kaj ĝis disvastiĝo en la mondo, sed ankaŭ pri tio, 

kiel aperis kaj evoluis Esperanto-movado en la regiono de Ivanovo ekde alveno al Ivanovo-Voznesensk en 1887 de la polo Anton 

Grabovski. , kiu laboris en la teksa fabriko de Poluŝkin kaj Derbenjov. Tie A. Grabovski fondis unun el la plej malnovaj en Rusio 

Esperanto-kluboj. Ellerninte Esperanton, A. Grabovski vizitis en Varsovio L. Zamenhof-on, kaj inter ili okazis la unua en la historio 

interparolo en Esperanto. 
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En la flug-ekspozicio estis prezentitaj la flago de esperantistoj, gazetoj kaj libroj en Esperanto. Tatjana plurfoje partoprenis 

tutrusiajn kaj internaciajn renkontiĝojn de esperantistoj, ŝia portreto kaj biografio estis publikigitaj en la nova esperantista revuo 

―Esperanto por mi‖, eldonita ĉi-jare en Japanio. Kaj, krome, dum la prezento estis indikitaj kelkaj nomoj de esperantistoj el Koĥmo 

kaj ilia aktivado komence de la pasinta jarcento kaj ankaŭ aliaj aktivaj Esperanto-movadanoj de la Ivanova regiono. 

Neatendita por la organizantoj de la renkontiĝo okazis partopreno de juna mizikisto el Ivanovo, kiu memstare ellernis 

Esperanton dank’ al Interreto. Kune kun la amikoj li penumas kantojn en Esperanto. Dezirindas, ke Esperanto plu vivu en nia 

regiono, ja ne hazarde tiu lingvo estas neŭtrala kaj egalrajtiga, kies ĉefa ideo inkludas ideon de toleremo kaj estimo inter homoj de 

diversaj popoloj kaj kulturoj. 

Se ankaŭ vi ekinteresis tiu ĉi universala lingvo, kreita en 1887, kaj vi pretas ĝin ekposedi, do ni invitas vin veni al la 

Koĥma muzeo kaj enskribiĝi al la kursoj pri lerno de Esperanto. 

N. V. Cikulina, direktoro de la muzeo 

Elrusigis N. Gudskov 

http://kohma-museum.ivn.muzkult.ru/news/73961735 
 

 
 

Moskvo 

Moskvanoj festas Zamenhof-Tagon 
 

Lunde, la 13an de decebro, Arina Osipova kaj 

Oleg Ĉajka organizis en sia oficejo ĉe la metrostacio 

"Aleksejevskaja" festan vesperon okaze de la Zamenhof-

Tago. 

Venis multaj homoj, ŝajne, maksimuma kvanto 

por komforte dislokiĝi en la negranda ejo.  La kunvenon 

partoprenis deko da mondkonataj moskvaj esperantistoj, 

gastino el Germanio, kelkaj bonparolantaj gejunuloj  kaj eĉ 

du genovuloj-komencantoj. 
 

La programon komencis la 15-minuta elpaŝo de Nikolao 

Gudskov, kies prelego "Zamenhof kiel politika pensulo" 

temis pri lia artikolo "Post la granda milito. Letero al 

diplomatoj". La temo estas grava kaj aktuala - kaj direktigas nin al la Deklaracio pri homaj rajtoj, la dokumento, kiu evoluigas la 

homaranismajn ideojn de nia majstro. 

http://kohma-museum.ivn.muzkult.ru/news/73961735
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Poste Nikolao laŭtlegis du novajn 

poemojn de Klara Ilutoviĉ laŭ ŝia peto. 

Sekvis paŭzo por frandi regalaĵojn, 

preparitajn de la mastroj, kaj kun ĝi - bona okazo 

por iom komunikiĝi. 

Svetlana Smetanina okazigis tradician 

festan aŭkcion - kun malalta starta prezo por ĉiuj 

lotumaĵoj (100 rubloj), inter kiuj estis sufiĉe utilaj 

libroj. La ĉefaj aĉetantoj estis la novicoj, ĉi-foje, 

bedaŭrinde, tro malmultnombraj. 

