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Karaj samideaninoj, amikinoj, kamaradinoj, amatinoj! 

Gratulojn okaze de la Internacia Tago de virinoj! 

Ni deziras al vi ĉiuj feliĉon, ĝojon, amon, plenumon de ĉiuj 

deziroj kaj unuavice – la pacan ĉielon super la kapo, ĉar 

sen la paco ne eblas feliĉo, nek ĝojo, nek amo, ne plenumo 

de kiuj ajn bonaj deziroj! 
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Aranĝoj 

APERo-15. 

APERo-15: 25 unuafojaj partoprenantoj! 
23-27.02.2022, Puŝkino 

Ajna paŭzo minacas al tradicioj la finon. Feliĉe, la 

15-a APERo, preterlasita en 2021 pro la pandemio,  okazis en 

siaj kutimaj datoj fine de la februaro. Bonŝance, ĝi ne estis 

denove prokrastigita pro la kovim-timo aŭ replanita  por la 

martaj festoj.  Malgraŭ la morna ekstera fono ĉi tiu aranĝo, laŭ 

mia impreso, estis vere bonega. Ĝi ŝajnas esti eĉ la plej sukcesa 

el ĉiuj antaŭaj APERoj. Por tiu aserto ekzistas ankaŭ objektivaj 

pruvoj: ĝi certe estis la plej multnombra;  la programo  enhavis 

signifan kvanton da netradiciaj (legu: tute novtipaj) aranĝoj;  

inter la partoprenantoj estis multaj homoj - novuloj kaj konataj 

esperantistoj - kiuj antaŭe neniam partoprenis APERojn. 

La temo de tiu ĉi APERo estis ―Tradicioj‖. La aranĝo 

oficiale komenciĝis la 23-an de februaro je la 20-a horo per la 

Malfermo kun ĉeesto de ĉirkaŭ 30 alvenintoj. Estis tradiciaj 

eroj (kiel la simbola ―hisado‖ de la flago, kantado de la himnoj, 

teamaj prezentaĵoj ks) kaj iom da tradiciaĵoj el sovetia junulara 

esperantista movado: renversita adiaŭa slogano ("Per 

Esperanto..." kun ĝustalokaj aplaŭdoj) kaj salutado far'de la gastantaj urboj: samaranoj deklamis kaj kantis, ĉeboksaranoj prezentis 

interesajn faktojn pri sia urbo, jekaterinburgaj Strigo kaj Erinaco nin 

gajigis per amuza dialogo, salutataj de dimitrovgradanoj ni spektis 

ĵongladon ĉe ritma gitarmuziko, iom da interesaj faktoj ni eksciis pri 

Novoĉerkasko, per videoprezentaĵo kaj moderna kantado rivelis sian 

aperon niĵegorodanoj. Estis minuto de silento memore al Anatolo 

Gonĉarov kaj aliaj esperantistoj, forpasintaj dum la du pandemiaj jaroj. 

La tri sekvaj tagoj kaj duono de la lasta estis plenaj je varia kaj 

aktive vizitata programo, kiu realigis ĉiujn planitajn erojn. Grandan 

intereson elvokis ĉiuj prelegoj, ekde ―Enkonduko en krokodilologion‖ de 

la akademiano Nikolaj Gudskov ĝis ―Tataraj kaj ĉuvaŝaj tradicioj‖ de 

studentinoj-komencantinoj Anna Pogorelaja kaj Lilia Galkina.  Brile prezentis sin mem kaj sian temon ―Udegoj: vivo kaj tradicioj de 

arbaraj homoj‖ la novulo Viktoro Lagutin. Raja Kudrjavceva organizis grandiozan poezian horon ―Ĉiuj vintraj vojoj kondukas al 

printempo‖ kaj prizorgis belan festenon okaze de la 27-jariĝo de MEA MASI.  Kiel ĉiam, multe riĉigis la renkontiĝon Mikaelo 

Povorin, kiu aranĝis la interpretistan konkurson, rebus-divenadon, deĉifradon de konataj kantotekstoj kaj, certe, la koncerton. 

Perfekte pasis la novaj majstro-

klasoj pri pentrado kaj farado de 

pajlaj ĉevaletoj far’de unuafojaj 

gastinoj Julija Blinova 

(Ĉeboksari) kaj Jana Kozlova 

(Niĵnij Novgorod). Al Petro 

Fedosov (Moskvo) ni danku pro 

―Kio? Kie? Kiam?‖ kaj al Darja 

Zelenina (Sankt-Peterburgo) – 

pro la profesie organizitaj 

intelektaĵoj ―Debatoj‖ kaj ―UN-

ludo‖.  Paralele kun programeroj 

por bonparolantoj okazis 

programo por novuloj. Ilian 

scivolan atenton altiris gajaj 

paroligaj lecionoj de Aleksandr 

Blinov (Ĉeboksari) kaj lernado 

de kantoj kun Mikaelo Povorin 

kaj Aleksandr Ĥrustaljov. 

Agrablas noti, ke inter la 

unuafojaj partoprenantoj surprise troviĝis kelkaj bonegaj kantistoj.  Mi eĉ pensis pri revenigo de EoLA… Krone, certe - noktaj 

―Homlupoj‖! 

Do, kial, kial tiu ĉi APERo ŝajnas al mi escepte bona?.. Eble, ĝuste pro freŝaj homoj, kiuj riveliĝis dum ĝi, junaj, talentaj, 

amikemaj, kiuj disiĝis kun bedaŭro kaj kun la revoj pri la novaj renkontiĝoj? Novaj renkontiĝoj, geamikoj! Ĉu la destino permesos?.. 

Hodiaŭ mi pli arde, ol kutime,  deziras malĉeson al niaj Esperanto-renkontiĝoj! 

Ĉi tie konvenus meti punkton. Sed – ne. Ni nepre danku al Aleksandr Basov (sen kiu nenio okazus, kredu!) kaj al 

neripetebla Daŝa Zelenina (sen kiu ni havus plenan kaoson en la programo). Tamen indegas emfazi, ke APERo ĉiam estis kaj restos 

kunlaboro de ĉiuj partoprenantoj. Sen programkontribuoj de la venintoj ni tutajn tagojn nur ludus tablajn ludojn. La programon, la 

firman lingvan disciplinon, la etoson faras la alvenantoj. Tial – dankegon al ĉiuj! 

Irina Gonĉarova, iniciinto de APERoj 
 

Jen iom da statistiko. 
Ĉeestis: 50 homoj (30 inoj, 20 viroj)  
el 16 urboj (Moskvo kaj la region – 18).  
Fluparolantoj – 15, komencantoj – 11.  
Unuafojaj partoprenantoj – 25 (!). 
Gejunuloj aĝaj 14-27 jarojn – 12. 
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Impreso de unuafoja partoprenanto 
 

"Per Esperanto por mondpaco kaj amikeco - aperu, aperu, aperu!" 

