
 
 

№ 124, januaro 2022 
ELDONO DE RUSIA ESPERANTISTA UNIO (REU) 

 
 

Aranĝoj 

APERo-15. Informletero 

APERo: KIO ĜI ESTAS?  Ĝeneralaj informoj 

AntaŭPrintempa Esperanta Renkontiĝo (APERo) estas tradicia aranĝo de Moskva Esperanta Asocio MASI (MEA MASI). Ĝi pasas 

unufoje jare, dum la februaraj libertagoj, kaj estas dediĉita al la naskiĝtago de la Esperanto-Klubo MASI (EK MASI, nun MEA 

MASI), kiu okazis la 24-an de februaro 1995. 

APERo ne estas kursaro de Esperanto aŭ trejnejo de movadanoj! APERo nur kreas klerig-distran medion por nature kaj libervole 

paroli en Esperanto ene de amika rondo. 

CELOJ: 

- kreo de medio  por natura ĉiukiala uzado de Esperanto, 

- paroligo de novuloj kaj adaptigo de ili al Esperanto-medio, 

- firmigo de Esperanto-komunumo per alloga interagado, 

- aktivado kaj ripozo en amika kaj ĝojiga E-etoso. 

LINGVA DISCIPLINO 

estas sindevigo paroli dum la aranĝo kun APERo-partoprenantoj 

ĉie kaj ĉiam nur en Esperanto. Homoj, kiuj ne parolas en 

Esperanto, traktu la aranĝon kiel trejnadon pri vivo de mutuloj, 

kiuj kapablas eldiri nur tion, kion ili povas vortumi en la lingvo, 

uzata en la medio.. 

APERo-15 okazos la 23-27-an de februaro 2022 proksime de la 

apudmoskva urbo Puŝkino. 

TEMO 

Temo de la 15-a APERo estas TRADICIOJ. 

Kiel ĉiam, ni traktos la temon plej vaste. Eblas diversmaniere 

prezenti ajnajn tradiciojn el la historio de la tuta homaro, de iu 

lando, iu popolo, via urbo, klubo laŭ interesoj aŭ via privata vivo. 

La temo estas nur la preteksto por niaj kreaj kapabloj! Bonvenas 

programeroj ankaŭ ekster la temo. 
 

PROGRAMO 

La programo tuttradicie estas farata de ĉiuj venintaj aliĝintoj kaj 

enhavos, krom la kutimaj APERaj programeroj, multajn novajn, 

kiujn proponos spertaj kaj komencantaj novuloj! 

Ni esperas al reveno de la tradiciaj programeroj kiel "Kio-Kie-

Kiam" de Peĉjo, Konkurso de tradukistoj de Larisa kaj Miĉjo, 

"Horo de Poezio" kun Mirina, psikologiaj sketĉoj de Ilja kaj 

Tanjo, literaturaj kaj primovadaj prelegoj de Ilja kaj Nikolao, 

koncertoj de La Terura kaj Miĉjo, popolaj dancoj de Lena, 

amuzaĵoj de Mikaelo, tablaj kaj movaj ludoj kaj multe-multe 

alia... 

Bonvolu mencii vian programproponon en la Aliĝilo! 
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VIVKONDIĈOJ kaj PREZOJ 

Ni nestos en la ripozejo "Salut" en la 2-etaĝa konstruaĵo de sovetia tipo, kun kondiĉoj modestaj, sed por tradiciaj APERanoj kutimaj, 

nome: 

- 1600 rub./diurno (4-lita ĉambro sen duŝejo-necesejo); 

por lernejanoj kaj studentoj la samo kostas 1300 rub./diurno 

1900 rub./diurno (6-lita bloko (2+4) kun duŝejo-ne cesejo, 4-lita ĉambro) 

2000 rub./diurno (6-lita bloko (2+4) kun duŝejo-necesejo, 2-lita ĉambro) 

2400 rub./diurno (3-lita ĉambro kun duŝejo-necesejo) 

Homoj, kiuj preferas pli bonajn loĝkondiĉojn, devas anonci tion anticipe.   

La prezoj inkluzivas trifojan manĝadon kaj la aliĝkotizojn. 
 

ADRESO 

Rusio, Moskva regiono, Puŝkina distrikto, vilaĝo Kostino, 

Verda urbeto, 8, ripozejo "Saluto", 

la 2-a konstruaĵo, la 2-a etaĝo. 

https://yandex.ru/maps/-/CCUyvIddWA 
 

VOJO 

La ripozejo atingeblas de la Jaroslava stacidomo per elektrotrajno, 

kiu iras ĝis la stacio Puŝkino dum 52 minutoj; la bileto kostas 108 r. 

Ekzistas rapidaj elektrotrajnoj, kiuj iras 34 minutojn kaj kostas 210 rbl. 

Sur la stacidoma placo de Puŝkino staras tuj videbla blua akvoproviza turo. 

Senpere apud ĝi estas la haltejo de la aŭtobuso N 28. Ĝi portos vin ĝis la pordego de la 

ripozejo "Saluto" (Zeljonij Gorodok - lasta haltejo). La bileto kostas 60 rublojn. La vojo 

per la aŭtobuso okupas 20 minutojn. La aŭtobuso trafikas laŭ la certa horaro kun diversaj 

intervaloj. Kongruu la tempon de la trajna kaj busa veturado. Se vi mendos taksion por 4 

personoj, la vojo por unu homo kostos iom malpli, ol la aŭtobusa bileto.   
 

ALIĜO kaj ALIĜILO 

Por aliĝi al APERo-15 bezonatas nepre plenigi la Aliĝilon 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOwbQRFZbwQ.. 

kaj antaŭpagi 2000 rbl (el kiu 500 rbl ne estas redoneblaj ĉe neveno), ĝirinte la monon al la MASI-karto de Sber: 5336 6903 1661 

7739 kun la mencio, por kiu persono estas la pago. Vi rajtas antaŭpagi pli ol 2000 rbl aŭ pripagi tuj la tutan restadon. 

Eblas veni por ajna kvanto da tagoj, sed preferindas – por la tuta periodo. 

Limdato por aliĝi kaj antaŭpagi estas la 16an de februaro. Pri nealiĝintoj kaj neantaŭpagintoj la organozantoj ne zorgos. La 

homoj, venantaj gaste (sen manĝado kaj loĝado), pagas 300 rbl por ĉiu tago. 

Ĉiu APERO-partoprenanto devas konfirmi konatiĝon kaj konsenton kun tiuj ĉi reguloj, plenumante la Aliĝilon. 

Koran dankon pro via disciplinemo! 

Aperu esperantemaj, gajaj kaj bonhumoraj! Preparu interesajn programerojn! Persvadu partopreni novulojn! Aliurbanoj tuj aĉetu la 

biletojn!!! 

BONVENON!!! 
Sekvi la novaĵojn eblas en la vk-grupo de APERo:  https://vk.com/apero_ek_masi 

Kontaktoj: 

Mirina: +7 905 796 6199, mirinda.strigo@gmail.com, https://vk.com/mirinda_strigo  

Karter: +7 901 584 9604, kilokaban@yandex.ru 

 

 
 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fmaps%2F-%2FCCUyvIddWA&post=-36862024_1039&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSfOwbQRFZbwQAEGew9jb7ma19i1Xk1AJyIRaIilIsZD3eXLkg%2Fviewform&post=-36862024_1043&cc_key=
https://vk.com/apero_ek_masi
mailto:mirinda.strigo@gmail.com
https://vk.com/mirinda_strigo
mailto:kilokaban@yandex.ru
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Instruado 
 

Ni semas kaj semas... 
Esperanto en vintra Ĉeboksara infantendaro 

 

La Nova Esperanta jaro-2022 startis por 

mi la 1-an de januaro kune kun la trajno Moskvo-

Ĉeboksari. Ĝi portis min  kaj mian 18-jaran 

samklubanon Romĉjo Ralko al la infana 

ripoztendaro, dum pli ol dek jaroj organizata de la 

ĉeboksara instruejo ―Lingvo por sukceso‖.  

Ĉu vi iam aŭdis pri ties tendaroj? Eble, 

viaj infanoj iam ripozis tie somere aŭ vintre?  

La sekvan matenon nin renkontis ĉe la 

kajo Aleksandr Blinov – la direktoro de la instruejo 

kaj de tiu ĉi vintra tendaralterno. Post kelka tempo 

nin jam salutis aliaj infangvidantoj. Ili ĉiuj estis 

miaj bonaj konatoj: kelkaj gejunuloj kiel kolegoj en 

la somera tendaro-2021 kaj ĉiuj aliaj kiel 

esperantistoj.  
 

