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REU informas 
 

Alvoko: 

Ne forgesu indiki vian esperantistecon! 
 

Tre baldaŭ en Rusio okazos tutlanda popolnombrado. Mi alvokas ĉiujn esperantistojn-rusianojn partopreni ęin kaj indiki 

Esperanton inter viaj parolataj lingvoj. Estas la demandoj 11 kaj 11.1 («Kiujn aliajn lingvojn vi posedas?», «Kiujn el ili uzas en 

ĉiutaga vivo?»). 

  

La ĉefa etapo pasos ekde la 15-a de oktobro ęis la 14-a de novembro. En foraj lokoj (tundro k. t. p.) la censo jam komencięis 

kaj daŭros ęis la 20-a de decembro. 

  

Krome, eblas memstare plenigi la censo-formularon per interreto en la paęaro «Ŝtataj servoj» https://www.gosuslugi.ru/ 

Sed tio eblos nur en la periodo ekde la 15-a oktobro ęis la 8-a de novembro. Ne pretergapu tiun eblon! 

Aleksandr Lebedev 

 

 
 

 

 

https://www.gosuslugi.ru/
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Kluba vivo 
Ili legas distance 
 

Mi volas konatigi vin kun kelkaj membroj de volgograda klubo helpe de mallongaj recenzoj al la libroj, kiujn ili tralegis. 

Du semajnojn antaŭ la Tago de Esperanto (la 26-a de julio) mi proponis festi ĉidaton per legado de iu teksto hejme: libro, 

artikolo, gazeto k. t. p. Almenaŭ 2–3 paęoj! Mi ankaŭ petis poste informi min pri la nomo de la aŭtoro kaj iomete pri la enhavo. Nia 

klubo ne estas tre legema, nur 2–3 homoj ŝatas legi. Kaj la ideon legi dum varmega somero oni povas nomi utopia. Sed rigardu, kia 

estas la rezulto! 

Anna Zabavina skribas: ≪Mi tralegis la fabelon „Sovaĝaj cignoj“ de Hans Kristian Anderson, kiun tradukis L. L. Zamenhof. 

Tio estas unu el miaj plej amataj fabeloj. Ĝi rakontas pri sinofero, pri aspiro al alta kaj pura celo kaj donas la esperon, ke 

bonkoreco nepre faros homon feliĉa.≫ Anjo esperantistięis du jarojn antaŭe, partoprenas en la projekto „Esperanto-Sumoo―. 

La plej juna (26-jara) kaj nova nia klubano Artjom Veliev, kiu memstare studis Esperanton antaŭ du jaroj, farięis rekordulo 

laŭ la kvanto de paęoj (135) en tralegita libro! ≪Mi tralegis la libron „Ĉu vi kuiras ĉine?“, verkitan de Claude Piron (Johan 

Valano). Ĝi estas krimromano pri la esplorado de stranga morto de junulo. La ĉefpersono de la libro estas detektivo Jano Karal, kiu 

faras la esploron. La fino estas surpriza, eble eĉ tro subita solvo, kiun la aŭtoro fantaziis, kaj la detektivo trovis. Sume dirante, la 

romano estas sufiĉe interesa, kaj mi planas legi aliajn verkojn de la aŭtoro≫ — skribis Artjom. 

Svetlana Arĥipova (Rogaĉova) al ĉiuj proponoj ion prepari, partopreni en iuj projektoj rilatas serioze. Ŝi multe legas, scias 

ĉiujn novaĵojn de Esperanto-movado en la lando kaj ne nur. Sveta ekmemoris, ke en „La Ondo de Esperanto― estis publikigita 

fragmento de „Majstro kaj Margarita―. Jen, kion ŝi skribis: ≪Mi trovis ĝin en la numero 3 de la revuo kaj tralegis. Tradukis la faman 

romanon Sergej Pokrovskij. En tiu verko disvolviĝas tri historioj: amhistorio inter Majstro kaj Margarita, sekreta vizito de Satana en 

Moskvon kun sia diabla sekvantaro kaj la sekvoj de tiu decido de Pontij Pilat.≫ 

Vera Dumler komencis legi la verkon „Vivo de Nevidata Mondo― antaŭ la anonco de la projekto kaj kun plezuro daŭrigis 

aktivan legadon. Tre nekutima, eĉ tute neebla estas temo de la verko! Vera klarigis: ≪Ĝi estas detala priskribo de la postmorta vivo, 

ricevita de mediumo de Anthony Borgia. Tiel scipove, lerte, entuziasmige li rakontas, ke ŝajnas, ke ĉio estas vera kaj reale 

okazas.≫ Vera diris, ke nepre legos la libron ęis la fino! 

En multaj kluboj ekzistas eternaj komencantoj, ofte ili estas bonaj aktivaj homoj. Nia kluba bibliotekistino Ludmila Bykova 

trovis por sia legado rakontojn de la fama estona verkistino Lilli Promet. En ŝia libro „Kuŝanta tigro“ Ludmila tralegis la rakonton 

„Neęulo― kaj nun legas „Olivier―. 

Kion mi mem dum la sama tempo tralegis? Fragmentojn de tri libroj. Komence mi tralegis 12 artikolojn el la libro „Ĉiutaga 

Vivo tra la Mondo“, kiun eldonis fama japana esperantisto Hori Jasuo. Por ęi esperantistoj el 20 landoj skribis rakontojn laŭ 13 

anoncitaj temoj. Pri Rusio ankaŭ mi sendis tien 8 artikolojn laŭ la peto de Saliko kaj Hori. Ĉi-foje mi kun intereso legis rakontojn por 

la rubrikoj „Festoj― kaj „Sanigaj terapioj―. Samtempe mi tralegis ankaŭ du longajn artikolojn el la gazeto „Turlanda luko“. Ęin 

sendis al mi franca amikino Jeannine. La gazeton eldonas jam dum multaj jaroj Esperanto-klubo de la urbo Tours (Tur). Mi ofte legas 

ęin. 

Romanon de Manuel Kofinjo „La lasta virino...“ mi nur komencis legi. La legado daŭras ne tre facile, ĉar oni uzas du 

literarojn kaj multe da specialaj vortoj. 

Karaj gelegantoj. Dankon, ke vi tralegis mian rakonton pri klubanoj kaj pri la libroj! Povas esti, vi ion utilan ricevis 

por si kaj ekęojis kun mi pri la rezulto de la eksperimento. 

Legu, skribu, kantu, proponu, faru ion interesan kaj utilan amike! Kaj ĉio estos bone! 

Valentina Spicina (Volgogrado) 
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Vekięas la kluba vivo en Moskvo 
 

Post tre longa paŭzo mi denove ekraportas pri niaj klubkunvenoj. La kunveno okazis la 23-an 

de septembro en gastema oficejo de ―Lingo-connect‖, kiun gvidas Oleg Ĉajka. 
 

Komenco de la kunveno estis agrabla surprizo por mi: el la manoj de Svetlana Smetanina mi 

ricevis honorfolion de REU kun dankesprimo de la 31-a REU-Konferenco pro mia multjara laboro 

en REU. Koran dankon! 

Sekvis rakontoj de la partoprenintoj pri someraj eventoj. Komence pri RET en Dagestano 

informis Nikolao Gudskov, poste pri la samloka Konferenco — Irina Goncxarova, aldonis Svetlana 

Smetanina. Post tio Irina faris tre interesan rakonton pri Renkontięo de Amikoj, kiu pasis en Altajo, 

proksime de la limo kun Kazaĥio. 

Viktoro Aroloviĉ 
 

N. Gudskov prezentis novan libron, kiun li redaktis. 

Estas traduko de la verko de L.Ulickaja "Daniel Stein 

interpretanto" eldonita en Pollando. La aŭtorino lau sugesto 

de Nikolao emus renkontighi kun esperantistoj. Ni planu 

tion. 