Mi dankas ĉiujn partoprenantojn de 15-a APERo. Vi ĉiuj estas mojosaj, helaj, interesegaj homoj, ĉiu unika kun sia propra, 

nesimila al aliaj, karaktero, viva vidpunkto, hobioj, (ktp). Estis mia unua sperto paroli kaj agi en realeco, ne tra ŝaĝtelefono, 

samtempe kun vere granda (pli ol kvindek!) kvanto da homoj, kaj mi ĝojas, ke vi, APERanoj-15 fariĝis parto de tiu ĉi gravega por mi 

aranĝo. 
 

Aparte dankas mi ĉiujn prelegintojn kaj agintojn. Ĉiu 

leciono helpis al mi aŭ ekscipovi ion novan, aŭ ekscii interesan 

informon pri popoloj de Rusio kaj mondo kaj pri iliaj tradicioj. 

Estis nekredeble spirkapte sidi kaj aŭskulti, solvi taskojn, trejni 

pentradon, ĵongladon, kreadon de pajloludiloj, meditadon, 

interŝanĝi sperton kaj ludi kun vi! 

Mi deziras al vi ĉiuj esti sanaj, pacaj, neŝanĝante 

amuzaj, ĝojaj kaj gajaj, al komencantoj kaj progresantoj - plu 

kreskiĝi en Esperanto. 

Ne perdiĝu! Subtenu kontaktojn! Aperu pli ofte! Ĝis 

revido! 

Denis Bron, Siktivkaro/Sankt-Peterburgo 
 

 
 

 

Regiona agado 
 

Artkoncerto de Mikaelo Bronŝtejn okazinta la 20-an de februaro 
2022 en Peterburga Biblioteko N 1, laŭ 
Str.Torĵkovskaja, 11. 

 

La anticipa preparo komenciĝis je la 12-50. Estis provitaj kaj 
preparitaj instalaĵoj por demonstro de filmetoj. Aleksandr Osokin 
agordis gitaron, Anatolo Sidorov prezentis sur vestibla tablo librojn 
verkitajn de Mikaelo Bronŝtejn por ekspozicio, Sergej Karjuĥin 
preparis kinokameraon kaj la saman faris Aleksandr Osokin. 

Antaŭ la koncerto Mikaelo donacis al la bibliotekestrino aŭtoran 
ruslingvan versokolekton. 

Je la 14-00 Mikaelo Bronŝtejn komencis enkondukan rakonton 
pri sia krea vivo. Li multe tradukis kaj tradukas plu la poeziajn kaj 
prozajn verkojn. Laŭ prezentita de Mikaelo Bronŝtejn “Katalogo” estas 
listigitaj 44 eldonitaj verkoj ankaŭ 9 kompaktdisdoj kun kantoj. 
Tamen nia gasto alportis poŝformatajn noveldonitajn verkojn.  

La koncerton Mikaelo malfermis per malnova kanto pri amo. La 
kantan parton Mikaelo majstre kunligis kun okazintaĵoj el la vivo. Li 
rakontis pri personoj pri kiuj temas en liaj eldonitaj verkoj. Ankaŭ 
estis prezentita por spekto la filmeto kun kantoj de Ĵomart kaj Nataŝa. 

Post la koncerto 
okazis vigla disvendado 
laŭ la mendolisto. La 
koncerto estis finita je la 
15-40.  

Svetlana Ejst de la 
peterburgaj esperantistoj 
donacis al la majstro 
“frenčpres” (kafomaŝino) 
por prepari kafon speciale 

por muzikistoj: tie estas muziknotoj kiel ornamo. La bibliotekservistino 
donacis al Mikaelo Caleviĉ valoran donacon – librojn. 

Entute la artkoncerton partoprenis 22 esperantistoj el Peterburgo kaj 
aliaj urboj. La listo de la partoprenintoj imponas: Andrej kaj Natalia 
Grigorjevskij, Mikaelo Kolodin kun lia edzino, Slavik Ivanov, Oleg Ciganov, 
Svetlana Ejst, Valeria Cvetkova, Sergej Rovnij, Boris Kondratjev, Ivan 
Ŝarapov (el Tambov), Ĉebikin Aleksandr, Jaroslava Zajceva, Ĉirkovskij 
Artjom, Belikova Lidia, Valeria Jareŝko kaj nekonataj (por mi) 
esperantistinoj. 

Laŭ komuna opinio la koncerto estis kortuŝa, amika kaj sukcesa. 
 

Anatolo Sidorov, S-Peterburgo 
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Anonco 
Estas vendata Enciklopedio de Esperanto 

 

Ĝi unue aperis en 1934 (kvankam kiel aperojaro estas indikita 1933) en la eldonejo Literatura 
Mondo en Budapeŝto. La kompiladan laboron prezentis nia samlandano Ivan Ŝirjaev (1877-1933). Li dum 
multaj jaroj kolektis informojn pri aperintaj E-libroj, forpasintaj samideanoj kaj informoriĉaj materialoj 
pri landoj. Ĝis majo 1930 Ŝirjaev kompilis 2092 alfabete ordigitajn artikoletojn sub la titolo Esperanto-
Enciklopedio. En 1931 li sendis la rezultojn de sia multajara laborado al la eldonejo Literatura Mondo. 
Pro siaj meritoj Ŝirjaev ricevis la titolon “iniciatinto-ĉefredaktoro”. 

Post lia morto en 1933 la projekto estis daŭrigita kaj efektivigita sub la redaktado de la hungaroj 
Lajos Kökény kaj Vilmos Bleier. Al la duopo helpis 57 kontribuantoj. La lingvan kontrolon transprenis 
Kálmán Kalocsay. Finfine la eldonejo ricevis tekston por 640 paĝoj kaj bildmaterialon por ĉ. 300 paĝoj. 
La Enciklopedio enhavas 1500 biografiojn. Krom la biografioj en la Enciklopedio estas informoj pri 
landoj, urboj, organizaĵoj, lingvistikaĵoj ankaŭ indikoj pri ĉ. 450 E-libroj, kiuj estis riĉigitaj per notoj el la 
publikigitaj recenzoj. 

Enciklopedio de Esperanto aperis kiel duvoluma eldono en la dua duono de 1934. Aparte valora 
parto de la verko estis la bildo-serio sur pli bona papero kun raraj fotoj, kiuj ĝis tiam oni povis trovi. 

 

Represaĵo de la unua eldono estis eldonita kiel unulibra versio ĉe Hungara Esperanto-Asocio en la 
jaro 1979, sed sen fotoj, sub la respondeca redaktado de Vilmos Benczik (1945-2021), kaj en 1986 aperis 

represo de la reeldono 1979. 
En la vendata versio de 1986 jaro estas biografiaj notoj pri 108 ruslandaj kaj sovetiaj esperantistoj. Certe la biografiaj informoj por 

hodiaŭo ne estas aktualaj, tamen valoras el la historia vidpunkto. 
Por hodiaŭ estas problemo pri la fotoj sur la superkovrilo. En ĝi estas prezentitaj 9 personoj. Ni provu indentigi ili . Sur la supra 

vico estas (de maldekstre dekstren) Vilmos Bleier (1903-1940), Onisaburo Deguĉi (1871-1948), Nikolao Ĥoĥlov (1891-1953). En meza 
vico estas Teo Jung (1892-1986),  Bulthuis Hindrik Jan (1865-1945) kaj nekonata por mi persono. En malsupra vico: Theophile Cart 
(1855-1931), Elio (Илья) Izgur (1881-1937), Jan Fethke (1903-1980). 