La plej distra kaj samtempe kleriga parto 

de la kunveno estis la kvizo pri Zamenhof, kiun 

preparis kaj gvidis Arina kaj Oĉjo. Dank'al ĝi ni 

eksciis, ekzemple, ke la unuan Esperantan 

kongreson partoprenis 688 homoj el 20 landoj kaj 

ke Zamenhof naskiĝis ĵaŭde. La demandoj estis 

kroĉitaj al bombonoj kaj ĉiu respondinto ricevis 

bildkarton kun foto de Zamenhof. Vere ĉarma anuzaĵo! 

La kunveno finiĝis per kantado de Oĉjo kaj Miĉjo Povorin, al kiu aliĝis ĉiuj partoprenantoj, ankaŭ la novuloj. 

Dankon al mastroj pro la bonega festo! 

Mirina / Irina Gonĉarova 

 

Birobiĝano 
 

La 18-an de decembro 2021 jaro Eŭgeno Bojĉin,  en kadre de festado de 

naskiĝtago de L. Zamengof,  en lernejo de junaj savistoj rakontis pri Esperanto al dudek 

infanoj. Ili, krom du aŭ tri, tute ne interesiĝis pri lingvo kaj ne havis demandojn. Mi 

montris al ili diversajn Esperantajn librojn kaj revuojn.  Fine mi mallonge instruis ilin 

pri Esperantaj reguloj kaj disdonis folietojn kun unua leciono el lernolibro de Junusov. 
 

Eŭgeno Bojĉin 

 

Jekaterinburgo 

Pri la virtuala Zamenhof–tago-2021 de uralaj esperantistoj 
 

 
 

La 19-n de decembro okazis virtuala kunveno de uralaj esperantistoj, dediĉita al la Zamenhof-tago aŭ Tago de la Esperanta 

libro. Evidentiĝis, ke ĉi-jare estis siaspeca jubileo, ligita kun la Zamenhof-festo : jam la 20-n fojon ni organizis tiun ĉi feston en 

Jekaterinburgo :) 
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Ĝenerale, Zamenhof-tago estas unu el la plej ŝatataj malnovaj Esperanto-festoj en Uralo, kaj ĝi tradicie ĉiam okazis en la 

urala ĉefurbo, kvankam ĝin ofte partoprenis esperantistoj el aliaj urboj uralaj kaj ne nur.. Tiu ĉi festo havas iun propran energion, ĉar 

festante ĝin paralele kun la tuta Esperanto-mondo, vi perceptas vin ne nur kiel parteton de io granda, sed ankaŭ kiel adepton de noblaj 

zamenhofaj ideoj. Krome la festo ĉiam donacas la vivĝojon kaj entuzasmon por plu paŝi sur Esperanto-vojo. 

Ĉiuj 20 jam okazintaj Zamenhof-tagoj estis diversaj, havis la propran programon: foje ni faris akcenton je naskiĝtago de 

Ludoviko Zamenhof, foje ni pli akcentis tion, ke ĝi estas ankaŭ Tago de la Esperanta literaturo. Ĉi-foje, ekzemple, ni omaĝis al la 

kreinto de la lingvo Esperanto. Tial la kunveno komenciĝis de la sonigado de la kanto ―Zamenhof‖ el la muzikalbumo ―Esperanto‖, 

post kio la triopo de esperantistoj: Dilara Gadirova, Raja Kudrjavceva kaj Jelena Uspenskaja voĉlegis tri fragmentojn el la samnoma 

poemo ―Zamenhof‖ de Hilda Drezen. Okazis ankaŭ prezentado de interesaj faktoj el la vivo de L. Zamenhof. En ĝi partoprenis jam 

ok esperantistoj el diversaj uralaj urboj, kaj ĉiu el ili prezentis laŭvice po du biografiaj faktoj, komencante per la frazo: ―Ĉu vi scias, 

ke…‖ Ĉiu el la partoprenintoj havis kelkajn minutojn por iom rakonti pri sia vivo kaj novaĵoj, saluti geamikojn, informi pri la nuna 