S. Smetanina prezentis la raran lernilon de V. N. 

Seriŝeva (fratino de fama esperantisto pastro Innokentij 

Seriŝev) "Internacia infanaro" , kiu unue aperis en Milano en 1925 j. kaj ĵus estis reeldonita en 

Moskvo far ŝia Esperanto-lernanto profesoro de Moskva Ŝtata Universitato N. A. Parusnikov. 

O. Ĉajka prezentis ruslingvan kolekton "Ване и не снилось" , kiun iniciatis E.Akimova 

(N.Novgorod) al 50-jarigho de Ivan Naumov. 

A. Osipova kaj O. Ĉajka rakontis pri sia interesa sperto instrui en SES (Slovakio). 

I. Gonĉarova anoncis pri la baldaŭa 25-a jubileo  de lingvaj festivaloj kaj invitis chiujn 

al ties tritaga festado al Ĉeboksaro la 22-24 de oktobro 2021. 

Dum la kunveno okazis teumado kun bongustega TEJO-teo. 

Svetlana Smetanina 

 

 
 

La unua postsomera kunveno de moskvaj kluboj 
 

La 23-an de septembro, ĵaŭde, pasis en Moskvo kunigita kunveno de Moskva Esperanto-Klubo ―Lev Tolstoj‖ kaj Moskva 

Esperanto-Asocio MASI. Ni renkontięis en la oficjo de Oleg Ĉajka kaj Arina Osipova. La kunvenon partoprenis 12 homoj, el kiuj 6 

estis MASIanoj. Krom la jam menciitaj gastigantoj estis Karter, Mirina, Peĉjo, Tatjana Glaznica kaj eksterklubano Mikaelo Vasiljev; 

de ―Lev Tolstoj‖ estis 5 homoj: Virtoro Aroloviĉ, Nikolao Gudskov, Klara Ilutoviĉ, Mikaelo Povorin kaj Svetlana Smetanina. 

La programo komencięis de solenaĵo. Viktoro Aroloviĉ ricevis honorfolion de REU kun dankesprimo de la 31-a REU-

Konferenco pro sia multjara laboro en REU. Pro troa okupateco en la laborejo kaj sanstato li lasis sian postenon de konsilanto pri 

REU-dokumentoj ĉe la REU-estraro. 

Sekvis rakonto de Nikolao Gudskov pri la Rusiaj Esperanto-Tagoj (RET-2021), pasintaj aŭguste en Maĥaĉkala. La ĉefa 

akcento estis ĉe la bonaj kondiĉoj kaj vidindaĵoj, kiuj garantiis agrablan ripozon. Skize estis prezentita la paso de la raport-reelekta 

REU-Konferenco, kiun mi plene partoprenis virtuale kaj pro tio dankis la organizantojn. Oni speciale emfazis la perfektan laboron de 

REU-prezidanto Aleksandr Lebedev (cetere, ankaŭ membro de MASI dum pluraj jaroj) pri la preparado kaj gvidado de la konferenco 

kaj aranęado de ĉiuj koncernaj dokumentoj. 

Mi rakontis pri la Renkontięo de Amikoj (RA-15) – tradicia evento, ĉiujare organizata de Ekaterina Arbekova (u. 

Novosibirsko) ĉefe por siberiaj esperantistoj. RA-15 pasis komence de aŭgusto ĉe la sala lago Jarovoje en la stepa Altajo, proksime 

de la landlimo kun Kazaĥio. La situo liveris multajn ekzotajn impresojn — ekde malkutima naęado en la saniga sala akvo ęis 

ekskursoj al la pli granda kaj sala lago kun mirinda rozkolora akvo kaj al la regiono, kie ęis nun loęas posteuloj de la germanoj,  
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transloęigitaj ĉi tien en 1941 el Volgio, kien iliaj antaŭuloj trafis laŭ la invito de la 

rusa carino Jekaterina la Dua en la 18-a jarcento. Dum RA-15 en Esperanto ĉiam 

pasas distra programo: iuj ludoj, konkuroj, poezia vespero kaj Tago de Neptuno. Mi 

gvidis ĉiutagajn konversaciajn rondojn por E-parolemuloj, instruis Esperanton al la 

sola komencantino kaj dum malfruaj vesperoj multe amuzięis kun ludemuloj ĉe 

tablaj ludoj 

La duan temon de la kunveno eblas nomi ―Novaj libroj‖. Al la ĉeestintoj estis 

prezentitaj tri freŝaj eldonaĵoj. 

La unua estas traduko de la verko de Ludmila Ulickaja "Daniel Stein 

interpretanto", eldonita en Pollando. Ludmila Ulickaja estas tre fama nuntempa 

rusia prozistino. Pro tiu ĉi kreaĵo ŝi ricevis la prestięan rusan premion ―La Granda 

Libro‖. La romanon tradukis pola esperantisto Tomasz Chmielik kaj grave redaktis 

Nikolao Gudskov. Hieraŭ li vizitis la verkistinon por transdoni al ŝi kvin aŭtorajn 

ekzemplerojn de la libro kaj priparolis eventualan renkontięon de ŝi kun 

esperantistoj. 

La duan libron prezentis Svetlana 

Smetanina, kiu tradukis la antaŭparolon al 

la verko en Esperanton. Temas pri bela 

faksimila reeldono de la lernolibro 

"Internacia infanaro", kreita de Varvara 

Seriŝeva (fratino de la fama esperantisto 

pastro Innokentij Seriŝev) por siaj junaj 

Esperanto-lernantoj. La libro estis eldonita 

de iu itala entuziasto en Milano en 1926 

jaro. Por konservi memoron pri la aŭtorino 

ŝia multjara amiko kaj iama Esperanto-

samideano Nikolaj Parusnikov, nun jam 

93-jara profesoro de Moskva Ŝtata 

Universitato, ekflamis reeldoni la lernilon. 

Li turnis sin al moskvaj esperantistoj kun la 

peto trovi la originalon. Bonŝance mia 

Esperanto-lernantino kaj membro de MEA 

MASI Julia Traum (Mul), jam delonge 

loęanta en Germanio, laboras en la 

Germana Esperanto-Biblioteko (u. Aalen), 

kie trovięis du ekzempleroj de la lernolibro. 

Dank’al samideana helpo la revo de 

Nikolao Parusnikov estis realigita. 

La train libron prezentis Oĉjo. Estis 

ruslingva verkkolekto "Ване и не снилось", kiun iniciatis Jelena Akimova (kiun 

multaj el vi konas kiel Etulino) al 50-jarięo de Esperanto-poeto Ivan Naumov. 

La tria temo de la kunveno estis instruado de Esperanto. Oĉjo kaj Arina tre 

interese rakontis pri sia instruado dum la virtuala SES-2021. Mi jam haste informis 

pri mia instruado al lernejanoj enkadre de du diverstipaj someraj infanaj tendaroj 

kaj anoncis pri la baldaua 25-a jubileo de lingvaj festivaloj en Rusio kaj invitis 

ĉiujn al ties tritaga ĉeesta festado al Ĉeboksaro la 22-24 de oktobro 2021. 

Dum la kunveno okazis teumado kun bongustega TEJO-teo. 

Irina Gonĉarova 

Tomska klubo kunvenis 
 

Post unu jaro kaj duono finfine kolektięis Tomska Esperanto-Klubo (Rusio, Siberio) la 19-an de septembro 2021. Tiom granda 

prokrasto okazis pro la kronvirusa pandemio. Partoprenis 11 personoj. 

La klubo decidis plani sian agadon kaj agadi en la sama maniero, kiel antaŭ la pandemio, ĉar la kronvirusa pandemio jam 

estingięas. 