La verko kostas kun sendokosto 1000 rub. 
La mendojn sendu laŭ: anasido@gmail.com al Anatolo Sidorov. 

 

 

Oni pri ni 
 

En rusia magazino "DILETANT", №075, marto, 2022, paĝoj 22-29 aperis artikolo "15 figurantoj kaj iliaj sortoj" far 

Maksim Kuzaĥmetov: https://diletant.media 
Sur la 29-a paĝo ni legas. "Hitler opiniis eĉ la lingvon Esperanto kiel parton de la hebrea konspiro, kaj samtempe laŭdis la 

teorion pri rasa supereco." 

La artikolo temas pri la konferenco en Vanzee apud Berlino en 1942. 

Vladimir Minin, Tomsko 

 
En nova novelo de Eldar Safin “La nepoj de blokĉejno”, publikigita en la kolekto “Halucino (Наваждение). La plej 

bona scienc-fikcio de 2022‖, eldonejo AST, 2021 estas priskribita socio, konsistanta kaj el ciferecaj personecoj, kaj el vivaj homoj. 

La loĝantaro de tiu estonta mondo komunikiĝas en Esperanto. 

Nikolao Gudskov, Moskvo 

 

UEA informas 

VORTOJ: UEA PARTNERAS EN NOVA EU-PROJEKTO 

UEA partoprenas en unu plia projekto subvenciita de Eŭropa Unio (EU), nome Vortoj, kiu 

disvolviĝos kadre de la programo Erasmus+ por bazlerneja edukado, akceptita de la slovaka nacia 

agentejo de Eŭropa Komisiono kun entuta buĝeto de 196 503 EUR. Vortoj estas elpensita kaj kunordigata 

de E@I, kaj UEA estas unu el la partneroj. Ĝia ĉefa celo estas disponigo de interaga komputila ludo por 

lingvolernado en noviga maniero. Sukcese testita beta-versio, originale en Esperanto kaj bazo por la 

subvencipeto, jam estis prezentita dum kelkaj eventoj, inter ili la 75-a Internacia Junulara Kongreso en 

Liptovský Hrádok, Slovakio, de 2019. 

La ludo kombinas uzon de ludtapiŝo kaj projekciadon de vortoj. Per paŝoj aŭ saltoj sur la tapiŝo 

ludantoj devas trafe elekti inter moviĝantaj vortoj laŭ la diversaj proponitaj defioj. Laŭ la prezento de la 

ludo ―Vortoj estas komputila ludo de reflekso, lingvoj kaj mojoseco! Per Vortoj oni praktikos lingvojn 

kaj plicertiĝos pri literumado de vortoj, amuziĝante dum kursoj kun amikoj kaj kolegoj‖. Ĉar Vortoj uzas 

la danctapiŝon de la fama ludo Dance Dance Revolution (DRR, ―Danco-Danco-Revolucio‖) kaj devigas ludantojn paŝadi kaj saltadi, 

ĝi estas vigliga! kaj opor tuna por la korpa sano de infanoj kaj junuloj, kiuj samtempe povas praktiki lingvojn per rekono kaj elekto 

de ĝustaj vortoj. Per projekciado la ludo aperigas surekrane aŭ surmure moviĝantajn vortojn kaj ludanto devas fari konkretan movon 

sur la danctapiŝo por elekti vortojn depende de ilia ĝusteco. Aldone la ludo ankaŭ estis elpensita por aktiva uzo fare de instruistoj, 

ebligante al ili propran vortredaktadon kaj kreon de novaj defioj laŭ iliaj specifaj bezonoj. Por funkciigi la ludon sufiĉas havi 

ludtapiŝon kable konektitan al komputilo (kaj projekciilon, se oni deziras projekcii surmuren). Ĉiuj tiuj trajtoj faras el Vortoj ludon 

unikan kaj speciale taŭgan por kursoj, lernejoj kaj eventoj. 

Kiel EU-projekto Vortoj daŭras du jarojn: de la 1-a de januaro 2022 ĝis la 31-a de decembro 2023. Dum tiu tempo la 

partneroj devos plenumi diversajn taskojn, i.a. funkciigon de la ludo en 11 lingvoj. La partneroj estas: E@I (el Nová Dubnica, SK),  
 

mailto:anasido@gmail.com
https://diletant.media/
mailto:E@I
mailto:E@I


PONTO n-ro 125, marto2022 

5 

 

UEA (el Roterdamo, NL), Kultura Esperanto-Asocio (KEA, el Budapeŝto, HU), INALCO (el Parizo, FR) kaj Privata Lernejo Nová 

Dubnica (el Nová Dubnica, SK). Tri el la kvin partneroj estas Esperanto-organizaĵoj. UEA aparte kunlaboros pri tradukado, testado, 

programado kaj fine pri la diskonigo de la ludo. La projekta retejo estas www.vortoj.net (nuntempe nur en la slovaka; plurlingva 

versio prepariĝas). 

Kiel informas Peter Baláž, kunordiganto de E@I, ―Vortoj estos tre taŭga ilo por neformala edukado kaj ni esperas, ke ĝi 

ankaŭ trovos sian vojon en la formala eduk-sistemo de diversaj landoj, uzota de instruistoj dum lingvo-lecionoj. Mi povas bone imagi 

ĝin kiel finan aktivecon de lecionoj, kiam lernantoj jam estas relative lacaj, malpli bone atentas kaj bezonas ĝuste tian energi-

injekton. Estas nia plano ĝin prezenti ankaŭ al esperantistoj: esperinde jam dum la ĉi-jara Universala Kongreso en Montrealo! Ni 

esperas, ke baldaŭ multaj uzos ĝin, amuziĝos kaj praktikos sian vortostokon.‖ 

Gazetaraj Komunikoj de UEA, N-ro 1014, 2022-02-03 

 

“NI NE ĈESU LABORI POR PACO INTER HOMOJ KAJ NACIOJ”: ALVOKO 

DE UEA AL LA ESPERANTISTOJ KAJ LA MONDO 
Reage al la militaj tondroj kaj homa sufero en la oriento de Eŭropo UEA deklaras: 

En la historio de la homaro homoj strebis al la idealo de paco, sed neniam sufiĉe por certigi ĝian finan atingon. Tamen precize nun 

niaj modernaj komunikiloj havas la potencon unuigi la tutan mondon por individue kaj kolektive kriprotesti uzadon de perforto 

kontraŭ senkulpaj kunhomoj, niaj gefratoj. La memoro en kaj ekster Eŭropo pri du teruraj mondmilitoj kun milionoj da mortintoj 

bilde kaj vorte transdoniĝis kaj gravuriĝis en la konscio de ĉiuj nunaj generacioj. 