 

La gvidteamo ĉi-foje estis unika. Unuflanke, ĉar pro evidentaj kialoj la teamon ne povis kompletigi eksterlandanoj, kies 

partopreno estas alloga specialaĵo de tiuj aranĝoj. Aliflanke, ĝin konsistigis bonparolantaj esperantistoj:  dum la jubilea 25-a 

ĉeboksara lingva festivalo, pasinta oktobre 2021, pri la partopreno ekinteresigis Darja Zelenina (u. Sankt-Peterburgo), Martin Bureŝ - 

la ĉeĥo, laboranta nun en la apudmoskva Dubna, nia nova moskva aktivulo Roman Ralko kaj Jaroslavna (Slava) Puŝkarskaja el u. 

Dimitrovgrad, lernanta Esperanton ekde majo-2021. Bonŝance, ili ĉiuj sukcesis alveni (kvankam Martin, bedaŭrinde, aperis nur por 

du lastaj tagoj). Tiel en la 11-kapa teamo estis 7 lernejanoj kaj 6 esperantistoj.  

La lasta fakto ne povis ne influi al la etoso de la tuta aranĝo:  sur la kapuĉjakoj de la tendaranoj aperis la frazo en Esperanto 

―La limoj de nia lingvo signifas la limojn de mia mondo‖, parolado en Esperanto sonis inter la teamanoj, ĉe manĝotabloj kaj dum la 

ĉiumatenaj kaj tagfermaj kunvenoj, sed ĉefe – triono el la partoprenintaj geknaboj eklernis Esperanton kiel la duan lingvon.  

La tendaro estas lingva, tial ĝia tagordo antaŭvidas nepran ĉiutagan lecionon de la angla kaj unu ĉiutagan lecionon de la 

lingvo laŭ la elekto. En la unua tago 5 grupoj po 10 infanoj venas al la lingva instruonto, kiu dum 10 minutoj rakontas al ili pri la 

lernebla lingvo kaj sia 5-hora kurseto. Post kiam ĉiuj geknaboj ricevas informojn pri la proponataj lingvoj (ĉi-kaze tiuj estis la 

germana, la franca, la korea, la belorusa kaj Esperanto), ili enskribiĝas en la liston de la koncerna lingvogrupo. Se en la listo jam 

estas 10 homoj, necesas aliĝi al alia grupo. Tiel funkcias kutime, sed ne nun. Post iom da konfuzoj nia gvidantaro dum la noktaj 

pridiskutoj decidis ne limigi kvanton da lernantoj en la Esperanta grupo. Tial la kurseton vizitadis 19 diversaĝaj kaj diverskapablaj, 

sed diligentaj kaj entuziasmaj tendaranoj.  

Esperanton instruis mi. La grupon ni decidis ne disduonigi. Multe helpis al mi Darja Zelenina kaj Slava Puŝkarskaja. La 

lecionoj flugis fulme... Mia celo estis trejni la geknabojn uzi 20-paĝan varb-broŝuron de A. Grigorjevskij, kiun mi donacis al ĉiuj en 

la unua leciono. Alvorte: laŭ la mendo de MEA MASI la broŝuro estis refarita en pli oportuna aspekto kaj reeldonita de Jurij Karcev, 

de kiu vi povas ĝin aĉeti. La varbilo enhavas skizon de Esperanta gramatiko, bazan vortaron kaj kelkajn tekstojn. Tre supraĵe ni 

trarigardis ĉion – ludante, kantante, hore prononcante langrompilojn kaj konstruante demandojn al tekstoj de poemetoj. Ni organizis 

koncerteton okaze de la naskiĝtago de Daŝa Zelenina kaj verkis novjaran gratulkarton al Aleksandr Blinov. Ve, multe mankis al ni 

tempo, ĉiam-ĉiam... Foje ni apartigis 7-8-jarulojn, tiam kun ili laboris Slava. Ekzemple, ili devis grupigi 50 bildkartetojn kun 

Esperantvortaj surskriboj laŭ la temoj, ĉiu infano parkerigis elektitan vortliston kaj poste diktis ĝin al la tuta lernogrupo. La etuloj tiel 

serioze traktis siajn taskojn, ke faris eĉ pli, ol ni petis. Ankaŭ pli aĝaj infanoj laboris sindone. Estis granda ĝuo vidi geknabon, 

legantan Esperantan varbilon ekster niaj lecionoj aŭ ricevi de iu tradukon de versaĵo.  
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La plej kortuŝaj momentoj estis kiam post la 7-taga tendarumado, dum la finala kunveno, kie ĉiu infano havis eblecon 

esprimi impresojn pri siaj travivaĵoj, kelkaj konfesis, ke deziras daŭrigi lernadon de Esperanto. Unu knabo skribis al mi (dume ruse): 

―Mirina, dankon pro la bonegaj lecionoj de Esperanto. La amo al tiu ĉi lingvo brulas en mi‖.  

Pro hazarda manko de lingvaj instruistoj Romĉjo surprenis la malfacilan taskon instrui la anglan kaj la belorusan lingvojn. 

Kun nesupertaksebla helpo de Aleksandro Blinov li, tamen, atingis momenton de memkontento – ĉe la instruado de la belorusa: liaj 

lernantinoj emocie subtenis lin per sia evidenta ŝato. Dum la fabela vespero ili gaje kaj ĉarme scenigis belorusajn kristnaskajn 

maskoludojn, alloginte multajn aliajn rolantojn kaj fine la tutan spektantaron. Multe kontribuis Romĉjo ankaŭ al la famigo de 

Esperanto, senĉese paroligante sian petoleman 9-jaran fraĉjon Eŭgeno, kiu progresis pri la lingvo ĝis kapablo rakonti pri siaj tendaraj 

impresoj en Esperanto.  Sed vera triumfo de Romĉjo sur la verda kampo estis lia prelego pri Esperanto, efektive majstre farita.  

 

Necesas diri, ke la ĉuvaŝaj tendaroj de ―Lingvoj por sukceso‖ estas io speciala. La  junaj infangvidantoj estas mem ĵusaj 

edukatoj de tiuj ĉi tendaroj, ili estas sindonaj, laboremaj, kreemaj kaj profunde komprenantaj bezonojn de la infanaro. Ili faras 

nekredeble riĉan programon, kiu fascinas la infanojn. Fine de ĉiu alterno la geknaboj ploras pro la neceso disiĝi kaj kalkulas tagojn 

ĝis la vica alterno. Ĉi-vintre tion spertis kelkaj novaj moskvanoj: Daŝa kaj Nataŝa Smetanini, Ĵenja Ralko kaj Juna Ĉistozvonova. 

Certe, estis ankaŭ la filo de Lusja Vasiljeva Nikita, kiu vizitadas la ĉuvaŝajn tendarojn jam naŭan fojon. Ĉiuj niaj infanoj estis aktivaj 

kaj ardas partopreni la aranĝon somere. Eble, ankaŭ viajn konatajn geknabojn allogos la ĉuvaŝaj tendaraj travivaĵoj? Ni ĉiuj, 

spertintaj tiun feliĉigan eventon, intencas renkontiĝi en la somera alterno kaj invitas  viajn infanojn aliĝi!  
 

Irina Gonĉarova, MEA MASI 

 

Konkursoj 

Konkurso de Esperanto-PoŝtKruciĝo 
 

Iom malpli ol antaŭ 5 jaroj MEA MASI lanĉis internacian projekton pri bildkartinterŝanĝo inter esperantistoj – Esperanto-

PoŝtKruciĝon (EoPK). Ĝi ekis la 25-an de marto 2017, en la Tago de bildkarto. 

La ideo de la poŝta karto aperis en 1865 dum la konferenco de la membroj de la German-Aŭstra Poŝta Unio. En la rusa imperio poŝtaj 

kartoj iĝis uzataj ekde la 25-a de marto 1872. En Esperantujo la 25-an de marto 2017 startis nia projekto, ekde tiam stabile funkcianta 

– eĉ malgraŭ gravaj pandemiaj baroj.  

Ĉiujare la projekton partoprenas ĉ. 250 homoj el diversaj landoj de la mondo, ankaŭ rusianoj, kompreneble. Ni invitas vin 

viziti la paĝaron de EoPK https://bildkarto.wixsite.com/bildkarto, kie vi trovos priskribon de la projekto. Tre vizitindas ankaŭ nia 

vigla grupo en Fb: https://www.facebook.com/groups/1421463748076350/ . 