vivo de esperantistoj en sia urbo. Entute la virtualan kunvenon partoprenis 21 esperantistoj el 8 rusiaj urboj, inter ili - 18 uralaj 

esperantistoj el 6 loĝlokoj: Jekaterinburgo, Ĉelabinsko, vilaĝo Kaŝino de Sverdlovska provinco, Niĵnij-Tagilo, Tjumeno, Tobolsko 

kaj tri gastoj: Stanislav Kacko el Novosibirsko kaj V. M. Spicina kaj Anna Zabavina el Volgogrado. Min ĝojigis tre hejmeca etoso de 

la kunveno: Sergej Lokis aperis sur la ekrano kun sia trijaraĝa filino Saŝenjka, kaj ankaŭ ŝi salutis ĉiujn Esperante kaj dankis. Rita 

Husanova kontaktis ĉiujn, troviĝante en sia kuirejo, kie ŝi antaŭ tio kuiris supon, kaj ŝia edzo Igorj alkuris por saluti ĉiujn el la 

najbara ĉambro; Nataŝa Mansurova aliĝis al la kunveno per telefono el la vilaĝo, kie ŝi vizitis sian maljunan patrinon. Sed estis ankaŭ 

tiuj, kiuj speciale prepariĝis al la festo: ekzemple Viktor Kulakov, kiu aktive partoprenis ne nur la prezentadon pri Zamenhof, sed 

mem iniciatis kaj realigis la kvizon pri diversĝenraj Esperanto-muzikaĵoj kaj proponis al la partoprenintoj diveni landojn, el kiuj 

esperantistoj kantis.  Ĉarmis per siaj festaj aspektoj Aleksandra Osipova, bele vestita kaj kun speciala hararanĝo, kaj Marina 

Kadirova, kiu revenis denove loĝi Uralon el Kazano, kie ŝi travivis kelkajn jarojn. Kia plezuro estis denove ne nur vidi karajn 

vizaĝojn de la geamikoj, sed ankaŭ aŭdi iliajn voĉojn! Ankaŭ ĉi-foje ne mankis la surprizoj: meze de la kunveno okazis bela kaj ĝoja 

interveno de la seskapa grupo de moskvanoj, kaj nin ĉiujn salutis MASI-anoj: Mirina, Karter, Roĉjo, Mildina, Tanja Glaznica kaj 

Ljusja (ili tiutempe kunfestis la naskiĝtagon de Karter en restoracio:)) Bonhumoraj, viglaj, optimismemaj ili tuj transdonis kaj 

disvastigis varman ondon de pozitivaj emocioj en nian direkton, kaj ni dankas ilin pro ilia amikeco! Kaj la bona novaĵo de Mirina pri 

la planoj okazigi baldaŭ, jam februare, la vican ―APERo‖-n,  kaj ŝia invito partopreni ĝin certe enpensigis kaj ekscitis kelkajn. 

Tiel bele kaj ĝoje en varma, amikecplena etoso pasis la tradicia Zamenhof-tago en tiu dimanĉa vespero en Uralo, kiam 

postfenestra mirinde abunda neĝofalo kaj decembra frosto memorigis pri la plene reganta vintro kaj baldaŭa fino de la ankoraŭ unu 

malfacila pandemia jaro 2021. 

Amike kaj danke pro la aktiveco de ĉiuj partoprenintoj de la rete ligita kunveno, 

Raja Kudrjavceva 

 

Tiĥvino 
 

Ĉi-jaran Zamenhof-feston la Tiĥvina Esperanto-klubo aranĝis la 23-an de 

decembro. Pro la pandemio nur 12 klubanoj kunvenis en la koncertsalono de la urba 

artlernejo. Tamen la festo pasis tradicie vigle kaj gaje. Funkciis ekspozicio de E-libroj. 

Okazis ludoj, konkursoj kaj festa tostado. Ĉar la 23.12. estas Tago de la barda kanto, la kanta 

parto de nia festo konsistis el kelkaj elstaraj verkoj de rusaj bardoj - en la rusa kaj en 

Esperanto. 