Kian respondecon ni havas kiel esperantistoj, kiam eksplodas nova konflikto? La iniciatinto de Esperanto, D-ro L. L. Zamenhof, 

konsciis kaj mem spertis la kondiĉojn, kiuj kaŭzas militadon. Li kunligis siajn pacajn idealojn kun lingvo, kiu ebligas respekteman 

egalecon en la komunikado cele al reciproka interkompreniĝo inter la homoj. Vera bazo por tiu maturiĝo, kiu kondukus al definitiva 

forlaso de la deziro superregi aŭ suferigi niajn planedajn kunloĝantojn. En 1906, okaze de la 2-a Universala Kongreso de Esperanto, 

en Ĝenevo, li deklaris: ―Nun, kiam en diversaj lokoj de la mondo la batalado inter la gentoj fariĝis tiel kruela, ni, Esperantistoj, devas 

labori pli energie ol iam‖. 

Nia tasko estas klara. Komenci en nia propra konscio elradikigi antaŭjuĝojn kaj malamon al konatoj kaj nekonatoj. Poste 

kunlabori kun ĉiuj bonkoraj individuoj, kiuj dediĉas sin al edukado por interhoma kompreniĝo. Ni jam akceptis tiun sindevontigon, 

lerninte Esperanton. Sekve ni ne laciĝu insisti, ke niaj registaroj reprezentu la pacemajn dezirojn de siaj popoloj vivi en senkonflikta 

harmonio laŭ modeloj de la plej altaj etikaj principoj ekzempligitaj en la Universala Deklaracio de la Homaj Rajtoj. Ni insistu, ke la 

membroj de Unuiĝintaj Nacioj devigu respekton al tiu Deklaracio, al la Ĉarto de UN kaj al ĝiaj fondaj principoj, kiuj naskiĝis de la 

deziro, ke neniam ripetiĝu la hororoj de amasmilitado. 

Ni levu niajn voĉojn individue kaj kolektive kiel anoj de internacia movado, kiu ĉiutage laboras por paca interkompreniĝo. 

Per tiu potenco ni konsciigu al niaj registaroj, ke necesas plenumi la promesojn faritajn al la mondpopolo: solvi konfliktojn antaŭ ol 

ili erupcias katastrofe por ĉiuj mondloĝantoj. 

UEA ne prenas politikajn poziciojn, krom pledi por la justeco de egalrajtiga internacia komunikilo, kiu faciligos la atingojn 

de pacaj idealoj kaj amon inter la popoloj. Ni tamen nature kaj senlace esprimas nian solidarecon kun ĉiuj samideanoj, kiuj suferas 

pro perfortaj atencoj kontraŭ iliaj rajtoj al paca, sekura vivo. Ni jam nun atentas, kiel ni povas helpi en la nuna situacio. La konto 

Espero ĉe UEA (https://uea.org/alighoj/donacoj/espero) estis fondita okaze de alia kruela milito en Eŭropo por interalie iom helpi al 

familioj de esperantistaj viktimoj, kaj ni uzos tiun kaj aliajn rimedojn por montri nian solidarecon kun niaj kuraĝaj familianoj (tiu 

konto estas ĉiam malfermita por tiucelaj kontribuoj). La fondinto de UEA, Hector Hodler, celis krei kunlaboran reton de samidea! noj 

tra l a tuta mondo. Ni memoru la modelan laboron de nia Ĝeneva oficejo por kontaktigo de familianoj en alia kriza milito kaj montru, 

ke ni kapablas tuj agi por doni la praktikan helpon, kiun bezonas membroj de nia tutmonda familio. 

Aliĝas al tiu deklaro la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI). 

Gazetaraj Komunikoj de UEA, N-ro 1023, 2022-02-27 

 

HELPO-SERVO DE UEA KAJ TEJO RESPONDE AL LA MILITO EN 

UKRAINIO 

Pasintsemajne la mondo en ŝoko atestis la ekeston de milito pro invado en Ukrainion 

iniciatita de la registaro de Rusio. En malmulte da tagoj la homaro suferis jam multajn mortojn de 

senkulpaj homoj - interalie infanoj kaj virinoj - kaj pli ol miliono estis forpelitaj el siaj loĝlokoj. 

Konfirmante siajn deklarojn pri solidareco al ĉiuj, kiuj suferas pro la plago de milito, UEA, subtene 

de ILEI, kaj nia junulara sekcio TEJO unuiĝis por starigo de helpo-servo responde al tiuj 

kondamnataj militaj agresoj, kun serioza atento al tio, ke la UEA-reto enhavas la partoprenon de pli 

ol 240 kontaktoj en Ukrainio. 

La komuna servo klopodas pripensi, kunordigi kaj efektivigi strategiojn por helpi homojn, 

precipe esperantistojn kaj ties familianojn. La servo havas kiel principajn celojn: 
1. esti centra ejo por akcepti kaj ligi la diversajn helpajn emojn kaj eblecojn en la Esperanto-

komunumo, precipe rilate la koncernan militon; 

2. aktive kontakti esperantistojn en Ukrainio kaj atenti iliajn situaciojn kaj de ties familianoj; 

3. peri sekurajn kontaktojn inter esperantistoj, inkluzive en Ukrainio kaj Rusio; 

http://www.vortoj.net/
mailto:E@I
https://uea.org/kongresoj/alighilo
https://uea.org/alighoj/donacoj/espero
https://uea.org/gk/1023
https://www.tejo.org/deklaro-de-tejo-pri-solidareco-kun-ukrainio
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4. helpi en la komunikado inter homoj helpo-bezonaj kaj homoj helpo-pretaj, respektante kaj 

garantiante la privatecon de ambaŭ flankoj ĝis la efektiviĝo de la helpo; 

5. meti rifuĝintojn, precipe pro la milito en Ukrainio, en kontakto kun homoj pretaj loĝigi aliulojn; 

6. varbi donacojn por la konto Espero; 

7. identigi aliajn organizaĵojn kaj iniciatojn kun kiuj eblas kunlabori por similaj celoj; 

8. arigi volontulojn kapablajn paroli diversajn lingvojn por helpi en la komunikado kun ne-Esperanto-

parolantaj homoj aŭ kun neesperantistaj helpo-celaj organizaĵoj kaj iniciatoj; 

9. kaj kunlabori kun Landaj Asocioj kaj Sekcioj por la celoj de la helpo-servo. 

La helpo-servo funkcias pere de la retadreso helpo-servo@groups.io. Interesatoj helpi en la 

laborgrupo aŭ informi pri helpo-preteco, ĉu loĝiga, ĉu financa, ĉu alia, povas skribi al tiu adreso. 

Petoj por la konto Espero por subteno al damaĝitoj en Ukrainio aŭ rifuĝintoj en aliaj landoj, samkiel 

avertoj pri helpo-bezonaj homoj, precipe esperantistoj kaj ties familianoj, ankaŭ povas esti direktitaj 

al tiu retadreso. Tiel same konsiloj pri kunlaboro kun jam ekzistantaj neesperantistaj help-iniciatoj. 