Okaze de nia 5-jariĝo ni deziras vastigi la kampon de nia agado kaj invitas niajn membrojn partopreni la prijubilean konkurson. Ni 

esperas interesigi pri la distraĵo ankaŭ vin. Konatiĝu kun EoPK, aliĝu al ĝi kaj partoprenu la konkurson! Agrablan tempopasigon kaj 

gajnon!  
 

INTERRETA KONKURSO, dediĉita al la 5-jariĝo de EoPK 

 

Mia Esperanto-poŝtkruciĝo 

Konkurso por la membroj de EoPK 

Kion fari?  

1. Necesas verki kaj publikigi en ajna internet-resurso rakonton pri vi kaj 

Esperanto-poŝtkruciĝo. Eblas priskribi, kiam vi aliĝis al EoPK, kial vi ŝatas 

ĝin, kion vi preferas – ĉu sendi aŭ ricevi, ĉu malfacilas trovi bildkartojn, ĉu 

gravas al vi la personeco de la adresito, kiel EoPK klerigas aŭ distras vin, 

eble, vi akiris novajn geamikojn aŭ pli bone ekkonis iun homon aŭ landon, 

kiel vi rilatas al memfaritaj bk – skribu ion ajn, kio povus interesigi la 

leganton pri nia agado. 

Skribu en ajna lingvo, eble, en la via, kaj publikigu ie-ajn. Nepre aldonu la 

ligon al nia paĝaro 

https://bildkarto.wixsite.com/bildkarto?fbclid=IwAR3qS8_ijw_aCt5_wMc7o

cUOb8pTnbTD0j-MYvHiGfguAKzIXB-SQu6qnz8  

kaj invitu aliĝi (promesu helpon!). Diru, ke ne bezonatas scii Esperanton por 

partopreni, sufiĉas ĉiam skribi la solan frazon: ―Saluton de (nomo) el 

(lando)!‖ 

2. Nepre aldonu foto(j)n – ĉu de la plej ŝatata(j) bk-o(j), de vi ricevitaj, ĉu de iu tema kolekto (ekz., pri birdoj aŭ arkitekturo), kiu 

povus bone ilustri vian tekston. 

3. La publikigaĵon bonvolu malfermi por ĉiuj kaj ekipi per la heŝtego  #poŝtkruciĝo. 

4. La ligilon al via publikigaĵo bonvolu afiŝi sub la priskribo de la Konkurso en nia Fb-grupo aŭ sendi al mirinda.strigo@gmail.com – 

se vi ne estas en Fb aŭ en Vk-grupoj de EoPK. 

La ĵurio taksos: 

1/ kvaliton de la teksto, verkita en ajna lingvo (kiom la teksto estas interesa kaj alloga)  

2/ kvanton de ŝatoj sub la teksto 

3/ kvanton de komentoj (sendepende en kiu lingvo) 

4/ kvanton de transsendoj 

La konsiston de la ĵurio ni anocos iom poste. 

Estas tri premiaj lokoj 

1. La 1-a premio (1 premiito): 24 diversaj bildkartoj, ne surskribitaj.   

2. La 2-a premio (2 premiito): 12 diversaj bildkartoj, ne surskribitaj. 

3. La 3-a premio (3 premiito): 6 diversaj bildkartoj, ne surskribitaj. 

https://bildkarto.wixsite.com/bildkarto
https://www.facebook.com/groups/1421463748076350/
https://bildkarto.wixsite.com/bildkarto?fbclid=IwAR3qS8_ijw_aCt5_wMc7ocUOb8pTnbTD0j-MYvHiGfguAKzIXB-SQu6qnz8
https://bildkarto.wixsite.com/bildkarto?fbclid=IwAR3qS8_ijw_aCt5_wMc7ocUOb8pTnbTD0j-MYvHiGfguAKzIXB-SQu6qnz8
https://vk.com/im?sel=194413029&st=%23po%C5%9Dtkruci%C4%9Do
mailto:mirinda.strigo@gmail.com
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Ĉiu partoprenanto de la konkurso ricevos specialan jubilean bildkarton, surskribitan de la organizantoj.  

La konkurso startas la 25-an de januaro kaj finiĝas la 15-an de marto. 

10 tagojn antaŭ la EoPK-naskiĝtago – ni anoncos la rezultojn. 

Aktivan partoprenon! 

Multajn plezurojn kaj sukcesojn al ĉiuj! 
 

 
 

Regiona agado 

Urala reta aktivaĵo “Ĉu ni kredu miraklojn?” 
 

Nia reta aktivaĵo ―Ĉu ni kredu miraklojn?‖, kiu daŭris dum 18 tagoj, finiĝis. Mi volas mallonge resumi ĝin. 

La aktivaĵon partoprenis 17 esperantistoj el 7 urboj: el Jekaterinburgo – 8 homoj; Elektrostalo (Apudmoskvo) – 1; Miasso – 2; Niĵnij 

Tagilo – 3; Tobolsko – 1; Tomsko – 1; Tjumeno – 1. Entute en la dissendoliston venis 33 mesaĝoj, replikoj, komentoj pri la temo, 

ĉiuj ili estis variaj, verkitaj en diversaj ĝenroj kaj formoj, sed ĉuj ili estis tre varmaj kaj transdonis belajn pozitivajn emociojn al la 

legantoj. Mi kredas, ke multaj volonte legis ilin kaj infektiĝis je bona festa humoro. Grandegan dankon al ĉiuj kontribuintoj por la 

aktivaĵo! Mi esperas, ke ni sukcesis kune krei agraban, bonkoran, varman etoson en la spaco de la dissendolisto kaj plezure praktiki 

la lingvon verkante, tradukante, keante! 

Festoj, dum kiuj daŭris nia reta aktivaĵo, finiĝis. Kaj mirakloj? Mirakloj restas . Kaj la vintro daŭre donacas al ni eblecojn 

revi pri magio kaj mirakloj. Gravas ne preterlasi la ŝancon kaj fari tiun ĉi vintron fabela! 

“En nia vivo ĉiam troviĝos loko por miraklo, necesas nur esti preta al ĝi kaj ne timi enlasi ĝin enen…” (Oleg Roj) 
 

Raja Kudrjavceva, Jekaterinburgo 
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Kluba vivo 

“Kariljono”  
 

La 20-an de januaro en Biblioteko N 1, laŭ Torĵkovskaja-str.11, je 1 km for de la metrostacio  Ĉjornaja Reĉka okazis vica renkonto 

de E-klubo ―Kariljono‖. Partoprenis 10 personoj. 

 Estis diskutitaj sekvaj temoj: 

1. Kio estas kulturo? La vorto ―kulturo‖ havas kelkajn nociojn. Kulturo estas materia (balalajko, konstruaĵoj, civilizo) kaj nemateria 

(lingvoj, kantoj, anekdotoj, tostoj, folkloroj, kutimoj, moroj, kondutoj, mitoj, enigmoj ktp). Fina nocio: kulturo estas ĉio, kion faras 

homoj. 

2. Rezolucioj de UNo pri Esperanto de 1954 kaj 1985 jaroj. 

3. Sorto de UEA-oficejo en Rotterdamo. 

4. Anonco, ke la 19-an de februaro je la 14-00 la Bibliotekon vizitos mondfama persono. 

Temas pri Mikaelo Bronŝtejn. Okaze de lia veno estos malgranda koncerto kun gitarakompano, funkcios 

libra ekspozicio. Estas inivitataj ĉiuj peterburgaj esperantistoj. 

5. La sekvaj renkontoj okazos la 3-an, 10-an kaj 17-an de februaro. 

6. Estis eldonita vica la 8-a kaj la 1-a en la kuranta jaro 

numero de amatora dulingva ĵurnalo ―Espero‖. 

7. Lastatempe aperis tri ĵurnalaj artikoloj ligitaj al Esperanto. 

La unua estas intervjuo kun Boris Kolker «За эсперанто – срок». en judlingva ĵurnalo Jewish.ru (12.01.2022). La dua en ĵurnalo 

«Новая Газета», Борис Бронштейн «Сквозной тупик» (№ 3303, от 14.01.2022), en ĝi temas pri strato Nazarbajev en Kazano kaj 

pri renomigo al Esperanto-strato. La tria en Siktivkara ĵurnalo «Республика» (18.01.2022). La aŭtoro estas eks-esperantisto kaj nun 

ĵurnalisto Artur Artejev ―Esperanto-movado en Komia respubliko‖. Ĉiuj tri artikoloj kun aldonaj informoj estas alkroĉitaj. 

Pri la okazonta renkonto kun Mikaelo Bronŝtejn. Ĉiuj partoprenontoj nepre informu pri via vizito, ĉar de tio dependas kiom da seĝoj 

kaj tabloj mendi ĉe la bibliotekservistoj. 
 