La partoprenintoj de "Renkontięo de Amikoj – 15" (RA-15) en urbo Jarovoje (Altaja regiono, Siberio, apud Kazaĥio) kaj de 

"Rusiaj Esperanto-Tagoj – 2021" (RET-2021) en sanatorio "Kaspij" apud la ĉefurbo Maĥaĉkala de respubliko Dagestano (Norda 

Kaŭkazio, Rusio) rakontis pri tiuj E-aranęoj, okazintaj pasint-aŭguste. En Sovetio Dagestano estis konsiderata, kiel situanta en Azio, 

sed nun multaj dagestananoj opinias, ke ęi situas en Eŭropo. Bonvenon al Eŭropo! 

En RA-15 partoprenis 41 personoj (1 el Kazaĥio kaj 40 el Rusio). En RET-2021 partoprenis 24 personoj. Venis 1 civitanino de 

Irlando. Ŝi volis konatięi kun E-o kaj eĉ ekkomencis lerni ęin. La ceteraj 23 personoj venis el Rusio. La prtoprenintoj rakontis pri la 

sukcesaj efektivięoj de tiuj E-aranęoj. Neniuj partoprenintoj de tiuj E-aranęoj malsanis aŭ infektięis pro la krona viruso. Ankaŭ en 

tiuj loęlokoj ne rimarkeblis iuj ęiaj spuroj. Do la rusiaj e-istoj pravis, kiam ili (unu el la unuaj en la E-mondo) trarompis la obstaklojn 

de la pandemio kaj kolektięis en la realaj E-aranęoj. Ĉiuj ricevis grandajn plezurojn kaj ęojojn okaze de la renkontięoj kun malnovaj 

kaj novaj amikoj-esperantistoj kaj decidis daŭrigi organizadon kaj efektivigadon de ĉeestaj E-aranęoj. 

En Tomsk situas la sola mur-tabulo en Rusio (kaj eĉ en la tuta eks-Sovetio) en Esperanto, kaj ęi estas pendigita precize antaŭ 

100 jaroj en 1921. Tomskaj e-istoj intencas purigi ęin kaj restaŭri, por ke ęiaj surskriboj estu pli bone videblaj, kaj poste iel festi tiun 

ĉi gravan jubileon. Pendigon de tiu surmura memor-tabulo iniciatis militkaptitoj, kiuj restis en Tomsko post la 1-a mondmilito el 

Germanio kaj Aŭstrio-Hungario. Plejparto el ili estis hungaroj. 
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Aleksej Birjulin ankaŭ proponis al la klubo forpreni sian Esperanto-bibliotekon, kiu trovięas en 6 grandaj sakoj por terpomoj, 

el lia somerdomo, kiun li volas vendi. Ju. Paseĉnikov promesis veturigi la bibliotekon al Tomsko, kaj mi proponis trarigardi la 

bibliotekon kaj decidi pri ęia sorto. 

La klubanoj ankaŭ pridiskutis eventualan alięon al Rusia Esperantista Unio (REU) sen la fina decido, kaj mi proponis vendi 

plurajn vortarojn/librojn el la biblioteko kaj per la ricevota mono pagi la jaran membro-kotizon de Tomsla Esperanto-Klubo (TEK) 

en REU. 

Estis ankaŭ aliaj amikaj diskutoj kaj babiladoj inter la klubanoj, kiuj (diskutoj kaj babiladoj) eble ne estas interesaj por vasta 

publiko. 

Vladimir Minin 
 

Koncerna anonco 

En la sama klub-kunveno Aleksej Birjulin transdonis al mi multajn numerojn de la gazeto, kiujn mi eldonis en 1987-1996 en 

Tomsko (Sovetio kaj Rusio). Tiam ili nomięis: 

1. "Informletero de Siberiaj E-Kluboj", 

2.  "Informletero de Siberiaj kaj For-Orientaj E-istoj", 

3.  "AKTUALE" (ekde la jaro 1989), 

4.  "AKTUALE eŭro-azia" (ekde oktobro de la jaro 1992). 

5. Kaj nun mi havas la sekvajn numerojn: 6, 10-14, 21-22, 40, 43-63, 65-66. 

6. Kaj mi bezonas ankoraŭ la mankantajn numerojn: 1-5, 7-9, 15-20, 23-39, 41-42 kaj 64. 

Grandan dankon al Aleksej! En la retrovitaj numeroj mi trovis multajn interesajn artikolojn, pri kiuj mi jam forgesis. Multaj el 

ili valoras ęis nun kaj konvenas por republikigo. Se ĉe iuj iamaj abonintoj konservięis tiuj mankantaj artikoloj, mi petas sendi ilin al 

mi laŭ la adreso: Rusio, RU-634063, Tomsk, P. O. Box 2000, Vladimir Jurjeviĉ MININ. Antaŭdankon! 

V. Minin 

 

En Peterburgo 
La 7-an de oktobro okazis vica renkonto de la E-klubo "Kariljono". 

Boris Kondratjev daŭrigis sian prelegaron pri internaciaj lingvoj kaj lingvistoj. Bedaŭrinde tamen Boris havas pli riĉan 

kolekton ol ni estis pretaj percepti la parton el lia enhavo. Boris promesis en decembro-januaro fini lian senfinan prelegaron. 

Partoprenis 13 personoj. Inter la gastoj estis Andrej Grigorjevskij. Li estas konata kiel organizinto de du E-kluboj en 

Volgogrado. Li estas viva atestanto de la E-komunumo en Altajo. Li estis redaktoro de la plej populara E-informilo "Eksciu, ke..." 

Poste okazis provludo de la fama de Nikolaj Gogol-verko "La Revizoro". 

La vica renkonto okazos la 14-an de oktobro. Temos pri Maria Abolskaja kaj sxia cxefverko pri Nikolaj Rytjkov. 

Estraro 

Koncerna anonco 

Mi vendas raran kolekton de la ĵurnalo "Sovetia Esperantisto". 

Ęi estis eldonata en Baku en 1989-1990. Trilingva, multkolora, 4-paęa ĵurnalo. Apude mi alkroĉas la frontpaęojn de la unua kaj lasta 

numeroj. Prezo estas 5500 rubloj (kun sendokosto) por nepeterburganoj kaj 5000 rubloj por peterburganoj. 

Anatolo Sidorov. Mia E-mail estas: anasido@gmail.com 
 

  
 

 

Ĉu ni organizu debatojn dum klubaj kunvenoj? 
 

Hieraŭ mi ricevis la oktobran "La ondon de Esperanto", kie estis tre aktuala kaj ęusta, laŭ mi, artikolo de Stanislav Belov (kiel 

aktivadoj ĉiam min ravis). La artikolo estas grandega, mi legis nur la ĉapitroj pri la kluboj (malagrabla bildo pri kiel ni aspektas por 

saęaj eksteruloj) kaj la Kvin konkludojn, kiujn mi invitas vin se ne pridiskuti, do almenaŭ legi. (Vivu Lingvaj Festivaloj!) 
 