Mesaĝoj senditaj al helpo-servo@groups.io restas plene privataj. Alternative, interesatoj povas 

rekte kontakti al Fernando Maia Jr., Vicprezidanto de UEA, respondeca pri Eksteraj Rilatoj, kiu kun 

TEJO kunordigas la servon, pere de la retadreso fmaiajr@gmail.com. 

UEA kaj TEJO jam ekkunlaboras kun individuoj, landaj asocioj, landaj sekcioj kaj 

neesperantistaj internaciaj organizaĵoj por la celoj de la helpo-servo. Pasporta Servo estos unu el la 

iloj de la helpo-servo. Por donaci al la konto Espero, oni 

aliru https://uea.org/alighoj/donacoj/espero. La helpo-servo raportos periode pri la evoluoj de la 

laboroj per la komunikkanaloj de UEA kaj TEJO. Ni agnoskas, ke niaj organizaĵoj ne estas grandaj 

kompare kun aliaj, tamen ni provas helpi laŭ niaj ebloj per nia organiza forto, kun firma konscio pri 

la unikeco de Esperanto kaj la valoroj de nia movado. 
Gazetaraj Komunikoj de UEA, N-ro 1026, 2022-03-05 

 
 

In memoriam 

Anatolo Gonĉarov 
(08.09.1940-11.02.2022) 

 

La 11-an de februaro 2022 en Brjansko pro la kronviruso COVIM-

19 forpasis Anatolo Gonĉarov (Анатолий Евгеньевич Гончаров), 

unu el la plej aktivaj gvidantoj de la sovetia kaj rusia Esperanto-

movado dum pluraj jardekoj, honora membro de TEJO. 

Li naskiĝis en Siberio, frue kun la familio transloĝiĝis al 

Brjansko, studis en Odeso. Ĝuste en Odeso aŭtune de 1958 li 

konatiĝis kun Esperanto, kurson de kiu finis en la tiea Domo de 

sciencistoj. Laŭ la supera klero li estis kemiisto, sukcesis eĉ ricevi 

la sciencan gradon kandidato de kemiaj sciencoj, kaj, verŝajne, 

konsiderante lian energion, povus fariĝi bona sciencisto. Tamen, li 

ekflamis pri Esperanto tiomgrade, ke lasis ĉiujn aliajn interesojn, 

kaj dediĉis la vivon al la lingvo. Por li ne plu gravis, pri kio okupiĝi 

profesie kaj per kio perlabori monon – li ŝanĝis laborlokojn kaj 

okupterenojn depende de oportuneco ion fari por la ĉefa afero: 

sufiĉas mencii, ke dum certa tempo li eĉ estis milicano! 

Lia juna ardo imponis al malnovaj esperantistoj kaj eĉ 

oficialuloj, kaj li sukcesis trafi al la oficiala grupo de sovetiaj 

esperantistoj, kiuj vizitis en 1964 la Universalan kongreson en 

Hago. Tio fariĝis por li, kaj por la sovetia movado, la grava turno-

punkto: tie li  
 

ekhavis vivajn internaciajn kontaktojn kaj, i.a., konatiĝis kun 

Humphrey Tonkin, tiama prezidanto de TEJO. Tonkin sugestis al 

Anatolo, ke indas kaj eblas fari la landan junularan organizon, kiu aliĝu al TEJO. Anatolo cerbumis, kaj konkludis, ke tiuj ŝajnaj 

malfacilaĵoj por tio, kiujn diktas la kondiĉoj en Sovetio, reale ne estas malsupereblaj, kaj lanĉis laboron por tio, el kio post jaro 

naskiĝis SEJM. 

Pri SEJM kaj ĝia agado, inkluzive la personan rolon en ĝia ekzisto, ekzistas pluraj rememoroj, artikoloj, historiaj esploroj 

(sufiĉas mencii librojn de M. Bronŝtejn, D. Cibulevskij, V. Samodaj…), tial ne nepras ripeti ĉion tion nun. Sed la ŝlosila rolo de 

Anatolo kiel la unua iniciatinto de la organizo, kaj lia grava aktivado en ĝia 13-jara fruktodona ekzisto estas nerefutebla. 
 

 

 

 
 

mailto:helpo-servo@groups.io
mailto:helpo-servo@groups.io
mailto:fmaiajr@gmail.com
https://uea.org/alighoj/donacoj/espero
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Krom grava rolo en la landa junulara movado, Anatolo, 

kiu loĝis en 1960-aj-70-aj en Barnaulo, riveliĝis kiel brila instruisto 

kaj organizanto de la loka movado. La Barnaula klubo ―Oazo‖, 

plejparto de kies membroj konsistis tiam el liaj lernantoj, fariĝis 

unu el la plej grandaj kaj aktivaj en la tuta lando. Kio distingis ĉiam 

la klubojn, kiujn fondis kaj gvidis Anatolo, estis la alta lingva 

nivelo kaj malemo al krokodilado. 

Kiam la aŭtoritatoj ekrimarkis tro memstaran aktivadon 

de SEJM kaj decidis bridi ĝin per certa oficialigo de la movado, 

Gonĉarov provis plu agi memstare. Li jes ja, post ties fondo fariĝis 

estrarano de ASE kaj (kiel sciencisto) gvidanto de ĝia scienc-

teknika komisiono, sed provis (kune kun B. Kolker kaj kelkaj aliaj 

aktivuloj) paralele efektivigi agadon de neoficiala daŭriganto de 

SEJM – Laborgrupo por Interkluba Spertŝanĝo (kurte LKS), tamen 

pro diversaj objektivaj kaj subjektivaj cirkonstancoj ĝia agado 

daŭris nur ĝis 1982. Sed, fakte, la impulso, kiun donis al la movado 

SEJM, permesis bone aktivi kaj eĉ progresi ankaŭ en la jaroj post 

ĝia malfondiĝo. 