Ne forgesu pri abono al "Ponto" por kuranta jaro, ankaŭ pri CERBE kaj KORE, kultura suplemento al la revuo ―Ponto‖. 
 

La Peterburga Estraro.  
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Eventoj kaj opinioj, tuŝantaj esperantistojn 

Pri la strato Esperanto en Kazano en la ruslingva gazeto 
 

La 14-an de januaro 2022 en "Novaja gazeta" (la ĉefredaktoro estas nobelpremiito D. Muratov), №3(3303), p.7 aperis artikolo pri 

strato de Esperanto/Nazarbajev. 

https://novayagazeta.ru/articles/2022/01/10/skvoznoi-tupik 
 

TRA SAKSTRATO 
Ĉu oni ne alinomos en Kazano straton de Nazarbajev je strato de Tokajev? 

Boris Bronŝtejn 
 

Volgo, laŭ iuj observoj, enfluas en Kaspian maron. Kaj tiu prilavas bordojn de Kazaĥio. Pro tio Kazaĥstanon kun 

Tatarstano 'ne eblas disverŝi per akvo'. Certe, la loĝantoj de Kazano ekscitiĝis pro tempestaj kaj nekompreneblaj eventoj en la amika 

mez-azia respubliko, sed iuj, por elplaŭdi sentojn, pretas eĉ eliri sur straton. Konkrete - sur la straton de Nursultan Nazarbajev. 

Tamen sur straton kun siaj emocioj nun ne tro eblas eliri, tial ili elplaŭdas en la interreto, kaj, kiel en pratempoj, en kuir-

ĉambroj, en kiuj jam dum kelkaj tagoj ne estingiĝas familiaj diskutoj: kiel pli korekte la 6-an fojon renomi tiun ĉefvojan straton, kiu 

jam misgvidis ĉiujn en la sakstraton. Dum pridiskutado de variantoj la afero ĝisiras ĝis familiaj konfliktoj, sed ĉefe, en tio, ke renomi 

la straton de Nazarbajev necesas, la anoj de la familioj samopinias. Ĉi tie, kiel oni diras, edzo kaj edzino estas la sama sA[s]tano. 

[vortludo] Aŭ ĉu dume ankoraŭ Nur-Sultan? 

Iufoje al renomitaj stratoj oni impete redonas 

antaŭajn nomojn, sed ĉi-kaze eblas freneziĝi, elektante. Nia 

gazeto rakontis (rigardu "Je kur-supero de la historio" La 

strato en Kazano ricevis nomon de la daŭre-daŭre aganta 

prezidento de Kazaĥstano"), kiuj ŝildetoj siavice paradis ĉi tie 

sur la samaj domoj ĝis tiu tempo, kiam en 2015 la strato 

ricevis la nomon de Nazarbajev: "str. Transvers-Granda", "str. 

3-a Transversa Granda", "str. Esperanto", "str. de Ĵdanov" kaj 

denove "str. Esperanto". Nun por la ekzota nomo "Esperanto" 

insistas, ŝajne, plimulto. Nenie en Rusio ekzistas tia strato, sed 

en Kazano oni nomis ĝin tiom belsone en 1927 laŭ protekto 

far la Esperanto-sekcio ĉe (legom)ĝardena teĥnikumo. Iu 

ĝardena kapo elpensis, kaj al ĉiuj tio ekplaĉis. 

La ŝildetojn "str. Esperanto" antaŭ 6 jaroj oni 

deprenis de la domoj okaze de la 75-a naskiĝtago de 

Nursultan Abiŝeviĉ. Ja Tatarstano povus donaci al la tiama 

prezidento de Tatarstano te-servicon por 6 personoj aŭ ĉelitan 

starlampon, aŭ enbloveblan boaton... Sed oni donacis la straton. Aldone la ekzekutiva komitato de Kazano, ferminte la okulojn, 

rompis la regularon pri tio, ke por la stratoj de la urbo necesas doni nomojn de meritoplenaj homoj ne pli frue, ol 10 jarojn post iliaj 

mortoj. Malpli plenmeritaj kaj ankoraŭ vivaj homoj esprimis malkonsenton pri "strato de Nazarbajev", eliradis al protestoj kaj eĉ 

juĝprocesis kontraŭ la urbaj potenculoj, sed Vaĥita distrikta popola juĝejo de Kazano agnoskis laŭleĝa la decidon de la ekzekutiva 

komitato. Verŝajne la juĝisto ne vane malproksimiĝis en la interkonsiliĝan ĉambron... 

...Bonokaze, Vaĥita juĝejo situas sur strato de Lesgaft. Kial "bonokaze"? Sed tial, ke Pjotr Franceviĉ Lesgaft estis 

profesoro de Kazana universitato. Samkiel ankaŭ Nursultan Abiŝeviĉ Nazarbajev. Pli precize, Nazarbajev ne estas profesoro, sed 

honora doktoro de Kazana federacia universitato. Tiun ĉi suplementan donacon oni faris al li, kiam li vizitis Kazanon en 2018. La 

honoran diplomon en solena kunsido de la sciencista konsilio enmanigis al li en la aŭlo la rektoro Ilŝat Gafurov. Li enmanigis, 

dirinte, ke tiu ĉi evento estas historia. Kie estas nun la honora doktoro Nazarbajev, neniu klare povas ekspliki. Kie estas doktoro pri 

ekonomikaj sciencoj Gafurov, estas kredinde konate. Li estadas en JESP [juĝ-esplorejo] sub akuzo pri organizado de mendita murdo. 

Jen kion kreas la historio, por kur-superi kiun oni malice impetis en Kazano. 

Jes, "Je kursupero de la historio" – ĝuste tiel nomiĝis nia publikaĵo antaŭ la sesjara tempo-daŭro pri kolizioj kun alproprigo 

de la nomo de la bonsana kazaĥstana prezidento al la kazana strato. Ĝi finiĝis per la vortoj: "Al la strato de Nazarbajev antaŭvideblas 

granda vivo. Aŭ transvers-granda". 

Ĉu moralo? Kia moralo ĉi-kaze? Necesas legi la gazetojn. 
 

Noto de la tradukinto: En Kazahxio jam restis neniuj stratoj kaj aliaj objektoj je la nomo de Nursultan Nazarbajev. Nazarbajev mem 

diris, ke li nun logxas en la cxefurbo, sed ne en urbo Nur-Sultan. 

Esperantigis Vladimir Minin (Tomsko) 

 

Memorigo pri la antaŭhistorio 
 

La 26-an de junio en la ĉefurbo de Tatario Kazano oni senaverte kaj senpridiskute renomis la straton Esperanto al la nomo 

de la prezidento de Kazaĥio N. Nazarbaev. Dum unu nokto estis ŝanghitaj la ŝildoj kun nomo de la strato. La loĝantaro de la strato 

(4.600 personoj), esperantistoj , ĵurnalistoj, aliaj aktivuloj de sociaj organizoj estis konsternitaj; okazis mitingoj, aperis dekoj da 

artikoloj en la loka gazetaro, la informo penetris interreton. Dum unu el la mitingoj oni monpunis 2 personojn je po 10.000 rubloj kaj 

unu virino, havanta 2 infanojn, ricevis 20 tagojn de punlaboroj. 

3 iniciataj grupoj (=10 personoj) ekprocesis kontraŭ la urba plenumkomitato, kiu akceptis la decidon. La 12-an de aŭgusto 

en Vahitovskij juĝejo  (str. Lesgafta, 33) okazis juĝproceso, kiun partoprenis ĉ. 40 personoj: loĝantoj de la strato Esperanto, 

esperantistoj, ĵurnalistoj, juristoj, neindiferentaj homoj. La proceso daŭris 3 horojn. La juĝo ne kontentigis la plendojn. 

La 14-an de aŭgusto okazis en la urbodomo (laŭ anticipa leterpeto de kazana aktivularo) renkontiĝo de la prezidanto de 

REU Svetlana Smetanina kun la vicurbestrino s-ino L. N. Andreeva, kiu samtempe estras la toponimian komisionon. De la urbestrara  

https://novayagazeta.ru/articles/2022/01/10/skvoznoi-tupik
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flanko la renkontiĝon partoprenis 6 personoj: deputito, historiisto, 3 anoj de la toponimia komisiono. De nia flanko ankaŭ estis 6 

personoj: 2 esperantistoj, juristo, reprezentantoj de sociaj organizoj kaj de la strato Esperanto. Dum la konversacio estis forte 

akcentite, ke neniuj leĝoj estis rompitaj, ĉio estis farite laŭ bezonataj proceduroj, ktp. La plej ĉefa eksklamacio sonis jene:"Ni ne 

atendis tiom fortan resonancon!!!" La akraj kaj iom negativaj eldiroj de ambaŭ flankoj finfine kun iom da peno (miaflanke!) 

transformiĝis al paca konversacio kaj serĉado de realaj vojoj por establi historian justecon. Sonis proponoj helpi, kunlabori, ktp. Estis 

alte aprezita de la urba estraro mia veno kaj partopreno en la afero. Tio estas agrable kaj mi pretas daŭre helpi. 