Kvin konkludoj 
 

Ĉu malesperiga konstato? Mi vidas malon – ęi estas inspira. Tiu ĉi fakto montras, ke Esperanto ięis plenvalora lingvo, kaj 

Esperantujo estas vivanta komunumo, kies ekzistado ne plu dependas de iu ajn organizaĵo. Homoj ŝatas kaj bezonas ĉi tiun lingvon,  

do ili uzas ęin, eĉ se ili ne membras en iuj organizoj. Vi mem apenaŭ membras en asocioj rilataj al via denaska lingvo, tamen vi uzas 

vian denaskan lingvon, kaj ęi vivas, ĉu ne? 
 

mailto:anasido@gmail.com
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Alia rimarkinda afero estas, ke la plej sukcesaj projektoj ofte bazięas sur neesperantistaj. Ĉiutage miloj da esperantistoj uzas 

Esperanto-Vikipedion, esperantigitajninterfacojn de Fejsbuko, Guglo, VK, serĉas esperantlingvajn gastigantojn kaj koramikojn en 

respektivaj retejoj. Ĉi tiuj servoj, ofte altnivelaj kaj profesie organizitaj, ne kostas al Esperantujo eĉ unu groŝon kaj funkcias stabile, 

dum preskaŭ ĉiuj pure Esperantaj projektoj pli aŭ malpli frue kolapsas eĉ sen atingi estimindan nombron de la partoprenantoj. Kio 

sekvas el tio? 
 

Unue, necesas agnoski, ke pasis la tempo kiam la Esperanto-organizaĵoj estis la ŝlosila elemento de la Esperanto-vivo. 

Zamenhofo nomis sin iniciatinto de Esperanto, kaj organizaĵoj, kreitaj de li, povus nomięi iniciatintoj de Esperantujo. Same kiel 

Esperanto plu vivas post la morto de sia kreinto, ankaŭ Esperantujo plu vivos, eĉ se malaperos ęiaj plej grandaj organizaĵoj. 
 

Due, necesas forgesi pri pure esperantistaj projektoj, kiuj nur voras monon kaj tempon por morti senglore, kaj profiti eblecojn, 

kiujn donas projektoj destinitaj al ęenerala publiko. Ekzemple vi povus senpage aranęi kaj subteni bone kategoriitan arkivon kaj 

bibliotekon de UEA, simple alŝutinte respektivajn dosierojn al Vikimedio sub libera licenco. Ęis nun eĉ kategorioj pri la Universalaj 

Kongresoj, kreitaj de volontuloj, estas hontinde magraj. 
 

Trie, necesas konstati, ke plejparto de la Esperanto-organizaĵoj ekzistas nur surpapere aŭ en fantazioj de iliaj estraranoj. Oni 

prefere alięu al internaciaj organizaĵoj pri respektiva fako ol ridindigu la publikon per raportoj pri kongresoj kun manpleno da 

partoprenintoj aŭ pompaj rezolucioj kaj peticioj kun mizera nombro de subskribintoj. Eble la voĉo de esperantistoj en ekstera 

organizaĵo ne estos tre laŭta, sed almenaŭ ęi ne estos ridinda. 
 

Kvare, necesas elekti unu vojon por organizaĵoj dezirantaj postvivi – flekseblan kaj neformalan, aŭ formalan kaj strikte 

reguligatan. La unua propras al novigaj firmaoj kaj popolaj movadoj – manko de ostięinta strukturo kaj preteco al tujaj ŝanęoj ebligas 

al ili rapide kreski kaj reagi al defioj. La dua aplikeblas en grandaj organizaĵoj kiel Gazpromo, Apple aŭ ŝtataj institucioj. Statuto, 

reguloj, fiksitaj kunsidoj, hierarkio de burokratoj – ĉio ĉi helpas gvidi grandajn kolektivojn kaj aranęi plurmiliardajn investojn. La 

nunaj Esperanto-organizaĵoj ofte kombinas mankojn de ambaŭ variantoj sen uzi almenaŭ unu el iliaj avantaęoj. Ili estas etaj, kiel 

novigaj firmaoj, sed burokratecaj kiel korporacioj. Anstataŭ flekse reagi al nekompareble pli granda kaj pova  

ekstera medio por profiti ŝancojn kaj eviti minacojn, ili funkcias kvazaŭ konzernoj kun centmiloj da dungitoj, pritraktante ĉiun paŝon 

per plurhoraj kunsidoj kaj longa korespondado, senĉese referencante al siaj statutoj kaj reguloj (cetere ofte ignorataj) kaj fine tiom 

nebuligante respondecon pri farita decido, ke ŝajnas, ke ęin faris ne grupeto de amatoraj administrantoj, sed konsilio de direktoroj de 

korporacio el la listo de Nasdaq. 
 

Kvine kaj laste, necesas akcepti eblecon kaj eble eĉ utilon de malapero de plejparto de la Esperanto-organizaĵoj. Ĉu vi scias, 

kiu vorto estis statistike la plej populara en 2020? BLM – mallongigo de ―Black Lives Matters‖ (Nigrulaj Vivoj Gravas). La 

samnoma movado kaŭzis tioman perturbon en la plej pova lando de la mondo, ke la prezidento Donald Trump eĉ penis malpermesi 

ęin, sed li fiaskis, ĉar ne eblas malpermesi organizaĵon kiu formale ne ekzistas. Malgraŭ la manko de klara strukturo, statutoj kaj 

reguloj, sen formala membraro kaj kunsidoj, BLM grave ŝanęis ne nur Usonon, sed la tutan mondon. Enviinda sukceso de maręenula 

movado, ĉu ne? 
 

Resume mi diru, ke se la Esperanto-organizaĵoj deziras plu vivi kaj haltigi sian degeneron, ili devas realisme rigardi sin mem 

kaj lerni de la ekstera mondo anstataŭ senfine kaj senfrukte ęin edifi. Oni povas multe babili pri efikeco kaj utileco de nia lingvo, sed 

efektive oni pritaksas ĉiujn organizaĵojn laŭ ilia sukceso en propra kampo. Ęis nun Esperanto-organizaĵoj malsukcesis eĉ en 

Esperantujo, do apenaŭ oni povas atendi, ke la pli granda mondo atentos ilin. 

Irina Gonĉarova 

 

Disvastigo 
 

Miaj Esperantaj renkontięoj 

en 2021a jaro 
 

Kiam mi havis somerajn feriojn kaj veturis 

komence de julio laŭ Orienta Siberio per trajno mi 

rakontis pri Esperanto al kvar kunvojaęantoj. Ili ne 

sciis pri tiu ĉi lingvo. Du el ili prenis de mi adresojn 

de paęaroj, kie ili povas trovi materialojn pri 

Esperanto. 
 

Kiam mi restis sur la granda insulo Olĥon, kiu 

kuŝas meze de mirinda lago Bajkal la 11an de julio 

en la bona kaj afabla hoteleto vespere mi rakontis pri 

Esperanto al kvin ripozantoj kaj al posedantino de la 

hoteleto. Estis tre interesa parolo. Ili multe demandis 

min pri Esperanto kaj eblecoj, kiujn ęi donas al 

lernantoj. Krom rakonto mi donis al ili du 

Esperantajn lecionojn el lernolibro de Ablurahman 

Junusov. Du el ili interesięis pri Esperanto kaj notis 

paęarojn kie ili povas lerni ęin. 
 

 

Dum mia veturado laŭ Orienta Siberio sur stacidomo de Ulan-Ude la 6an de julio mi renkontięis kun esperantistino kantistino 

Lena Konovalova. Ŝi tre bone kaj rapide parolas Esperante. Lena rakontis al mi pri Esperanta agado en Ulan-Ude kaj sia vivo. Mi 

donacis al ŝi la briketon de ĉemara ĉokolado. Nia renkontięo daŭras nur kelkajn minutojn. 
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En la ĉefa urbo de Altaja regiono en Barnaulo la 18an de julio mi havis interesan renkontięon kun kvin emeritoj-esperantistoj 

el Barnaula Esperanta klubo, kiuj bone parolis Esperante. 

Ili rakontis al mi pri ilia klubo, pri diversaj esperantaj renkontięoj. Min tre ekmiris esperantisto–radioamatoro, kiu ofte parolas 

kun aliaj radioamatoroj per radio nur Esperante. 

Mi bone konversaciis kaj trinkis teon. 