Perskajpe la feston atingis por gratuli nin esperantistoj el la ĝemelurbo Herouville 

St Clair (Francio), el Germanio, Latvio kaj el Moskvo. 
 

Kluba vivo 

Novembra kunveno de moskvaj esperantistoj 

La 18-an de novembro jam la train fojon pasis ĉeesta kunveno de moskvaj esperantistoj – komuna por la Moskva 

Esperanto-Klubo ―Lev Tolstoj‖ kaj la Moskva Esperanto-Asocio MASI. Tiu ĉi kunveno estis 

dediĉita al du naskiĝtagoj - de Irina 

Gonĉarova (10.11) kaj de Nikolao Gudskov 

(12.11). Estis ankoraŭ unu grava okazo: 

enmanigo de la Atestoj al la sukcesintoj en 

la KER-ekzameno, pasinta novembre 2020.  

Malgraŭ intence modesta reklamo, en la 

negranda kunvenejo akumuliĝis malkutima 

homkvanto – 20 diversaĝaj personoj, de 

malnovaj klubanoj ĝis fruaj komencantoj. 

Kelkaj eĉ ne konis unu la alian, tial la 

kunveno komenciĝis de kurtaj sinprezentoj. 

Poste Svetlana Smetanina la 

respondeculo pri KER-ekzamenoj en 

Moskvo enmanigis la Atestojn al kvar 

ĉeestintoj el kvin ekzamenitoj, nome, al Aleksandr Gasin (B1), Ruslan Zujev (B2), Roman Ralko 

(B2) kaj Kira Poliŝĉuk (C1). La publiko salutis ilin per laŭtaj aplaŭdoj. 

Sekvis gratuloj al la naskiĝintoj, manĝetado-trinkado kaj eĉ drinkado de la bongustega 

hejma vino, konvena al la tostado honore al la naskiĝintoj. La festan humoron subtenis vigla 

kantado de Mikaelo Povorin. 
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Koran dankon al la mastroj Arina Osipova kaj Oĉjo Ĉajko pro la 

gastigado de la kunveno kaj al ĉiuj ĉeestintoj pro la veno kaj bonhumoro 

dum la festo! 

Irina Gonĉarova, kunordiganto de MEA MASI 

 

 

 
 

UEA informas 
 

VERDEN: NOVA EU-PROJEKTO PRI DAŬRIPOVECO KAJ TRANSPORTO, 
KUNORDIGATA DE UEA 

 

Ĵus finiĝis en Parmo (Italio) la unua projekta kunsido de VERDEN, nova projekto financata de Eŭropa Unio (EU) kaj 

kunordigata de Universala Esperanto-Asocio. 

Daŭripoveco estas grava temo en la nuntempa socio, kiun UEA jam plurfoje traktis, ekzemple kadre de Universalaj 

Kongresoj (UK) kaj fakaj eventoj. La Asocio kunordigis la pretigadon de la faka Gvidlibro pri la 17 Celoj por Daŭripova Evoluigo de 

Unuiĝintaj Nacioj, aĉetebla ĉe la Libroservo de UEA kaj elŝutebla el la retejo de la laborgrupo Esperanto por UN. En 2019 UEA 

ankaŭ starigis novan fondaĵon, Klimato, por kompensi karbon-emision p! ro la oka zigo de UK-oj (uea.org/alighoj/donacoj/co2). 

La projekto VERDEN okazas kunlabore kun Internacia Fervojista Esperanto-Federacio (IFEF), faka asocio aliĝinta al 

UEA, kaj Biciklista Esperantista Movado Internacia (BEMI), faka sekcio de TEJO, kun la subteno de Parma Esperanto-Grupo kaj 

Flandra Esperanto-Ligo. Ĝi fokusiĝas pri internacia kunlaboro pri daŭripoveco kaj transporto. 