Tamen, laŭ oni, la decidon de la juĝo nuligi ne eblas. Ekzistas aliaj variantoj, tion necesas esplori kaj uzi.Ni adiaŭis kun la 

estraranoj en atmosfero de paco kaj preskaŭa kontento, sed la batalo daŭros. 

Kio estas admirinda? Arda aktivado 

de la loĝhantaro kaj esperantistaro, deziro 

revenigi la nomon ĝuste al tiu ĉi strato, preteco 

de lokaj juristoj kaj aliaj homoj helpi kaj resti 

kun esperantistoj ĝis la pozitiva rezulto. 

Plifortiĝis la loka E-Asocio, kien venas novaj 

membroj. Al la juĝafero aliĝis la fama moskva 

advokato, doktoro pri juraj sciencoj, profesoro 

Gennadij Ŝilo. 

Kio ĉagrenigas? Neglekto de UEA al 

nia peto. 
 

Mi forte esperas, ke se niaj juristoj 

konsideros kolekton de subskriboj, bezonata kaj 

helpa, ni faru tion, ĉu ne? 
 

Svetlana Smetanina, 18.08.2015 

 

UEA informas 

UNUECO, ESPERO, AMIKECO: NIA VOJO EN 2022, BONDEZIRA MESAĜO 
DE UEA 

Unueco, espero, amikeco: jen vortoj, kiuj bone difinas la laboron de UEA kaj per kiuj la Asocio sincere bondeziras al ĉiuj 

homoj. La laboro de UEA baziĝas sur la verko de L. L. Zamenhof, sur la pensoj de Hector Hodler kaj sur la internacia kunlaboro de 

landaj kaj fakaj asocioj de 

esperantistoj. UEA estas nenio, 

krom ĉiuj el siaj membroj, kies 

kolektivo kapablas kun espero kaj 

obstino evoluigi la laboron por 

Esperanto. Kaj al tiu laborado rekte 

aŭ nerekte ligiĝas ĉiuj esperantistoj 

en la mondo. En 2022 UEA en 

unueco daŭre restos la reto, kiu 

kunligas tiom da espero, kaj la 

tegmento, kiu gastigas tiom da 

amikeco, kiel ĉeforganizaĵo de 

Esperanto en nia planedo! .< /p> 

Ĉiuj estas kuraĝigataj legi 

la novjaran mesaĝon, kiun verkis la 

Prezidanto de UEA, D-ro Duncan 

Charters, por la januara numero de 

la 

revuo Esperanto: uea.org/revuoj/esp

eranto. Ties riĉa enhavo resumas la 

atingojn de 2021, bonvenigas agadojn por 2022 kaj provokas gravajn kaj utilajn pensojn pri nia afero, ne nur pri tio, kion ni sukcesis 

fari, sed ankaŭ pri tio, kion ni ne forgesu deziri atingi. ―Sukceso por Esperanto dependas unuavice de preparo de la vojo por ĝia 

akcepto‖, skribas Charters. 

En tiu senco, en la jaro 2022 UEA atentos gravajn datojn kaj jubileojn. La Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj 

Lingvaj Problemoj (CED), institucio de UEA direktita al universitata, esplora kaj dokumenta agado pri Esperanto, interlingvistiko kaj 

internacia komunikado, 70-jariĝos. Per CED (uea.org/asocio/ced) UEA i.a. okazigas la Esperantologiajn Konferencojn kaj la Nitobe-

simpoziojn kaj ankaŭ eldonigas la revuojn Language Problems and Language Planning (LPLP) kaj Esperantologio/Esperanto 

Studies (EES). En 1952 ―D-ro Ivo Lapenna fondis CED kun la celo seriozigi Esperanton inter universitatanoj, esploristoj, politikistoj 

kaj internaciaj organizaĵoj‖, komentas la Prezidanto de UEA. 
 

En 2022 UEA ankaŭ subtenos agadojn pri la 100-jariĝo de la Esperanto-radiofonio, sendube unu el la ĉefaj rimedoj per kiu 

la internacia lingvo disvastiĝis en la pasinta jarcento. Kaj aldoniĝos al la tagordo omaĝoj memore al Lidja Zamenhof pro la 80 jaroj 

post ŝia morto en 1942; kaj por festi la 135 jarojn de Esperanto, #NiaLingvo. Por ĉiuj agadoj UEA konstruas kunlaboron kun Pola 

Retradio, EUROKKA/Vinilkosmo, la Aŭstria Nacia Biblioteko kaj aliaj grupoj kaj individuoj. 

Kun espero kaj plena sindediĉo UEA laboras por la okazigo de la 107-a Universala Kongreso de Esperanto (UK) en 

Montrealo, kiu laŭplane estos ĉefscenejo por tiuj kaj multe da aliaj agadoj. La UK gastigos i.a. programerojn pri la agado de UEA ĉe  

https://uea.org/revuoj/esperanto
https://uea.org/revuoj/esperanto
https://uea.org/asocio/ced
https://www.youtube.com/user/UEAviva/search?query=esperantologia
https://uea.org/aktuale/komunikoj/2021/Nitobe-Simpozio-2021
https://uea.org/aktuale/komunikoj/2021/Nitobe-Simpozio-2021
https://pola-retradio.org/
https://pola-retradio.org/
http://www.vinilkosmo-mp3.com/
https://www.onb.ac.at/
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UN, Unesko kaj pri indiĝenaj lingvoj. Ili spegulos la Jardekon de Indiĝenaj Lingvoj, komenciĝantan en 2022, kaj la laborojn de la la 

Komitato de Ne-Registaraj Organizaĵoj pri Lingvo kaj Lingvoj. Tiun komitaton UEA kunfondis por trakti la gravecon de lingvaj 

demandoj en UN kaj atenti pri lingva diverseco, malegaleco kaj diskriminacio. Aliĝi al la UK eblas ĉe uea.org/kongresoj/! alighilo< 

/a>. 

Krom malfermi la vojon al Esperanto en aliaj medioj, nia agado por Esperanto mem daŭrigos akurate kaj ĉiam pli 

amplekse, kun la sama spirito de sindediĉo. Lige kun UEA daŭre funkcios la eldonado de la revuo Esperanto kaj de la 

revuo Kontakto, kiu en 2021 atingis sian 300-an numeron (la revuo aboneblas ĉe uea.org/alighoj/abonilo); la Universalaj Kongresoj; 

la sistemo de UEA-kontoj (kiu multe utilas por la internacia kunlaboro en la movado); la Libroservo de UEA (katalogo.uea.org); la 

Biblioteko Hector Hodler; Institucio Hodler ‗68; CED; la Speciala Katedro de Interlingvistiko kaj Esperanto ĉe la Universitato de 

Amsterdamo; k.a. Daŭros la reta agado de UEA, i.a. per la reta revuo Esperanto, la internacia kalendaro EventaServo.org, la 

facillingva gazeto UEA.facila, la reokazigo de la Esperanto-Kvizo, la Forumo de UEA, la aŭspicio al la Fonduso Instigo kaj la tenado 

de la spacoj de UEA ĉe Facebook (paĝo kaj grupo), YouTube (UEAviva), Twitter, Vimeo, Instag ram kaj Telegram. Same estos por 

la agado de UEA pri Eksteraj Rilatoj ĉe UN kaj Unesko, konebla i.a. per la spacoj UN Esperante (paĝo kaj Twitter) kaj ĉe la 

laborgrupo EsperantoporUN.org; kiel same por la scienca kaj kultura agadoj, kiuj kulminas ĉe la Internacia! Kongresa 

Universitato kaj la Belartaj Konkursoj. Tamen aparte sekvinda estas la nova fazo de la unulingvaj ekzamenoj de Esperanto laŭ la 

Komuna Eŭropa Referenckadro (KER), kunlabore kun Edukado.net, kiu en 2021 festis sian 20-jariĝon: la KER-ekzamenoj nun 

kalkulos ankaŭ je la nivelo C2 kaj eblos plene rete trapasi ilin. 