Barnaulo estas tre bona kaj kvieta urbo. Ęi al mi 

tre ekplaĉis. 
 

La 22an de julio mi havis la interesan kaj emocian 

renkontięon en malproksima Novosibirsko kun du 

ĉarmaj esperantaj aktivulinoj. Unu el ili estas Ekaterina 

Arbekova – bela virino, aktorino kaj instruistino pri 

Esperanto. Ĉe la taso de bongusta kafo ni interŝanęis 

informojn pri la Esperanto-agado kaj pri planoj por 

futuro. 
 

Ankaŭ en Novosibirsk mi telefonis al malnova 

esperantisto Volodia Jurgan, kiu rakontis al mi pri sia 

laboro, jomete pri stato de Esperanto en Siberio kaj pri 

siaj tradukoj. 

La 9an de septembro mi renkontięis kun 25 

gelernantoj de la deka klaso kaj kun ilia instruistino el 

unua mezlernejo de urbo Birobięan. 

Mi rakontis al ili pri Esperanto kaj pri eblecoj, 

kiujn ęi donas al lernantoj. Krom tio mi demonstris al ili Esperantan literaturon kaj respondis demandojn. 

Demandoj ne estis multaj kaj ili tuŝis nur min, sed ne Esperanton. 

Fine mi disdonis al tiuj, kiuj deziris po du unuaj lecionoj el la lernolibro de A. Junusov. 

Eŭgeno Bojĉin (Birobiĝano) 

 

Materialoj por diskuto 
NKO kaj mono 

 

 Estas bona signo, ke rusiaj esperantistoj aktivięis en proponoj kaj diskutoj por plibonigi E-agadon en Rusio. Ju pli da 

partoprenantoj en diskutado, des pli bone estos. Ankaŭ mi aŭdacas iom kontribui al tio. 

 Nekomercaj organizaĵoj (NKO), aŭ sociaj organizaĵoj, aŭ III-sektoro estas organizaĵoj kiuj estas fondataj/organizataj por solvado 

de sociaj bezonoj de civitanoj, kiujn nek komercaj, nek ŝtataj organoj povas efektivigi, ĉu pro tio, ke jen tiu laboro ne povas alporti 

materian profiton, jen ŝtataj instancoj ne havas intereson aŭ specialistojn (estas multaj kialoj). 

 Kvankam NKO estas nekomercaj, tamen bezonas monon por efektivigi siajn statutajn celojn, ja por tio necesas rilati kun ekstera 

mondo. Mono servas kiel sango en organismo, vivigas korpopartojn, garantias funkciadon. En organikaj korpoj, nesufiĉo de sango 

malpliigas funkciadon de tiu aŭ alia organo, eĉ ęis formorto. Tamen ekstrema kvanto en iu organo povas kaŭzi la samon – 

misfunkciadon aŭ eĉ atrofion, nekrozon, hemoragion k.s. Mi ŝatus priparoli kiel aperas tiu ĉi ―sango‖ kaj kiel cirkuligi la ―sangon‖ 

por pli bona kompreno por membroj de REU.  Eble tio utilos por E-agado en Rusio. Mi supozas, ke multo eble estas konata, povas 

esti klara, sed … ne farata! Esperas je vigla konstruktiva diskuto, polurigo de prezentitaj proponoj. Kaj povas esti utila en REU 

laboro. 

 De kie aperas mono en kaso de NKO? 

 Estas multaj ―gutoj‖ kaj ―strioj‖: a) diversaj membrokotizoj, b) libervolaj donacoj, oferoj (kun nepra indiko – ―por statutaj 

celoj‖!), c) okazigo de servoj, d) organizo de aranęoj, e) partopreno en subvenciaj konkursoj, f) ŝtataj, municipaj programoj k.a. Estas 

speciala direkto de agado ene de NKO – ―foundraising‖ (monkolektado aŭ pli ęuste – serĉo kaj altiro de mono kaj aliaj rimedoj). 

Kion eblas plej verŝajne fari por REU? Evidende, multon…. Ęis eble punkto "e)", esperi ricevi ion de ŝtato aŭ enkadro de municipaj 

programoj apenaŭ eblas, kvankam, iu spertulo povas bele kaj elokvente vortumi petskribon por iu subvencio aŭ konkurso… 

Kiel oni min instruis dum seminario por evoluigo de sociaj organizaĵoj, membrokotizoj en sukcesaj NKO kovras ~ 8-10-15%, bone – 

20% de reale bezonataj elspezoj, ĉion ceteran organizaĵo devas perlabori uzante aliajn leęajn eblecojn. Aŭ signife redukti sian 

aktivecon… 

 Bone, mono estas kolektita, aŭ kolektigata, ja ne ĉiam estas ebleco unumomente enkasigi. Kio estas plu? 

 Kiel plej efektive elspezi monon kaj plej bone plenumi statutajn celojn? 

 Nun nepre necesas fari kelkaj notojn: por NKO strikte malpermesate distribui monon inter membroj, inter grupo de membroj 

(Estraro, aliaj organoj); ludoni monon por membroj, investi en borsoj, financaj "ludoj" (kio povas kaŭzi perdon de komuna mono). 

NKO povas fari komercon, sed ricevatan profiton devas plene direkti al la statutaj celoj. NKO havas rajton havi dungitajn personojn 

al kiuj el kaso estas pagata salajro (kio signifas, ke ankaŭ estas pagataj impostoj!), krome, povas pagi laŭ kontraktoj kun IE 

(individuaj entreprenistoj), komercaj organizaĵoj de diversaj formoj de proprieteco. 

 Bone, jen mono gutas al kaso de membroj per akurataj kotizoj, malavaraj homoj subtenas per donacoj kaj oferoj, honestaj 

organizantoj de E-aranęoj fordonas trionon de profito, estas vendataj esperantaĵoj… Kiel elspezi monon? 

Estas du manieroj: a) venis neceso, postulo – elpagas, ne venis – jen siaspeca ŝparo; b) planado, financa planado aŭ buęetado. 

 Evidente, ke la unua estas, milde dirante, ne tre efektiva, almenaŭ ne estas motivado por membroj pagi kotizojn, mondonaci – por 

KIO? Iuj esperantistoj tute juste demandas – ―Kiun utilon por mi havas esti membro? Efemera ebleco voĉdoni? Esti elektita al 

estraro?‖. Kaj similaj rezonoj... 
 

 La dua, estas multe pli malfacila, sed estas espero, ke 1. mono estas elspezata multe pli efektive; 2. aktivuloj povas pli volonte 

iniciati ion por evoluo de E-agado kaj esti certaj, ke ilia iniciato povas subtenata finance; 3. membroj povas vidi, ke ilia mono estas 

celite elspezita kaj pli volonte kaj akurate pagos kotizojn, proponos aliajn metodojn por monkolektado. 
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 Verdire, provoj fari buęeton estis, ĉe mi estas dosieroj por 2009, 2010, nuna prezidanto provis verki por 2019. Sed tiuj provoj ne 

ięis sistemaj, almenaŭ mi ne memoras vastan diskutadon, proponojn por formi plenumeblan buęeton. Mi firme opinias, ke kompilo 

kaj finverko por posta akcepto far de la Estraro devas esti afero de aktivaj membroj de REU kaj ne nur de la Estraro! Kaj jam nun 

necesas komenci la procezon! Kaj gravas kompreni, ke buęeto estas nure la instrumento por aktivigi fortojn kaj iniciatojn, pli klare 

vidi situacion de E-agado. 

 Mi opinias, ke endas fokusięi al evoluigo de sistemo por subteno de projektoj kaj programoj kiujn finance subtenas REU. 