Dume, en 1980-aj, Anatolo establiĝis en Moskvo. Kiam 

komenciĝis perestrojkaj jaroj, kiuj permesis pli facile kaj libere disvolvi la eblecojn propagandi kaj instrui Esperanto, kaj ankaŭ pli 

libere organizi la movadon, Anatolo lanĉis grandegan kurson en la kulturdomo (ne plu ekzistanta) sur la strato Volĥonka, tre 

proksime al Kremlo. Foj-foje al lia kurso enskribiĝis po pli ol 100 homoj! Anatolo tie fariĝis oficiala (salajrata) Esperanto-instruisto 

kaj klubgvidanto, tie li ricevis apartan ĉambron por la kluba laboro kaj biblioteko. La fondita en 1987 el la plej aktivaj lernintoj klubo 

ricevis la nomon ―Lev Tolstoj‖, kiu, dum gvidado de Anatolo, estis unu el la plej grandaj kaj aktivaj en la lando. Fine de 1980-aj 

kelkaj membroj de Lev Tolstoj fondis ĝiajn klubojn-filiojn en diversaj distriktoj de Moskvo. En la klubo funkciis teatra kaj tradukista 

grupetoj, pro strebo de Gonĉarov evoluigi laŭeble la kulturan flankon de Esperanto, la literaturŝatantoj unuiĝis en 1990 je MLEKO – 

Moskva Literatura Esperanto-Klubo (kiun ekgvidis V. Samodaj). Kaj ĝuste en tiu kulturdomo Anatolo aranĝis kongresejon, kie en 

varma januaro de 1989 okazis la tutlanda konferenco de esperantistoj, kiu decidis pri refunkciigo de la memstara SEU surbaze de 

ASE.  
Gonĉarov estis elektita vic-

prezidanto de SEU, multon laboris pri 

organizaj aferoj kaj eldonadis malgrandan 

bulteneton de SEU-prezidio. Tamen, 

kvankam de la nuna vidpunkto la movado 

floris, laŭ Anatolo la fnkciado de SEU 

estis ne tre sukcesa, kaj li komencis 

senreviĝi pri la tradiciaj organizaj formoj. 

Li komencis kritiki ĉiujn centrajn 

organizojn, favore al sencentraj retaj, kaj 

ĝenerale ekinklinis al ekstrema raŭmisma 

starpunkto. Finfine li aliĝis al Esperanto-

Civito, kaj en 2002-2011 estis ĝia 

senatano. 

Certaj vivaj malsukcesoj 

(sinsekvaj vendoj de loĝejoj kun ĉiamaj 

perdoj, mallongdaŭraj malsukcesaj 

edziĝoj, veturado de urbo al urbo, de 

regiono al regiono (Altajo, Krimeo, 

Rostova provinco, Peterburgo, 

Krasnojarska teritorio (en komunumo de 

religia predikanto Vissarion), finfine – 

preskaŭ naskiĝa urbo Brjansko) kiuj ne 

kondukis al iamaj sukcesoj pri disvastigo 

de Esperanto en tiuj novaj loĝlokoj) gvidis al tio, ke post la mezo de 1990-aj jaroj la rolo de Anatolo en la movada vivo fariĝis malpli 

aktiva. Tion akompanis progresanta glaŭkomo, de kiu poiome rezultis blindeco kaj relativa izoleco – la komputilo por li estis en la 

lastaj jaroj preskaŭ ne atingebla, la movado en Brjansko en la lastaj jaroj ne ekzistis, kaj la gefiloj loĝis malproksime. Nur maloftaj 

vizitoj kaj telefonparoloj rompis tiun solecon.   

Se temas pri la spirita heredaĵo de Anatolo, ĝi, bedaŭrinde, ne estas sufiĉe granda. Malgraŭ la organizaj kapabloj kaj granda 

ŝato al Esperanto-kulturo kaj beletro, mem li ne estis tro verkema. Li ŝatis  
 

kaj sciis buŝe rakonti pri siaj spertoj, lingvaj fenomenoj kaj specifaj karakterizoj de Esperanto, li povis verki mallongajn artikolojn pri 

aktualaĵoj, movadaj kaj lingvaj demandoj, sed fari iun longan esploron aŭ rakonton surpapere ne ŝatis. Do, post li restis du broŝuroj, 

kiuj konsistas el kolektataj dum la tita vivo citaĵoj, kiuj devas konfirmi liajn ideojn. Unu estis eldonita paperforme en 2010: 

“Esperanto-identeco: citaĵoj kaj komentoj”, la dua enhavas lian prilingvan esploron: “Tiu ĉumalofta sufikso –um‖, eldonita en 2021 

elektronikforme kaj libere elŝutebla (https://uea.org/l/teko/libroj/UM-Goncharov.pdf ). Krome, kiel kemiisto, li iam redaktis scienc-

popularan libron ―Molekuloj‖, verkitan de János Nyilasi (Budapeŝto, 1984).1 

                                                           
1 Pluraj informoj, rememoroj, fotoj kaj bibliografio de artikoloj de Anatolo Gonĉarov aperis en ―Ponto‖ N-ro 114 en septembro 2020 

okaze de lia 80-jariĝo. 

https://uea.org/l/teko/libroj/UM-Goncharov.pdf
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Memoro pri Anatolo Gonĉarov ĉiam restos en animoj de ĉiuj esperantistoj de Rusio, aliaj landoj de la eksa Sovetio kaj de 

la tuta mondo. 
 

Estraro de REU 

Tre granda perdo por Esperantujo! 
 

 (El miaj publikigitaj rememoroj) 

"Krome en januaro 1959 okazis en Odeso la unua por mi kaj por Vladimir 

Samodaj longa kaj serioza konversacio en Esperanto. Samtempe mi konatiĝis 

kun Anatolo Gonĉarov, tiam vizitanto de elementa Esperanto-kurso de Tigran 

Peŝtimalĝan, armeno repatriiĝinta el Bulgario. " 

"En tiuj kondiĉoj estis kreita SEJM (Sovetia Esperantista Junulara Movado), kies 

unua estraro konsistis el Anatolo Gonĉarov, Vladimir Samodaj kaj Boris Kolker. 

Noto por la historio: la nomon SEJM aŭtoris Vladimir Samodaj; mi aŭtoris la 

nomon SEJT (Sovetia Esperantista Junulara Tendaro). Sufiĉe rapide SEJM 

fariĝis amasa kaj tre agema organizaĵo." 

Boris Kolker 

Mia vivo en Esperanto-lando. 

Rusia Esperanto-Gazeto, 2014, N 4 
 

Mi studis ĉe Anatolo laŭ nekonata antaŭe Ĉe-metodo en 1989. Estis 

tikle sin senti kvazaŭ infano, konanta neniun lingvon kaj lernanta la unuan. 

Post la kurso en la klubo «Lev Tolstoj» disfloris poezio. Aperis versofabriko: la 

samkursano Vladimir Edelŝtejn ĵetadis frazojn kaj nia kolegino Olga Deeva 

fulmrapide foliumis rimvortaron — tiel aperadis 

versoj. Ĉirkaŭ la fabriko rondebrilis stelaro de 

individuaj poetoj — Solomon Visokovskij, ... [laŭ bontrovo de la redaktoro]. 

Bolis ne nur E-vivo de la klubo. Absorba karismo de Anatolo pasiigis korojn de knabinoj. Sed 

li, kiel romia imperiestro Klaŭdio II certis ke amindumo sabotas sindonan servon, ĉi-kaze al nia sankta 

lingvo. Nur plej brilaj individuoj kapablis breĉi Anatolajn psikologiajn murojn, naskante firmajn E-

familiojn. 

Sub alo de Anatolo la Moskva E-movado floris dum pluraj jaroj. 