Charters finas la novjaran mesaĝon en la revuo Esperanto, memorante la pensojn de Zamenhof: ―[li] estis tute konvinkita 

pri la neevitebla sukceso de Esperanto, sed tio dependis precipe kaj principe de unu kondiĉo, kiu estas en la mano de la esperantistoj. 

[...] Ŝlosilo de liaj zorgoj troviĝas en deklaro farita en Dresdeno en 1908: ‗Se ni marŝos en tia sama harmonio kiel ĝis nun, nenia forto 

en la mondo povos haltigi nian iradon… De nia afero ĉio povas esti atingita nur per harmonio kaj konstanteco‘. Adiaŭo [de 

Zamenhof] en Krakovo en 1912 ripetis la admonon ‗laboru ĉiam en plena! unueco. Per unueco ni pli aŭ malpli frue certe venkos‘.‖ 

Pasiginte 110 jarojn de tiu mesaĝo, ni obstine tenas la strebojn al tiu vojo. Bonvenon aliĝi en UEA por 2022: uea.org/alighoj/alighilo. 

Pro vi UEA ekzistas. Pro vi ni laboras por Esperanto kiel same por mondo pli bona. 

Gazetaraj Komunikoj de UEA, N-ro 1007, 2022-01-03 

MESAĜO DE UEA OKAZE DE LA TAGO DE HOLOKAŬSTA MEMORO, 27 
JANUARO 2022 

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

Ĉiujare, la 27-an de januaro, Unuiĝintaj Nacioj observas la Tagon de Holokaŭsta Memoro. Tiutage oni funebras la 

milionojn da homoj kiuj perdis siajn vivojn, kaj oni honoras tiujn kuraĝajn individuojn, kiuj helpis savi la vivojn de aliaj kiuj alikaze 

pereus. Universala Esperanto-Asocio aparte funebras la milojn da parolantoj de Esperanto kiuj mortis – inkluzive la familianojn de 

Ludoviko Lazaro Zamenhof, la kreinto de Esperanto. 

Lidia, filino de Zamenhof, estis murdita en la jaro 1942 en la mortigejo Treblinka. Okaze de la 80-a datreveno de ŝia 

forpaso, UEA okazigos en 2022 diversajn aranĝojn honore al la ―filino de Esperanto‖. Lidia Zamenhof internacie aktivis por 

disvastigi la lingvon kaj ideojn de la patro, precipe Homaranismon, la Zamenhofan idearon de humanista universalismo. Ŝi aktivis 

ankaŭ en la bahaa religio, kiu tiutempe subtenis Esperanton kiel internacian lingvon. La Nazia Germanio persekutis Esperanton ĉar 

ĝia kreinto estis judo kaj pro la tutmondistaj kaj homrajtaj idealoj de la Esperanto-movado. Dum restado en Usono por disvastigi la 

internacian lingvon kaj bahaismon, Lidia petis plilongigon de la vizo, sed estis rifuzita de la usona enmigrada instanco. Ŝi do estis 

devigata reiri al Pollando. Baldaŭ poste, sekve de la invado de Pollando en septembro 1939, Lidia estis akuzita pri disvastigo de 

kontraŭ-nazia propagando en Usono kaj arestiĝis. 

Preskaŭ ĉiuj vivantaj familianoj de Zamenhof fariĝis viktimoj de la nazia persekutado. Lia filo Adamo estis arestita kaj, 

komence de 1940, mortpafita; en la jaro 1942 liaj filinoj Zofia kaj Lidia estis murditaj en Treblinka, kune kun lia fratino Ida. Nur la 

filo de Adamo, Ludoviko, mirakle transvivis, dank‘ al la propra lerto kaj la protekto de li kaj la patrino fare de Pastro Merceli 

Godlewski, de la Paroĥo de Ĉiuj Sanktuloj en la varsovia Placo Grzybowski. Tiel, Pastro Godlewski kaj aliaj similaj homoj helpis 

vivteni la esperon kiu troviĝas eĉ en la nomo Esperanto. 

La Esperanto-movado aparte funebras tiujn kiuj, pro sia raso aŭ fizika kondiĉo aŭ pro siaj politikaj aŭ sociaj konvinkoj, 

pereis per la manoj de la naziistoj. Inter ili estis multnombraj parolantoj de Esperanto en Germanio, Pollando, Hungario, 

Ĉeĥoslovakio kaj aliloke. Tiuj esperantistoj estis ŝtatoficistoj, instruistoj, kuracistoj, ĵurnalistoj, laboristoj – individuoj el ĉiuj sferoj 

de la vivo. Kaj inter la transvivantoj troviĝis ankaŭ esperantistaj herooj kiuj ŝirmis aliajn kontraŭ ekstermiĝo. 

Ni memoras viktimojn kiuj ne rezistis aŭ ne povis rezisti tiun tiranecon kaj buĉadon, kaj same tiujn kiuj rezistis; kaj ni 

solene promesas, fronte al la ekzemplo de la Holokaŭsto, fari nian eblon rezisti maljustecon kie ajn kaj kiam ajn ĝi okazas. 
 

Gazetaraj Komunikoj de UEA, N-ro 1010, 2022-01-21 

MESAĜO DE UEA, ILEI KAJ TEJO AL UNESKO KAJ UNUIĜINTAJ NACIOJ 
OKAZE DE LA INTERNACIA TAGO DE EDUKADO, 24 JANUARO 2022 

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

―Edukado estas la vojo el malriĉo kaj la fundamento por pli bona estonteco‖ – tiel diras unu el la multaj organizoj, kiuj 

festos la Internacian Tagon de Edukado la 24-an de januaro. La nuna estas la kvara jaro en kiu Edukada Tago estas observata de 

Unesko kaj Unuiĝintaj Nacioj. 
 

 

https://uea.org/aktuale/komunikoj/2021/Ali%C4%9Dilo-kaj-temo-de-la-107-a-UK-(Montrealo)-%E2%80%9CLingvo-vivo-tero-Jardeko-de-Indi%C4%9Denaj-Lingvoj%E2%80%9D
https://uea.org/kongresoj/alighilo
https://uea.org/kongresoj/alighilo
https://uea.org/alighoj/abonilo
https://katalogo.uea.org/
https://uea.org/asocio/Hodler
https://revuoesperanto.org/
https://eventaservo.org/
https://uea.facila.org/
https://kvizo.esperanto.net/
https://forumo.uea.org/
https://instigo.be/
http://facebook.com/universala.esperanto.asocio
http://facebook.com/groups/universala.Esperanto.Asocio/
https://www.youtube.com/user/UEAviva
https://twitter.com/ueaviva
https://vimeo.com/uea
https://www.instagram.com/ueaesperanto/
https://uea.telegramo.org/
https://unesperante.wordpress.com/
https://twitter.com/unesperante
https://esperantoporun.org/
https://uea.org/aktuale/komunikoj/2021/UEA-invitas-prelegi-en-la-75-a-IKU-sesio-en-Montrealo
https://uea.org/aktuale/komunikoj/2021/UEA-invitas-prelegi-en-la-75-a-IKU-sesio-en-Montrealo
https://uea.org/aktuale/komunikoj/2021/Alvoko-al-partopreno-en-la-73-a-okazigo-de-la-Belartaj-Konkursoj-de-UEA-en-2022
https://edukado.net/
https://uea.org/aktuale/komunikoj/2021/Ekzamenoj-de-UEA-la%C5%AD-la-Komuna-E%C5%ADropa-Referenckadro-(KER)-eniras-novan-fazon
https://uea.org/alighoj/alighilo
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Malgraŭ la salutindaj klopodoj de Unesko kaj aliaj internaciaj organizoj, la vojo al profunda kaj egaleca edukado restas 

blokita kontraŭ milionoj da junaj homoj tra la mondo. En la jaro 2018, proksimume 260 milionoj da infanoj de la koncerna aĝo ne 

frekventis lernejojn – kaj en aprilo 2020 dum furiozis KOVIM-19, tiu nombro saltis provizore al 1,6 miliardoj. 

Se ĉiuj infanoj en la mondo ricevus klerigon en lingvoj kiujn ili plene komprenus kaj kun aliro al moderna teknologio, nia 

kapablo alfronti mondajn problemojn vaste pligrandiĝus, niaj rezervoj de homa kapitalo estus multe pli altaj kaj la Celoj de UN por 

Daŭripova Evoluigo estus multe pli proksimaj al plenumiĝo. 