 Kiel provo, mi proponas malnetan projekton de buęeto por 2022 jaro. Mi esperas, ke vigla konstruktiva diskutado, aktiva 

proponado por projektoj kaj programoj permesos fine de 2021 al la Estraro ęin akcepti. 
 

Buęeto por 2022 

Enspezoj Plano En 2021 %% de 2021 
N.00 Eniro de pasinta jaro 30000 49589 -65,3 

N.01 Individuaj kotizoj 13000 11500 11,5 

N.02 Klubaj kotizoj 20000 18700 6,5 

N.03 Subtenantaj kotizoj 1000 1300 -30 

N.04 Amikoj de REU (de neesp-istoj+ne membroj) 500 200 60 

N.05 Libervolaj donacoj/oferoj aŭ celaj por certa celo 5000 2996 40,08 

N.06 Profito de fonduso "Dumvivaj membroj" (???) 0 0 0 

N.10 De E-aranęoj (tutrusiaj, regionaj, urbaj) 0 0 0 

N.11 Vendo de esperantaĵoj 1000 0 100 

N.12 Aŭkcioj, Tago de E-fonduso 2000 0 100 

N.13 Okazigo de servoj 1000 0 100 

N.14 De subvenciaj fondusoj (gajno de konkursoj ŝtataj/regionaj/urbaj) 0 0 0 

N.15 Libroservo 0 0 0 

N.16 Eldona agado kaj kultura agado 0 0 0 

N.20 De E-organizaĵoj (UEA k.a.)* 0 0 0 

N.30 Aliaj enspezoj 0 0 0 

Sume:  73500 84285 -14,67 

 

Elspezoj Plano En 2021 %% de 2021 
 Programoj**    

L.01 a) "Reta vortaro" 12000 0 100 

L.02 b) "Zoom renkontięoj" (pripago de senlima tempo kaj partoprenantoj) {???} 1125 0 100 

 c)    

 Projektoj***    

L.05 a) "Unu leciono por lernejanoj" 5000 900 82 

L.06 b) "Malkovru urbon por E-to" (agitkampanjo en rusia urbo kie mankas e-toj) 12000 0 100 

 c)    

 Premiadoj    

L.08 a) "Esperantisto de jaro" 5000 5000 0 

 b)    

 Elspezoj por membroj    

L.10 a) poŝtsendado de materialoj: membrokartoj, informiloj k.s. 800 0 100 

     

 Eldon-agado    

L.20 a) Redaktado de "Bulteno de REU", "Ponto", "Cerbe kaj Kore" 6000 0 100 

L.21 b) Redaktado kaj eldonado de E-libroj kaj broŝuroj 0 0 0 

     

 Administraj (por funkciado de la organizaĵo)    

L.30 Salajro kun impostoj por dungitoj 0 0 0 

L.31 Luo de oficejo 0 0 0 

L.32 Pagoj de bankservoj 0 0  

L.33 Kontraktoj kun eksteraj organizaĵoj por plenumo de laboroj por REU 0 0  

L.34 Pago de domajno www.reu.ru 890 890 0 

L.35 Jarkotizo la UEA 11750 11750 0 

L.36 Poŝtaj elspezoj (oficialaj leteroj al organizaĵoj,  1500 750 50 

L.37 Kancelariaĵoj 535 0 100 

L.38 Akiro de materiaj havaĵoj (proekciilo, kopiilo, monŝranko k.a.) 0 0 0 

L.40 Fonduso de E-aranęoj (subteno aŭ cirkulmono) 6000 0 100 

L.50 Rezervado (ne pli ol 5-6% de planita enspezo) 7000 0 100 

L.90 Aliaj elspezoj 0 0 0 

Sume:  69600 19290 72,28 

Bilanco 73500 – 69600 = 39004   

*   -- pro speciala atento de ŝtato, iu mono de eksterlando nun estas severe kontrolataj! 
** -- Programoj: projektoj kiuj estas farataj dum pli ol jaro aŭ pli-malpli konstante (sen difino de tempperiodo) 
***- Projektoj: projektoj kiuj estas plenumataj dum iu certa tempo, malpli da jaro. 

4   – ordinare, bilanco por fino de 2022 devas proksimięi al 0 ! 

Noto – iuj ciferoj por 2021 povas esti neęustaj, 1. - jaro ne finięis, 2. mi havas datumojn nur ęis 06.2021 
 

Geĉjo Basov, Membro de KRK (Tomsk-Stavropol) 
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UEA informas 
REZULTOJ DE LA BELARTAJ KONKURSOJ 2021 

 

La 19-an de septembro la Komisiono de la Belartaj Konkursoj de UEA (BK) diskonigis la rezultojn de la 72-a okazigo en premifesto 
elsendita pere de la kanalo de UEA ĉe YouTube, UEAviva. La BK-feston kungvidis Miguel Gutiérrez Adúriz (Liven Dek) kaj 
Miguel Fernández, respektive Sekretario kaj Prezidanto de la Belartaj Konkursoj. En la BK partoprenis absolute rekorda nombro 
de 186 verkoj el la 5 kontinentoj. 
Miguel Fernández anoncis la aperon de la libro Ĉiuj steloj etas nokte (katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=9877), antologio de 
mikronoveloj partoprenintaj en la Belartaj Konkursoj. Krome li deklamis la poemon Soneto de la Lumturo, de Suso Moinhos, el la 
libro Laminarioj. La poemon Fratinoj, de Kris Williams (Ungar) deklamis Sara Spanò. La BK-feston ornamis 3 kantoj: Ekas la 
nokto, kies teksto ricevis la unuan premion en la branĉo Kantoteksto, kaj estis muzikigita de Liven Dek kaj orkestrita de Antero 
Ávila; Bela rev’, kies teksto ricevis honoran mencion en la branĉo Kantoteksto kaj estis muzikigita de Kajto; kaj Venu al la kisoj, de 
Miguel Fernández kaj Viktoro Solé. La videon fermis fota prezento de pluraj el la aŭtoroj de la mikronoveloj konsistigantaj la 
kolekton Ĉiuj steloj etas nokte. 
La Premia Festo de la Belartaj Konkursoj de UEA 2021 re-spekteblas en UEAviva: youtu.be/NE1Ye1eh6o4. 
Jen la premioj aljuęitaj: 

 

BRANĈO POEZIO 
Juękomisiono: Krys Williams, István Ertl, Mao Zifu. 
Partoprenis 67 verkoj de 36 aŭtoroj el 23 landoj [1 el Oceanio, 6 el Azio, 1 el Afriko, 3 el Ameriko, 12 el Eŭropo] 

 

La unua premio estas aljuęita al ―Koren de mallumo‖ de Miĥail Frolov el Rusio. 
La dua premio estas aljuęita al ―Ĉe via cindro‖ de Benoît Philippe el Germanio. 
La tria premio estas aljuęita al ―Ĉe la martkomenco ‖ de Choe Taesok el Sud-Koreio. 
Honora mencio estas aljuęita al ―La sonęo‖ de Evgenij Georgiev el Kazaĥio. 

 

BRANĈO PROZO 
Juękomisiono: Giulio Cappa, Tim Westover,Trevor Steele 
Partoprenis 38 verkoj de 25 aŭtoroj el 17 landoj [4 el Azio, 3 el Ameriko, 10 el Eŭropo]. 

 

La unua premio estas aljuęita al ―Mi trinkas vino‖ de Francisco Javier Moleón el Hispanio. 
La dua premio estas aljuęita al ―Parade antaŭ la reęo‖ de Anna Lowenstein el Britio. 
La tria premio estas aljuęita al ―Kredi‖ de Sara Spanò el Italio. 