Duncan Charters, prezidanto de UEA, komentas: ―Ni tre ĝojas, ke UEA kunordigas tiun ĉi gravan projekton, subtene al 

siaj aliĝintaj asocioj. Estas la unua EU-financata partnera projekto de UEA kaj ni diligente laboros por konkretaj rezultoj‖. Rodica 

Todor, prezidantino de IFEF, aldonas: ―La reloj ligas la landojn, la ideoj la homojn. Persevere ni atingis belan partneran projekton 

de pluraj E-asocioj, kies kunlaboradon ni jam ekĝojas‖. Lars Sözüer, ĝenerala sekretario de BEMI, komentas: ―Ni celas kunlabori 

kun aliaj asocioj ekster Esperantujo kaj aparte esplori la temon pri biciklo-transporto en trajnoj‖. 

VERDEN havas duoblan direkton: de unu flanko ĝi celas antaŭenigi verdajn daŭripovajn kutimojn kaj de la alia uzi nian 

verdan lingvon kaj montri, ke per Esperanto eblas trakti seriozajn temojn kaj havi signifan efikon. ―Nia unua statuta celo estas 

disvastigi la uzadon de la Internacia Lingvo Esperanto. Tiu ĉi faka projekto instigas nian movadon kunlabori pri tre grava temo kaj 

sekve kuraĝigas nin aliri la eksteran mondon, gazetaron, aliajn organizaĵojn, politikistojn kaj montri la rezultojn de internacia 

kunlaborado per Esperanto‖, komentas Francesco Maurelli, kiu kunordigas la projekton nome de UEA. Unu el la celoj de la projekto 

estas pretigi manlibron kun konkretaj, uzeblaj konsiloj por organizantoj de renkontiĝoj kaj aliaj aktivuloj. 

Kadre de la sama subvenciprogramo Germana Esperanto-Asocio kaj Esperanto-Nederland ankaŭ komencis alian EU-

financatan partneran projekton kun fokuso pri daŭripoveco, pro kio UEA gratulas al siaj du landaj asocioj. 
 

Gazetaraj Komunikoj de UEA, N-ro 998, 2021-11-25 
 

MESAĜO DE UEA OKAZE DE LA TAGO DE HOMAJ RAJTOJ, 
10 DECEMBRO 2021 

 

 [ Mesaĝo sendita al UN. Kun afabla peto republikigi ĝin en viaj lokaj kaj landaj gazetoj kaj aperigi ĝin en viaj aliaj komunikiloj. 

Dankon! ] 

Universala Esperanto-Asocio salutas Unuiĝintajn Naciojn okaze de la Tago de Homaj Rajtoj 2021. Homrajta Tago festas la 

akcepton de la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj fare de Unuiĝintaj Nacioj la 10-an de decembro 1948. 

Kiam Hector Hodler fondis Universalan Esperanto-Asocion en 1908, homaj rajtoj formis parton de la internaciista tagordo de la 

Asocio ekde la komenco: Hodler forte kredis je toleremo, egaleco (inkluzive de genra egaleco) kaj pacaj rilatoj inter nacioj. Li 

konsideris Esperanton ilo por realigi tiujn idealojn. 

Respekto de homaj rajtoj estis formale inkluzivita en la bazajn principojn de Universala Esperanto-Asocio kiam, en sia 

unua kongreso post la Dua Mondmilito, en Berno en julio-aŭgusto 1947, ĝi aprobis rezolucion kiu deklaris, ke respekto de homaj 

rajtoj estas esenca kondiĉo por la laboro de la Asocio. Sekve, unu jaron poste, ĝi entuziasme bonvenigis la novaĵon, ke akceptiĝis la 

Universala Deklaracio. 

Respekto de homaj rajtoj daŭras kiel fundamenta kondiĉo de la laboro de UEA. La Asocio favore notas la atenton al homaj 

rajtoj en la lastatempa plano por la estonteco, Our Common Agenda (Nia Komuna Tagordo), de Ĝenerala Sekretario António 

Guterres, kiu alvokas al ―renovigita socia kontrakto ankrita en homaj rajtoj.‖ Laŭ la sama spirito la Ĝenerala Sekretario deklaras, ke 

―homoj deziras esti aŭdataj kaj partopreni en decidoj, kiuj koncernas ilin.‖ Ili povas utiligi la rajton esti aŭdata nur se Unuiĝintaj 

Nacioj aŭskultos en iliaj lingvoj, kaj nur se UN esploros ĉiujn lingvajn rimedojn, inkluzive de la Internacia Lingvo, en la serĉado de 

aŭtentika kaj substanca dudirekta komunikado. 