La Esperanto-movado forte subtenas altkvalitan edukadon por ĉiuj, inkluzive de edukado tra la tuta vivo. Nia movado 

kunigas la homojn, virtuale kaj ĉeeste, pere de la Internacia Lingvo, el multe pli ol cent landoj tra la mondo. Multaj parolantoj de 

Esperanto estas instruistoj, kaj multaj estas gejunuloj kiuj kredas, ke internacia kunlaboro estas la ŝlosilo por la pliboniĝo de la 

homaro, kaj kiuj komunikiĝas inter si en unusola lingvo en internacia medio. 

Ni alvokas al Unuiĝintaj Nacioj kaj Unesko, ke ili multigu siajn klopodojn por plibonigi edukadon por ĉiuj personoj, kaj ke 

ili kunagu kun ĉiuj kiuj kredas, ke scio alportas kompreniĝon kaj kompreniĝo kondukas al pli bona estonteco. Ni promesas nian 

kunlaboron kaj nian subtenon. 

Gazetaraj Komunikoj de UEA, N-ro 1008, 2022-01-18 

 

Ne forgesu pagi kotizon al REU! 
1. Kotizo de individua membro de REU — 250 rubloj (por ekster-KSŜ-anoj — 20 eŭroj). 

2. Kotizo de aliĝinta kolektivo de REU — aliĝkotizo por nova aliĝinta kolektivo, aŭ okaze de rea aliĝo — 300 

rubloj. Ĝi estas unufoje pagata de nova aliĝinta kolektivo. Jam aliĝintaj kolektivoj ne pagas la kotizon. Se kolektivo ne 

pagas kotizojn por la aligitaj membroj dum du sinsekvaj jaroj, ĝi poste devas denove aliĝi al REU. 

3. Kotizo de aligita membro de REU — 200 rubloj por ĉiu aligita membro (la aliĝintaj kolektivoj pagas 

minimume por 5 aligitaj membroj). 

4. Membro-subtenanto de REU pagas ne malpli ol 2-oblon de la individua kotizo. 

5. Dumviva membro de REU pagas la 20-oblon de la individua kotizo. Ekde la 1-a de januaro 2019 REU ne 

akceptas novajn dumvivajn membrojn dum tio ne estas ŝanĝita per speciala decido. 

6. Kandidato — senkotiza aliĝo. 

7. Amiko de REU — pagas kiel la kotizon ajnan sumon. Fizikaj personoj, ne atingintaj la 18-jaran aĝon, aliĝas 

kiel amikoj de REU senkotize. 

Pagmanieroj 
Sberbank 
Al la banka karto 5469 3800 7074 4643. 

Ĝiron eblas fari senpere en bankoficejo, per la servo «Sberbank 

Online», per bankaŭtomato kaj terminalo. 

Informo kaj instrukcioj: 

https://www.sberbank.ru/ru/person/remittance/beznal_cc_rus. 

Tinkoff-bank 
Al la banka karto 5536 9138 1721 8676 

Por pago uzu la servon https://www.tinkoff.ru/cardtocard. 

ЮMoney 
Vi povas pagi al la monujo 41001363815184 en la sistemo 

«ЮMoney». 

Informo, instrukcioj: https://yoomoney.ru/prepaid. 

WebMoney 
Vi povas pagi al unu el la monujoj en la sistemo «WebMoney»: 

R260517915684 — rubla 

Z537491368483 — dolara 

https://www.webmoney.ru 

PayPal 
Vi povas fari ĝiron en dolaroj per la sistemo «PayPal» al la adreso amikko@yandex.ru 

https://www.paypal.com 

UEA-konto de REU 
Vi povas fari pagon en eŭroj al la UEA-konto de REU: 

reua-p. 

Per kontanta mono 
Post anticipa interkonsento ĉe persona renkontiĝo kun la kasisto en Moskvo aŭ dum aliurbaj aranĝoj. 

Bonvolu nepre konsideri, ke samtage kun la ĝiro vi devas informi pri via pago la kasiston retpoŝte aŭ per SMS-

mesaĝo al la telefono. 

Retpoŝto: amikko@yandex.ru 

Telefonnumero: +7 977 412 1753 

(Aleksandr Lebedev) 
Vi devas informi pri celo de la pago, ĝirita sumo kaj nomo(j) de homo(j), por kiu(j) estas destinita la pago. 

Se vi ne informos nin, la mono estos konsiderata kiel anonima donaco por la kaso! 

https://www.sberbank.ru/ru/person/remittance/beznal_cc_rus
https://www.tinkoff.ru/cardtocard
https://yoomoney.ru/prepaid
https://www.webmoney.ru/
mailto:amikko@yandex.ru
https://www.paypal.com/
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In memoriam 

Galina Lenskaja 
(10.09.1946 – 04.01.2022) 

 

La 4-an de januaro 2022 en sia 76-a vivjaro post longdaŭra malsano forpasis Galina 

Viktorovna Lenskaja. 

Galina Viktorovna naskiĝis en la familio de intelektuloj en la urbo Ivanovo, kiel la 

unua (el du) infano. Post tre sukcesa studado en la 21-a lernejo de la urbo ŝi studentiĝis en la 

Ivanova kemi-teknologia instituto, kie aktivis en la VLKSM- kaj poste KPSU-komitatoj. 

Estinte tre diligenta, Galina Viktorovna ricevis la ruĝan diplomon je la fino de la instituto. 

Laŭ la decido de la instituta distribua komisiono ŝi ekde 1969 eklaboris kiel inĝeniero en la 

Krasnogorska mekanika uzino (la urbo Krasnogorsk, Moskva regiono; nun la entrepreno 

nomiĝas «Krasnogorska uzino je la nomo de S.A.Zverev»), kie finis sian profesian karieron 

en 2002 en la posteno de la ĉefinĝeniero, kemiisto-teknologo. 

Galina Viktorovna eklernis Esperanton  kiel studentino en 1968 ĉe la postdiploma 

studanto kaj instruisto de la Ivanova kemi-teknologia instituto A.N.Majorov, kaj jam aŭtune de la sama jaro ŝi partoprenis la unuan 

Centro-Rusian Regionan E-Renkontiĝon en la vilaĝo Nemĉinovka (Moskva regiono). Poste Galina Viktorovna estis partopreninto de 

kelkaj CRRER-oj. Somere de 1969 por spertiĝi en la lingvo ŝi veturis al Hungario, kie partoprenis la E-kurson en urbo Szeged.  

Galina estis inter dekkelkaj SEJM-aktivuloj, kiuj surprenis respondecan kolektivan taskon: traduki en Esperanton la 

suplementon al sovetia numero de ―Paco‖  (n-ro 4 por 1971)  - la broŝuron ―Direktivoj de la XXIV-a Kongreso de KPSU por la 

jarkvina plano…‖. En 1973 Galina Lenskaja estis sola delegito de la 

sovetia junesperantistaro en la 10-a Tutmonda Festivalo de junularo 

kaj studentaro en Orienta Berlino (tiama GDR). En 1976, kiam SEJM 

festis la 10-jariĝon, Galina tre aktive partoprenis la tendaron SEJT-18 

en Tiĥvin; dum la 10-a SEJM-Konferenco enkadre de ĝi ŝi diligente 

protokolis ties kunsidojn (alterne kun tri aliaj esperantistinoj). En 

antaŭaj kaj postaj jaroj estis partoprenoj en diversaj enlandaj E-

aranĝoj kaj eksterlandaj E-renkontiĝoj, UEA-kongresoj. La lasta E-

aranĝo, kiun partoprenis Galina Viktorovna, estis la RET en 2018 

apud Ŝuja (Ivanova regiono). 

Galina tre aktive kaj entuziasme partoprenis komunajn 

eksterlandajn vojaĝojn. Ŝi multe vojaĝis kun siaj kolegoj tra Rusio, 

emis vizitadi koncertojn, teatrojn, ĉiam ĝue dividis siajn impresojn, 

neniam plendis aŭ malkontentis pri io. 

Ŝi estis multscianta, interesa, modesta kaj hela persono, 

preta sin dediĉi al la profesia kaj socia laboro kaj interhelpi je neceso, 

kion bone scias ŝiaj gekolegoj kaj geamikoj, inkluzive esperantistojn. 
Ŝia zorgemo pri la homoj ĉiam estis sentruda, delikate konkreta kaj povis koncerni ties sanon, 

saton, monstaton ks. Ni perdis oran homon... 

Galina Viktorovna edukis la filinon Margarita, kiu iĝis veterinaro, kaj multe da tempo dediĉis al la eduko de sia nepo 

Vladislav, nun energetika inĝeniero.  

Parencoj kaj proksimuloj, amikoj kaj konatoj funebras pro la forpaso de Galina Viktorovna  Lenskaja, kaj hela memoro pri 

tiu ĉi bonega persono ĉiam estos gardata en la koroj de tiuj geesperantistoj, kiuj ŝin konis, amis kaj estimis. 