 

SUBBRANĈO MIKRONOVELO 
Juękomisiono: Giulio Cappa, Tim Westover, Trevor Steele. 
Partoprenis 45 verkoj de 27 aŭtoroj el 16 landoj [1 el Oceanio, 4 el Azio, 3 el Ameriko, 8 el Eŭropo]. 

 

La unua premio – premio Paula Adúriz – estas aljuęita al ―Mia sozio‖ de Jorge Rafael Nogueras el Usono. 
 

BRANĈO TEATRAĴO 
Juękomisiono: Giuliano Turone, Saŝa Pilipovic, Georgo Handzlik 
Partoprenis 1 verkoj de 1 aŭtoroj el 1 lando [el Azio]. 

 

La ĵurio aljuęis neniun premion. 
 

SUBBRANĈO MONOLOGO AŬ SKEĈO 
Juękomisiono: Giuliano Turone, Saŝa Pilipovic, Georgo Handzlik 
Partoprenis 4 verkoj de 2 aŭtoroj el 2 landoj [1 el Azio, 1 el Eŭropo]. 

 

La ununura premio – premio María Cuevas – estas ne aljuęita. 
 

INFANLIBRO DE LA JARO 
Juękomisiono: Edmund Grimley Evans, Ricardo Albert Reyna, Jang Jeong-Ryeol. 
Partoprenis 6 infanlibroj de 4 eldonejoj el 4 landoj [el Eŭropo]. 

 

La premio estas aljuęita al la Eldonejo Dokumenta E-Centro pro la verko ―La aventuroj de Jombor kaj Miki‖. 
 

BRANĈO ESEO 
Juękomisiono: Gotoo Hitoshi, Antonio Valén, Giridhar Rao. 
Partoprenis 8 verkoj de 6 aŭtoroj el 6 landoj [2 el Azio, 4 el Eŭropo]. 

 

La unua premio – premio Luigi Minnaja – estas ne aljuęita. 
La dua premio estas aljuęita al ―Por ke ĉiu komprenu ĉiun‖ de Aleksandro Melnikov el Rusio. 
La tria premio estas ne aljuęita. 
Honora mencio estas aljuęita al ―Tridek malmortoj de Danielo‖ de Roman Dobrzyński el Pollando.  

 

BRANĈO KANTOTEKSTO 
Juękomisiono: Ĵak Le Puil, Ankie van der Meer, Flavio Fonseca 
Partoprenis 19 verkoj de 12 aŭtoroj el 11 landoj [8 el Azio, 1 el Ameriko, 10 el Eŭropo]. 

 

La unua premio estas aljuęita al ―Ekas la nokto‖ de Antonio Valén el Hispanio. 
La dua premio estas aljuęita al ―Kanto trista‖ de Richard Hable el Aŭstrio. 
La tria premio estas aljuęita al ―Robinson’ ‖ de Petro Palivoda el Ukrainio. 
Honora mencio estas aljuęita al ―Bela rev’ ‖ de Ewa Grochowska el Francio. 
Honora mencio estas aljuęita al ―La balado de l’ kukolo‖ de Seręo Sire el Francio. 

 

La Estraro de UEA elkore gratulas ĉiujn partoprenintojn, speciale la premiitojn, kaj profunde dankas la gravan laboron de la juęantoj 
kaj de la Komisiono. 

Gazetaraj Komunikoj de UEA, N-ro 980, 2021-09-20 

https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=9877
https://youtu.be/NE1Ye1eh6o4?t=1096
https://youtu.be/NE1Ye1eh6o4?t=1287
https://youtu.be/NE1Ye1eh6o4?t=1496
https://youtu.be/NE1Ye1eh6o4?t=2510
https://youtu.be/NE1Ye1eh6o4?t=3205
https://youtu.be/NE1Ye1eh6o4
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UEA INVITAS PRELEGI EN LA 75-A IKU-

SESIO EN MONTREALO 

Kadre de la 107-a UK en Montrealo okazos la 75-a sesio de la 

Internacia Kongresa Universitato (IKU). UEA invitas proponojn pri IKU-

prelegoj, kiuj estu sendataj al la IKU-sekretario (amri@huji.ac.il) plej laste 

la 31-an de januaro 2022. Lige kun la IKU okazos studsesio de Akademio 

Internacia de la Sciencoj (AIS). Kandidatoj por IKU-prelego povas 

samtempe proponi AIS-kurson, kiu konsistos el unu IKU-prelego, 1-2 

kromaj prelegoj kaj eventuale ekzameneto. Tiuokaze bonvolu indiki, ĉu la 

IKU-propono estu konsiderata ankaŭ kiel AIS-kurso. Estas planate organizi 

la Montrealan UK hibride, do ankaŭ la IKU-AIS-prelegoj povas esti ĉeestaj 

aŭ virtualaj. La prelegoj estu pri interesaj, allogaj temoj kaj taŭgaj por klera 

publiko. Ĉiu propono enhavu mallongan resumon de la prelego kaj kon! 

cizan bio grafieton de la preleganto – sume ne pli ol unu paęon. Aparte estas 

bonvenaj proponoj de personoj kiuj ne jam aŭ malofte prelegis en IKU. 

 

La proponoj estos profesie prijuęitaj de la IKU-komisiono. Tiuj kiuj 

ne estos elektitaj por la IKU, povos tamen esti konsiderataj por la Scienca 

Kafejo. Ĉiu preleganto devas esti kongresano kaj mem zorgi pri sia alięo. 

Akceptita IKU-prelego estos rekompencita per honorario de 240 EUR. Por 

IKU-AIS-kurso la honorario estos 300 EUR kaj por Scienca Kafejo – 120 

EUR. Duono de la honorario dependas de ęustatempa livero de la teksto por 

la IKU-libro kaj duono – de la fizika prezentado de la prelego. Pliaj detaloj 

kaj antaŭaj prelegoj kaj resumoj trovięas en la retejo de IKU: 

uea.org/kongresoj/universitato. 

 

Ĵus aperis la papera versio de la IKU-libro 2021, 134p, 14 prelego-

tekstoj, multaj ilustraĵoj. Ęi estas aĉetebla ĉe la Libroservo (baldaŭ aperos 

en la Katalogo). Daŭre haveblas la reta versio, senpage elsutebla ĉe iku2.trovu.com 

Gazetaraj Komunikoj de UEA, N-ro 983,2021-09-23 

 

 

PREMIO MAŬRO LA TORRE 

Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI) kunlabore kun la familio La Torre anoncas konkurson pri esplorlaboro en 

unu el la kampoj, en kiuj laboris la karmemora prezidanto de ILEI, Profesoro Mauro La Torre (1946-2010). En 2011 la Komitato de 

ILEI elektis profesoron Mauro La Torre honora membro de ILEI. 

La esplor-kampoj estas: 

*Aplikoj de lingvoteknologio al Esperanto kun rezultaj vortaroj aŭ pli ĝeneralaj lingvosciencaj pritraktoj 

*Interkultura edukado per Esperanto 

*Instruado de Esperanto kaj iloj por instrui Esperanton 

*Perfektigaj kursoj por instruantoj de Esperanto 

*Retaj kursoj pri Esperanto 

*Evoluo de la vorttrezoro de Esperanto tratempe kaj nuntempe 

La kandidatoj anoncu sian intencon partopreni kaj sian temon ęis la 1a de januaro 2022. 

La ILEI-estraro kaj la familio La Torre tiam starigos juę-komisionon en rilato kun la temo de la esplor-laboro. 

La esplor-laboro devas esti dokumentita kaj priskribita en raporto de almenaŭ 20 A4-paęoj, maksimume 30 paęoj. 

Ĉiuj kandidatoj transdonu siajn laboraĵojn rete al ilei.prezidanto@gmail.com ęis la 30-a de aprilo 2022 por la okazigo de la 

konkurso, kaj la prezidanto transdonos ilin al la familio La Torre, al ILEI kaj al la ĵurio. 