Aleksandr Milner 
 

Anatolo Gonĉarov vizitis Uralon danke al la invito de Raja kaj Viktor Kudrjavcev en majo de 

2005 kiel honora gasto de Rusia Esperanto-Kongreso-24 en Jekaterinburgo. Tiam li estis 65-jarulo kaj 

multe kontribuis por la programo, dediĉita al la kvardekjariĝo de SEJM. Postkongrese mi verkis artikolon 

por ―REGo‖ pri la veteranoj de SEJM. Dek sep jaroj pasis, nun mi citas la alineon, dediĉitan al Anatolo. 

Tia li estis en la unuamaja festo de la jaro 2005. Ripozu li en paco. 

“Anatolo Gonĉarov – svelta, energia, vigla, plena de fekundaj ideoj, kvazaŭ unuspire travivinta la kvar jardekojn ekde sia 

unua Adresaro en 1965 ĝis novaj realigindaĵoj sub la influo de kunagadaj sistemoj, estas preta plu movi pezajn ŝtonojn sur onta vojo 

kaj utile servi al ĉiuj, kiuj vivas sub raŭmisma stelo en kaj per Esperanto. En sia parolo li 

kun bedaŭro konfesis, ke eble vane estis malfondita SEJM kaj per tio perditaj tia ĉi unika 

kunagada formo kaj ĝia ne plu revivigebla aŭtenta atmosfero. Sed estas ja li, kiu lanĉis ĉi 

tiun plenzorgan kaj animskue plezurigan laboron. Estas li, kiu povas nun fieri pri siaj 

idealoj kaj atingoj, fidelaj disĉiploj kaj famaj lernantoj. Brave, Anatolo!” 

Vladimir Opletajev 

 

Jekaterina Arbekova 
(08.09.1969 – 25.02.2022) 

 

Post longa malsano en Novosibirsko forpasis Jekaterina Arbekova. Ŝi 
estis dum lastaj jaroj unu el la plej aktivaj esperantistoj de Rusio pro organizado de 
fariĝinta tradicia Renkontiĝo de amikoj (RA). 
 Esperantistiĝis ŝi en 1989 en Moskvo en la kurso de N. Ŝoroĥova en la 
kulturdomo de la uzino “Serp i Molot”, kie en perestrojka tempo funkciis 
Esperanto-klubo. Poste ŝi ekloĝis en Novosibirsko. Tie ŝi instruis la anglan, sed 
ankaŭ Esperanton, kaj gvidis Esperanto-klubon ĉe la infana centro “Zodiak”. 
Fakte, ŝi pro tio konsideris sin “profesia esperantisto”, ĉar tiu laboro estis tute 
oficiala kaj salajrata! 
 Katerina ne nur ŝatis vojaĝi-turismi mem, sed vojaĝigis-turismigis la 
aliajn, kaj ekaranĝis esperantistajn renkontiĝojn “RA”, da kiuj okazis 15, 
ĉiusomere. Ĉefe ili pasis en diversaj lokoj de Siberio, sed unu okazis en Kazanj, kaj  
 
 

                                                                                                                                                                                                 
Poemoj, dediĉitaj al Anatolo Gonĉarov, kaj kelkaj specimenoj de liaj verkoj, troviĝas en la kultura suplemento al tiu ĉi numero de 

―Ponto‖ – ―Cerbe kaj Kore‖ N-ro 25(93). 
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ĉi-jare devus okazi en Kaliningrado. Ĉiuj partoprenintoj de RA konservas pri ili varmajn memorojn. Pli,  
dum lastaj jaroj en diversaj siberiaj urboj dum Novjaraj festoj en kelkaj siberiaj urboj okazis kelkaj renkontiĝoj 
“Noivojarsk”, kiujn ŝi iniciatis, kaj ankaŭ tio fariĝis jam bona tradicio. Forpaso de tiu bela, ankoraŭ juna aktivulino estas 
grandega perdo por nia movado. 
 Ni sincere kondolencas al ĉiuj parencoj kaj multnombraj amikoj de Katerina. 

Estraro de REU 

 
La 25-an de februaro foriris de ni nia brila Esperanto-stelulino – kara Katja 

Arbekova… 

La peza malsano subite forprenis ŝin de ni, de ŝiaj multmnombraj amikoj. Tre subite ŝi 

foriris… al ni ĉiuj estas tre amare… larmoj aperas en la okuloj… 

Katja estis neimageble brila homo, vera stelulino de esperantistaro de Siberio, 

Rusio kaj Eŭropo. Ŝi dum multaj jaroj organizis kursojn en sia Novosibirsko. Kreis 

aktivan klubon. 

Katja ĉiusomere invitis ĉiujn amikojn partopreni elstarajn aranĝojn RA – 

Renkontiĝojn de Amikoj. Komencantaj kaj spertaj esperantistoj – ĉiuj, kiuj vizitis tiujn 

allogajn renkontiĝojn – estis konkeritaj de la personeco de la organizanto, nia Katja. La 

homoj, kaj ankaŭ ŝiaj multnombraj lernantoj en Rusio kaj Eŭropo, vere enamiĝadis ŝin! 

Ja ŝi reale ŝargis ilin je energio kaj optimismo. Kaj je scioj – ŝi estis talentega instruisto. 

Kiel emociige ŝi instruis Esperanton kaj la hispanan al siaj multnombraj lernantoj… 

Katja por ĉiam restos en niaj animoj, en nia memoro belega Homo kaj mirakla 

Instruisto! 

Estu malpeza por ŝi la tero! 

Andrej Grigorjev, Kraskojarsko 

 

Ĝis nun mi memoras la momenton de mia konatiĝo kun Katja. Estis 2007. Mia unua Esperanto-renkontiĝo, post longa 

paŭzo kaj en tiel bela loko, ĉe lago Bajkalo. Tien mi estis invitita de organizanto kaj la ĉefa ideologo de la renkontiĝo de amikoj 

"RA", Jekaterina Arbekova por gvidi kantokurson en Esperanto. Tiam mi la unuan fojon renkontis ŝin. La unua impreso, kiun Katja 

faris al mi, estis ke ŝi estas tre organizema kaj facile komunikiĝema homo. 

Unu jaron poste ni denove renkontiĝis, sed jam eksterlande, estis mia unua Internacia Esperanto-Junulara Kongreso, en 

Szombathely, Hungario. Eĉ tiam Katja impresis min per siaj interesaj vojaĝrakontoj el diversaj landoj, kiuj estis ligitaj kun la lingvo 

Esperanto! Mi povas diri, ke ŝi multe inspiris min kaj ĝi fariĝis mia deirpunkto por vojaĝoj kaj esperanta vivo. 

Energia, ridetanta, optimisma, bela knabino, kiu en tiu tempo havis du adoleskajn infanojn, kiujn ŝi kreskigis memstare. Ĉi 

tiu fakto ankaŭ surprizis min. Forta virino! 