Tro multa tutmonda komunikado venas de supre suben. Ni devas, en la spirito de Hector Hodler kaj de la hodiaŭa movado 

por Esperanto, respekti tiun parton de la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj, kiu postulas lingvan egalecon. La Esperanto-

movado, modelo de internacia civila socio, estas ligita al neniu registaro, subigita al la politika tagordo de neniu lando, kaj kovras la 

tutan mondon, kun parolantoj en la plejparto de la landoj de la mondo. Nia Asocio daŭrigos sian kunlaboron kun Unuiĝintaj Nacioj 

kaj kun ĉiuj homoj de bona volo por krei tiun etoson de konfido kaj de respekto por homaj rajtoj, kiun la tuta mondo tiel forte deziras 

kaj bezonas. 

Gazetaraj Komunikoj de UEA, N-ro 999, 2021-12-07 

 
 

 

 

https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=9804
https://esperantoporun.org/eo/publikajoj
https://uea.org/alighoj/donacoj/co2
https://uea.org/alighoj/donacoj/co2
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Aranĝoj 

Komuniko numero 1( korektita) 

pri la 86-a IKBE okazonta en la 2022 jaro en Rusio 
 

Estimataj samideanoj, karaj geamikoj! Ni kuraĝas ree inviti vin , viajn amikojn, 

kolegojn, gekunulojn viziti neforgeseblan allogan Rusion en aúgusto de la 2022 jaro. 

LIBE kune kun REAN (=Rusia Esperantista Asocio de Nevidantoj) kaj REU (=Rusia 

Esperantista Unio) pretas organizi  malgraú diversaj obstakloj kaj limigoj Esperantan 

ĉeestan plenprograman Internacian Kongreson de Blindaj Esperantistoj. 
 

Datoj: la 13-20 de aúgusto 2022 jaro. 

Loko: Rusio, ĉefurbo Moskvo, hotelo « Reakomp » apartenanta al la Tutrusia Blindula 

Asocio. 

Temo: ―Esperanto kaj muziko unuigas nin‖ 

Programo : prelegoj, E-kursoj por dezirantoj, ekskursoj tra la urbo, al Kremlo, Ruĝa 

Placo, koncertoj, renkontiĝoj kaj multo alia. En aparta tago planatas tuttaga ekskurso al 

la antikva urbo Sergijev-Posad– rezidejo de rusa ortodoksa eklezio. 

Partoprenkotizo: restas la sama kaj dependas de la ĉambrospeco kaj landkategorio. Por B -landoj unupersonaj kotizoj por la tuta 

periodo jenas: 

- 250 eúroj en trilita ĉambro; 

- 280 eúroj en dulita ĉambro; 

- 310 eúroj en duonlukso; 

- 380 eúroj en lukso; 

- 400 eúroj en unulita ĉambro. 

- infanoj ĝis la 14-aĝo, se ili ne bezonas apartan dormlokon, pagas 130 eúrojn. 

La kotizo inkluzivas loĝadon, 3-fojan manĝadon dum 7 tagoj, tuttagan ekskurson, luadon de la koncerta salono. Du pliajn ekskursojn 

ni proponas kontraú aldona pago.  

Al B – kategorio apartenas iamaj socialismaj landoj de Eúropo, ĉiuj landoj de Afriko, Latina Ameriko kaj Azio ( krom Israelo, 

Japanio , Korea Respubliko).  

Ĉiuj aliaj landoj apartenas al la kategorio A. Partoprenontoj el A-landoj bonvolu aldoni al la indikitaj kotizoj 30 eúrojn. 