 Tatjana Loskutova (Ivanovo) 

Viktoro Aroloviĉ (Moskvo) 

 

Al hela memoro por foririnta amiko 

Аnstataŭ nekrologo de Aleksej Petroviĉ Birjulin (1956-2022) 

Mateno, la 14 de januaro, venas abrupta, nekutima mesaĝo de  Olga Obrazcova– 

«telefonu plej baldaŭ!». La koro kunpremiĝis anticipe… Vere, ŝoka kaj angora estis 

informo - «Hieraŭ vespere mortis Aleksej Birjulin...». Ĉio cetera jam ne gravis, 

perdo estas ne riparebla. 

Mi ekvidis lin fine de februaro en 1980 jaro. Al klubo de franc-sovetia amikeco 

je nomo de Joliot-Curie venis tre gaja grupo — Aleksandr, Irina, Miŝa Ŝljafer-oj, 

Aleksej Birjulin, Sergej Koval, ŝajne ĝemelinoj Vikulin-oj k.a. Aleksej kun banĝo, 

Saŝa kun gitaro, ili kantis kelkajn viglajn kantojn en iu nekonata dume por mi 

lingvo, ion rakontis kaj fine invitis al kurso de Esperanto. Mi ne hezitis. Esperanto-

kurso finiĝis antaŭ majo — estis studentaj zorgoj antaŭ studa jarfino. Sed daŭriĝis jam neformale en formo de tendaretoj – 

eksterurbaj piknikoj kun noktumoj kaj praktikado de la lingvo. Dum tiuj tendaretoj mi pli proksime konatiĝis kun Alekseo. Etoso 

estis tre amika kaj bonvena. 

OrSEJT-22, Krasnojarsk-1980. Nia amika grupo de tomskanoj aktive partoprenis en mia unua Esperanto-tendaro. Tiam mi 

ankoraŭ apenaŭ balbutis esperante, sed vere aparte amika etoso restis en mia memoro. Mia deziro ekposedi la lingvon altiĝis! 

Mi  memoras, ke en Meĵdureĉenska  E-tendaro, Aleksej estis ĉefredaktoro de ĉiutaga murgazeto, ĝi estis tre sprita kaj 

humurplena. Iomete ankaŭ mi partoprenis en ĝia aperigo. Iom poste, en aliaj tendaroj mi utiligis tiun sperton kaj iniciatadis la saman 

aktivadon. 
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Kelktempe li estis prezidanto de Tomska E-klubo. Aktiveco de la klubo, se kompari kun nuna tempo, estis tre granda. 

Kiel mi nun perceptas lian karakteron el niaj paroladoj, babiloj, agadoj kaj aktivadoj – li estis kun certa aspiro al idealismo, en 

senco – devas ĉio ideale, juste. Ekzemple, li estis kelktempe en katedro, kie li laboris post fino de instituto, sekretario de komsomolo.  

Sed kunfrontante kun hipokriteco kaj intrigoj inter komsomolaj gvidantoj, li baldaŭ forkuris ne dezirante dubindan karieron en partiaj 

organoj kiu dum sovetia tempo povintus doni certan materian bonfarton. En kelkaj E-gazetoj li skribis artikolojn kie li klasifikis 

esperantistojn, akre kritikante iliajn konsumrilatajn inklinojn en E-movado. «Por Esperanto necesas labori, sed ne nur spekti, danci 

„lapaduj― kaj konsumi tion, kio estas en E-movado… Devas esti ĉio serioza». Eble el tio fontas lia seniluziiĝo pri Esperantujo. 

Almenaŭ, lastatempe preskaŭ ne uzis la lingvon, kvankam, tutcerte li ĝin tre bone regis. 

La 1990-aj jaroj ferrade ruliĝis laŭ nia vivo, necesis lukti por perlaboro de mono. Li kelktempe laboris kiel komputisto en iu 

malsanulejo. Ni interŝanĝis spertojn, utilajn programojn, ĝis nun mi uzas unu tre valoran 

programeton por testado de komputilaj retoj. Post kiam li ordigis funkciadon de 

komputilaro, oni lin maldungis, ĉar pli-malpli bone salajrata tiam loko ekbezonatis al iu 

parenco de estroj. Pli kaj pli li, se tiel diri, «enfermiĝis en si mem», tamen restadis 

bonvola kaj helpema al amikoj. Dum e-amikaj renkontiĝoj al li revenadis iama gajeco. 

En 2016 mi revenis al Tomsk, kaj mi ekhavis eblecon pli ofte renkontiĝadi kun 

tomskaj esperantistoj. Sed mi rimarkis, ke Aleksej dum remkontiĝoj kiujn li ne evitadis, 

tamen preferis foti, ol esti fotita, esti fona, flanka. 

Tomskanoj sukcesis organizi 2 tre bonajn aranĝojn: Novojarsk-2018 kaj OSER-50 

dediĉitan al 40-jariĝo de Tomska E-klubo kies jubileo okazis en 2019. Aleksej faris tre 

grandan kontribuon al sukcesa paso de aranĝoj, kvankam, ĝuste dum Novojarsk mortis 

lia patrino pri kiu li kun Raŝida zorgis dum jaroj kaj devis ĉiutage vizitadi. 

Li gastigis festadon de 40-jariĝo de TEK en loĝejo apartenanta al lia fratino kiu tiam 

forestis. La festado pasis en tre gaja etoso. Sed, se rigardi fotojn – denove li restadis ie 

flanke, modeste. 

Fi-virusa ŝtormo tuŝis lin – li peze malsanis, longe rehabilitiĝis, dum telefonaj 

paroloj li plendis pri subfosita sano. 

Tamen klubanoj fojfoje ĉeeste renkontiĝadis. Mi dume havas eblecon invitadi al mia 

luata loĝejo, loko sufiĉas. Aleksej kaj Raŝida ne evitadis alveni. Mi ne memoras ĝuste, 

ĉu ĉiufoje ili alvenadis, tamen ĉiam antaŭ kunveno oni nepre demandis min - «Ĉu 

Aleksej kun Raŝida venos?». Do, oni lin ĉiam atendis. 

Jes, lia subita morto por ni, tomskanoj, estas ŝoko, vera ŝoko. Kaj tio ne estas troigo. 

Kaj sincera bedaŭro. 

Iu, konanta lin, demandis min — ĉu pro trokonsumo de alkoholo? Mi 

bruske respondis - «Ne!!!» Estis iu pozado, mi neniam vidis lin tro ebria aŭ 

neniuj informoj pri la inklino al alkoholismo, des pli, li havas aŭton kaj tio 

estas bona kialo evitadi drinkadon. Certe, ia husareska konduto ĉi rilate 

estis, modo tiama? Multaj kondutis tiel. Sed inklino – ne! 

Li verkis en la rusa tre bonan kaj ampleksan artikolon al Enciklopedio 

de Tomska regiono pri tomskaj esperantistoj.  Li montris ĝin kun ioma fiero 

– «Jen! Rigardu.» Mi ne konsideras tion kiel fanfaronado aŭ montro de 

egoo, simple, substreko, ke sukcesis en oficiala eldono, dika libro, kontribui 

por informo pri Esperanto. Kaj tio estas vera atingo, se konsideri rilaton de 

oficialuloj al la internacia lingvo. 

Li longe kaj skrupule zorgis pri la kluba biblioteko, eĉ kunpuŝiĝis kun 

malamika rilato de Lena Katajeva, kiu prenis grandan parton de kolektiva 

kluba libraro kaj ne volis ĝin redoni, kvankam ŝi forveturis por konstanta 

loĝado en Moskvo. Ankaŭ mi, por mi neatendite, spertis la samon: kiam mi 

petis redoni librojn, ŝi «sendis» min tre foren en pura blasfema rusa lingvo. 

Mi certas, ke multaj lin memoros hele, kiel bonan amikon, kvankam li 

neniam strebis esti kompleza kaj servopreta al ĉiuj, ne permesis «rajdi sur 

li». 

Mi petas pardonon, se prepozicioj, sinsekvo de rememoroj estas 

«ŝiritaj», sed, ĉu eblas skribi pri tio kun frida koro? 

Helan memoron al la forpasinta amiko! 

Geĉjo Basov / Tomsko-Stavropol 

 
 

 
 

“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 26.01.2022 

Alekseo en 'TraSiberio' en 
2005

 

Dum iu Е-renkontiĝo en radioklubo kiun mi gvidis en 90-aj 
jaroj.
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