Post IJK ni amikiĝis. Katja ĉiam aktive planis sian ferion, foje vojaĝis al pluraj landoj. Katja plurfoje venis viziti nin en 

Tomsk, ni eĉ renkontiĝis kun ŝi en Sankt-Peterburgo, kien mi translokiĝis en 2010. Mi ĉiam sincere admiris ŝian senliman energion, 

optimismon, intereson pri la lingvo Esperanto kaj grandan amon al vojaĝoj. Kiam mi translokiĝis por loĝi en Brazilo, Katja planis 

viziti min kaj vidi Sudamerikon, kaj ŝi volis fari ĉi tiun vojaĝon trans la oceanon, per ekskursoŝipo. Sed bedaŭrinde ĉi tiu ideo restis 

sonĝo. Ĉi tiu novaĵo ankoraŭ estas ŝoko por mi! Neniujn vortojn mi havas! Tio estas granda perdo por ni en la esperantistaro! Katja 

por ĉiam restos en mia memoro kiel societema, hela, ideoplena kaj engaĝita en la Esperanto-movadon persono. 
 

Daŝa Obrazcova, Brazilo 
 

Simo Milojević forpasis 
 

Universala Esperanto-Asocio funebras sian eksan Ĝeneralan 

Direktoron Simo Milojević, kiu forpasis la 3-an de februaro 2022 en la aĝo de 

85 jaroj en Trebinje (Respubliko Serba, Bosnio kaj Hercegovino). Li naskiĝis la 

14-an de decembro 1936 en Kunja Glavica, Trebinje. Milojevic studis komparan 

literaturon en Beogrado kaj fariĝis ĵurnalisto. 

Li esperantistiĝis fine de 1956. Sian ―Esperanto-karieron‖ li ekis kiel surloka 

aganto. Poste li fariĝis sekretario de Jugoslavia Esperantista Junulara Asocio kaj 

de Jugoslavia Esperanto-Instituto. En 1963 li estis ĉefredaktoro de "Jugoslavia 

esperantisto", poste de "La suda stelo" (1964, 1967-69). Kiel komisiito de UEA 

li restadis pli ol jaron (1960-61) en Hinda Unio kaj Nepalo por instrui 

Esperanton. 

Milojević redaktis la revuon "Kontakto" (1970-74). Li eklaboris en la 

Centra Oficejo komence de 1974. Inter 1974 ĝis 1980 li estis vicdirektoro; inter 

1974 ĝis 1984 redaktoro de "Esperanto". Li fariĝis Ĝenerala Direktoro de UEA 

en 1983, posteno kiun li okupis ĝis 1995. Li estis membro de la Akademio de 

Esperanto (1989-1998). En sia 60-a vivojaro, do en 1996, li decidis formeti 

ĉiujn movadajn funkciojn kaj laboris kiel libroservisto kaj bibliotekisto en UEA. 

Dum tri jardekoj, li estis unu el la ĉefaj motoroj de UEA kaj Universalaj 

Kongresoj. Li pensiiĝis fine de 2002. En 2006 li ricevis la ―esperantistan 

pacpremion‖ Deguĉi. Li translokiĝis al Trebinje en 2007. En 2008 la Komitato 

de UEA, dum la UK en Roterdamo, elektis s-ron Simo Milojević kiel Honoran 

Membron de UEA.! 

UEA perdas eminentan Esperantiston, CO-kunlaborantoj ankaŭ bonan kolegon kaj amikon. 
 

Gazetaraj Komunikoj de UEA, N-ro 1015. 2022-02-04 
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Forpasis Claude Nourmont (1945-2022) 

Claude Nourmont naskiĝis en la franca urbo Rouen la 23-an de oktobro 1945 

kaj mortis la 25-an de februaro 2022. Ŝi estis Dumviva Membro de UEA, konstanta 

Membro de Societo Zamenhof, Honora Prezidanto de TEJO kaj Komitatano de UEA. 

Ŝi esperantiĝis en 1963. Ekde tiam ŝi aktivis movade, vizitis Esperanto-

renkontiĝojn, organizis kaj laboregis por Esperanto. Inter 1975 ĝis 1977 ŝi estis 

prezidanto de TEJO. En 1973 ŝi fariĝis ĝenerala sekretario de Unuiĝo Franca por 

Esperanto (UFE; nun Espéranto-France); inter 1994 ĝis 2001 ŝi estis prezidanto de UFE. 

Ŝi prezidis la Lokan Kongresan Komitaton de Montpellier (UK 1998). 

Ŝi estis Komitatano de UEA ekde 1986 ĝis 2022 kaj Vicprezidanto de UEA 

inter 2004 ĝis 2013. Ŝi estis redaktoro de Monato (rubriko Arto, 2005-2022), ĉefredaktoro 

de Le Monde de l’Espéranto (2003-2022) kaj konstanta prizorganto de Kleriga Lundo 

dum la UK. 

Ĉiame ŝi restos en nia memoro, kiel tre bonkora persono kun eterna emo 

kontribui, helpi, animi, pacigi kaj financi. Ŝi estis granda mecenato de Esperanto-agadoj. 

Kiam aliaj fermis la orelojn, ŝi ofte estis la unua, kiu donacis. 

Nome de la tutmonda komunumo ni prezentas nian kondolencon al la familio 

kaj al la multaj geamikoj de Claude tra la mondo. Ĉiuj estas bonvenaj kondolenci en 

la Panteono de Edukado.net: https://edukado.net/biblioteko/panteono?iid=246 
 

Gazetaraj Komunikoj de UEA, N-ro 1024, 2022-02-28 

 
 

Anonco 

La kongreso de SAT en Moskvo ĉi-jare ne okazos 
 

Komuna Deklaro de SAT Plenumkomitato kaj la Organiza Komitato por la 95a 

SAT-kongreso, kiu devintus okazi ĉi-jare en Moskvo 
 

La Organiza Kongresa Komitato por la 95-a Kongreso de SAT, kune kun la Plenum-komitato de 

SAT, konstatas, ke pro la morala kaj praktika maleblo okazigi kongreson de SAT en lando, 

engaĝita en militajn eventojn, la kongreso ĉi-jare ne povos okazi ĉeeste. 
 

Ni kondamnas la militon de la nuntempa registaro en Rusio kontraŭ la ukraina popolo. Ni 

subtenas la kontraŭmilitan movadon en Rusio, kaj esperantistojn, laboristojn, studentojn kaj 

popolojn en la mondo, kiuj helpas civilulojn en Ukrainio. Diplomatio tutmonde devas agadi por 

ĉesigi la militon kaj ne akceligi konfliktojn. Ne al milito. Jes al paco! 
 

Dum la sekva periodo ni provos trakti diversajn manierojn krei alternativojn al la ĉeesta kongreso planita por Moskvo. Ni esperas 

okazigi aranĝojn, verŝajne virtualajn, kiuj ebligos esperantistojn diskuti kaj interkompreniĝi pri diversaj pacmovadoj, sociaj reagoj 

kontraŭ milito, kaj simile. Ni ankaŭ provos serĉi manieron okazigi kongreson iamaniere, eĉ se virtuala, kaj intencas fokusigi ĝin pri 

pacmovadoj. Ni bonvenigos proponojn de SAT-membroj kaj aliaj esperantistoj pri tiaj temoj. 

 

 
 

 
 

 

“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 
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