Pagmaniero : Bonvolu ĝiri la kotizojn al : SWIFT- code SABRRUMMSP1 Bank name STAVROPOLSKOYE OTDELENIYE 

N5230 PAO SBERBANK Branch address g. Pyatigorsk, ul.Oktyabrskaya, 8. Payee account 40817978260106290019 Payee Ryabov 

Pavel Vasilevich. En  

la  kampo  « Mesaĝo por ricevonto » nepre skribu « IKBE –Kongreso 2022 ». 

Civitanoj de Rusio rajtas pripagi la kotizon en rubloj laú la aktuala kurzo de eúro, uzante la telefonnumeron +79187923450, kiu estas 

ligita al la sberbanka karto.  Nepre skribu : IKBE kaj vian nomon. 

Limdato por aliĝo : la 1-a de majo 2022j. 

Loĝkondiĉoj kaj alio : la hotelo povas akcepti 60 personojn, ĉambroj enhavas 2 kaj 3 litojn.  

La manĝejo situas en la unua etaĝo kaj havas 80 sidlokojn. Oni priservas la gastojn ĉe la tabloj. Menuo estas riĉa, la pladoj bongustaj. 

Eblos organizi vegetarajn manĝojn. 

En la Kongresejo estas perfekte ekipita salono por inauguro-fermo, koncertoj. 

En la unua etaĝo funkcias bankomaŝino. En la sama distrikto ekzistas multnombraj kafejoj , vendejoj, tutdiurna monŝanĝejo.  

Vi estos renkontataj kaj akompanataj en stacidomoj kaj flughavenoj far niaj samideanoj. Ankaú en Moskvo funkcias speciala senpaga 

akompana servo por blinduloj kaj handikapuloj. Oni gvidos vin tra metroo ktp, se vi ekdeziros promeni memstare. Grupaj ekskursoj 

okazos per mendita buso. 

Pri vizoj : 2 monatojn antaú veno bonvolu sendi  al la adreso de Svetlana Smetanina (vicprezidanto de REU) 

svsmetanina@yandex.ru kopion de Via vojaĝpasporto kun la foto kaj donitaĵoj + Vian hejman adreson. Vi ricevos invitilon kaj laú ĝi 

enirvizon. La instrukciojn por vizo-ricevo havos ĉiu aliĝinto. 

Kiu planas viziti Sankt-Peterburgon antaú au post la Kongreso, skribu pri tio anticipe kaj planu Vian pli longan restadon. 

Aliĝilo : 

1) Nomo kaj antaúnomo________________________________________ 

2) Vidhandikapito/akompananto/blindulamiko__________________________ 

3) Naskiĝdato_________________________________ 

4) Poŝta adreso_________________________________________________ 

5) Telefonnumero, retadreso, skajpo____________________________________ 

6) Mi pagas per banko........ eúrojn 

7) Mi mendas.............. ĉambron. Mia kunĉambrano_____________________________________ 

8) Mi estas vegetarano : jes/ne 

9) A. Mi partoprenos tuttagan ekskurson : jes/ne 

B. Mi partoprenos busan ekskurson tra Moskvo  (20 eúrojn alpago/persono surloke), jes/ne 

C. Mi partoprenos perpiedan ekskurson al Kremlo (15 eúrojn alpago/persono surloke), 

jes/ne 

10)  Mia kontribuo al la programo___________________________________________ 

11)  Mi venos / foriros  ( dato, tempo, veturmaniero)_______________________________ 

 
 

    La preparlaboron gvidas REAN kunlabore kun LIBE kaj REU en jena konsisto: 
 

    Pavel Rjabov (REAN) pvrjabov@yandex.ru ; pvrjabov@mail.ru 
 

mailto:svsmetanina@yandex.ru
mailto:pvrjabov@yandex.ru
mailto:pvrjabov@mail.ru
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    Telefonnumero +79187923450 
 

    Financoj, aliĝo 
 

   Vjaĉeslav Suslov (estrarano de LIBE) gloro59@yandex.ru 

    Telefonnumero +79037721987 

    Programo 
 

   Svetlana Smetanina (vicprezidanto de REU) svsmetanina@yandex.ru 

   Telefonnumero +79266083244 

    Invitleteroj, ekskursoj 
 

LIBE, REAN kaj REU pretas organizi la Kongreson eĉ se venos 20-30 gastoj. Ni esperas je pli multa kvanto de partoprenontoj. Ni 

esperu, ke gastoj kun ĉiuspecaj vakcinoj rajtos eniri Rusion. 

Gastama Rusio bonvenigas kaj atendas Vin! Ni venku ĉiujn obstaklojn kaj kolektiĝu en samideana amika rondo!!! 
 

Ĉiujn Viajn demandojn bonvolu direkti al membroj de la Prepara Komitato! 
 

Ne hezitu, karaj! Aliĝu! Venu, Vi ne bedauros! 
 
 

In memoriam 

Forpasis Ludmila Bokarjova 

(29.11.1935 - 15.11.2021) 
La 29-an de novembro forpasis la pli aĝa filino 

de la fama esperantologo, interlingvisto kaj fakulo pri 

kaŭkaziaj lingvoj Eŭgeno Bokarjov Ludmila. Ŝi mem 

ellernis Esperanton antaŭ la Moskva Festivalo de junularo 

kaj studentaro, kaj partoprenis en la kreo kaj laboro de la 

moskva Esperanto-klubo ―Fajrero‖ fine de 1950-aj–

komence de 1960aj jaroj. 

Ŝi mem estis lingvisto, kandidato de filologiaj 

sciencoj, plejparton de sia vivo laboris, kune kun sia 

edzo, doktoro de filologiaj sciencoj, Vladimir Lopatin 

(1935-2021) en la akademia Instituto de la rusa lingvo je 

la nomo de V.V. Vinogradov. Ŝia filo, Nikolaj Lopatin, 

estas kandidato de historiaj sciencoj kaj laboras en la 

academia Instiruto de arĥeologio. La nepino, Jekaterina 

Lopatina, estas artologo. 

 
 

 

Forpasis Nelli Kublanova  
 

La 18-an de decembro forpasis leningrada/peterburga esperantistino Nelli Kublanova 
(1939-2021). 

Nelli ellernis Esperanton en 1956, kiam antaŭ la Festivalo de junularo en Moskvo (1957) 

oni denove permesis kursojn de la Internacia lingvo. La kursfinintoj tiam formis la faman E-klubon 

"Aŭroro". Nelli aktive partoprenis en la esperantista vivo de Leningrado-Peterburgo ĝis la elmigro. 

Ekde 2000 ŝi logxis en Germanio. 

Sincerajn kondolencojn por la parencaro. 
 
 

Forpasis Nikolaj Smolenkin 
 

En Sankt-Peterburgo pro kronvirusa pneŭmonio forpasis Nikolaj 
Maksimoviĉ Smolenkin (22.06.1954—15.12.2021). Esperantisto de 1987, li Membris en Esperanto-kluboj 
"Blankaj Noktoj" ekde 1992 kaj "Kariljono" ekde 2009. Profesie li estis ekskolonelo de polico. 

Kondolencojn al la parencoj kaj amikoj! 
 

 
 

 

“Ponto” [Bulteno de REU (BdR)] estas oficiala informilo de la tutrusia socia organizaĵo 

“RUSIA ESPERANTISTA UNIO” 

La revuon aŭtomate ricevas ĉiuj membroj de REU, ĉiuj ceteraj rusianoj povas aboni ĝin ĉe la Estraro kontraŭ 
250 r. jare, alilandanoj kontraŭ 8 eŭroj. 

“Ponto” atendas viajn lokajn, regionajn novaĵojn! Bonvolu sendi ilin al Nikolao Gudskov nikolao@yandex.ru 

aŭ (kaj) Svetlana Smetanina svsmetanina@yandex.ru 
Estraro de Rusia Esperantista Unio 

 

Redaktofino 24.12.2021 

mailto:gloro59@yandex.ru
mailto:svsmetanina@yandex.ru
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mailto:svsmetanina@yandex.ru