La anonco pri la gajninto okazos antaŭ la 30a de junio 2022. La gajninto devos sendi naŭ paperajn ekzemplerojn de sia 

laboraĵo, tio estas al familio La Torre kaj po unu, al diversaj gravaj Eo-bibliotekoj en la mondo laŭ la programo de ILEI ―Ni Savu 

Niajn Semojn‖. 

La premio konsistas el sumo de 500 eŭroj. ILEI retenas al si la rajton eventuale aperigi la gajnintan raporton. La konkurso La 

Torre okazis jam du fojojn, en 2015 kaj en 2018. La trian fojon, la premio kaj la diplomo estos transdonitaj en la jaro 2022 okaze de 

la 55a ILEI-Kongreso en Kebekurbo kaj pli vaste prezentata en la 107a Universala Kongreso de UEA en Montrealo. La alvoko 

troveblas ankaŭ en la retejo de ILEI. Por pliaj informoj pri la premio bonvolu legi la intervjuon al Renato Corsetti en la retejo de Ĉina 

Radio Internacia: esperanto.cri.cn/e-club/enjoyreading/4204/20210928/704814.html. UEA invit! as partop reni la konkurson. 

 

Gazetaraj Komunikoj de UEA, N-ro 985, 2021-09-28 
 

 

http://iku2.trovu.com/
mailto:ilei.prezidanto@gmail.com
https://www.ilei.info/nova%C4%B5oj/PREMIO_MAURO_LA_TORRE.php
http://esperanto.cri.cn/e-club/enjoyreading/4204/20210928/704814.html


PONTO n-ro 121, oktobro 2021 

11 

 

Gramatiko de Esperanto 

Pri vortordo en Esperanto 
Raporto de la Gramatika Sekcio de la Akademio de Esperanto 

 

Oni ofte renkontas la aserton, ke la fraza vortordo en Esperanto estas 

libera1. Tio estas iasence vera; tamen oni atentu, ke la vortordo ludas 

gravan rolon en Esperanto, ĉar ęi distingigas inter tio, kio estas jam 

«konata» (ekz-e, antaŭe menciita) kaj tio, kio estas «nova». La baza 

principo estas simpla: la «konata» parto kutime aperas unue en la 

frazo, kaj la «nova» parto aperas fine. Depende de la gramatika 

tradicio, la «konatan» parton oni nomas temo, topiko, aŭ antaŭsupozo, kaj la «novan» parton remao, komento, aŭ fokuso. 

Ĉiu el tiuj terminoj havas sian apartan difinon kaj utilon, sed en ĉi tiu dokumento ni uzos la konceptojn temo kaj remao. Pere de ili ni 

prezentos ampleksigon kaj precizigon de la baza principo de la vortordo, kaj ni klarigos la vortordon en kelkaj atentindaj frazoj de la 

Fundamenta Ekzercaro. Ni okupięos ĉefe pri indikaj propozicioj. 

La temo kaj la remao 

En komunikaĵoj oni plej ofte povas apartigi du partojn: 

 la temon, kiu indikas kuntekston, kadron, ion jam konatan, al kio la komunikaĵo rilatas; kaj 

 la remaon, la propre informan parton, kiu prezentas la enhavon de la komunikaĵo. 

En dialogo la remao de respondo estas tiu frazmembro, kiu rilatas al la demandovorto. Por trovi la remaon en rakonta frazo oni 

rekonstruu la demandon, kiun tiu frazo devas respondi en la menso de la rakontanto. 

En la normala vortordo oni unue metas la temon, kaj poste la remaon. Tion evidentigas respondoj al demandoj (la temoj 

aperas substrekite; la remaoj, kursive): 

1. Kie estas la libro kaj la krajono? — La libro estas sur la tablo, kaj la krajono kuŝas sur la fenestro [FE §6] 

2. Sur la tero kuŝas ŝtono [FE §6] {Kio kuŝas sur la tero?} 

3. Rozo estas floro [FE §5] {Kio estas rozo?} 

4. Johanon (…) la gepatroj nomas Joĉjo [FE §39] {Kiel oni nomas Johanon?} 

5. Mi saltas tre lerte [FE §40] {Kiel mi saltas?} 

6. La montritajn naŭ vortojn ni konsilas bone ellerni [FE §30] 

{Kion oni faru pri tiuj vortoj?} 

7. En la mondon venis nova sento, 

Tra la mondo iras forta voko [Espero] { Kio okazas en la mondo? } 

La rakontoj kutime formas ĉenojn, en kiuj la remaoj de pli fruaj frazoj aperas kiel temoj de frazoj postaj. La temo de la unua frazo 

ofte estas ero de komuna scio, ekz-e 

8. En la urbo Florenco … trovięas malgranda transversa strato … Sur ęi … trovięas plej perfekte artiste farita porko el 

kupro.2 

Sed en fikciaj rakontoj, precipe en fabeloj, tia frazo povas esti nurremaa, sentema, ekz-e 

9. Estis iam malgranda knabo, kiu malvarmumis.3 

La rekta ordo kaj inversio 

Ĉia ajn frazmembro (eventuale kun siaj dependaĵoj) povas aperi en la rolo de temo aŭ remao. La plej simpla kaj ofta maniero apartigi 

ilin estas per la vortordo, kiel en la ekzemploj ĉi-supre; surbaze de tiu principo eblas konstrui tutan serion: 

10. Mi volonte plenumis lian deziron [FE §42] {Kion?} 

11. Lian deziron mi plenumis volonte {Kiel?} 

12. Lian deziron volonte plenumis mi {Kiu plenumis?} 

13. Lian deziron mi volonte plenumis {ne ignoris} 

14. Mi volonte plenumis deziron lian {Kies deziron?} 

En Esperanto ĉi tia vortordo (temo → remao) estas la rekta ordo. 

Tamen oni ankaŭ povas marki remaon leksike, per enkonduka vorto (eĉ, ĝuste, nome, nur ktp): 

15. Peĉjo manęas nur viandon. 

16. Nur Peĉjo manęas viandon. 

17. Nur tiu ne eraras, kiu neniam ion faras [PE]. 

Fakte en tiaj frazoj la enkonduka vorto havas alian ĉeffunkcion (ekz-e nur ĉi tie estas vorto apartiga kaj kontraŭmeta); sed kromefike 

ęi ankaŭ remaigas. 

En la frazoj, kiuj komencięas per remao, kia (16), do devias de la rekta ordo, okazas inversio. Kompreneble ankaŭ la frazon (16) 

eblas aranęi en la rekta ordo: 

18. Viandon manęas nur Peĉjo. 

Tre ofte la artikolo akompanas la temon, kaj ĉe remao determinilo ofte malestas: 

19. Antaŭ la domo staras arbo [FE §8]. 

Tamen ęenerale la artikolado estas nek sufiĉa, nek nepra indikilo: ambaŭ frazpartoj povas havi aŭ malhavi artikolon; nesubstantivaj 

temoj artikolon plejparte ne akceptas ktp: 

20. La patro estas en la ĉambro [FE §8]. 

Iam inversio estas ŝuldata al kontinueco de parolfluo; ekz-e parolante pri fuęo oni povas citi proverbon [PE]: 

21. Granda estas la mondo, sed rifuęon ne donas. 

Senkunteksta, nuda enkonduka inversio principe estas ebla, sed nekutima; ęi postulas fortan intonacian emfazon kaj per tio igas la 

frazon patosa. Kp (el la parolado Zamenhofa antaŭ la 4ª UK en Dresdeno): 

22. Granda estas la diferenco inter homo-infano kaj homo-viro; granda eble estos la diferenco inter la nuna Esperanto kaj la 

evoluciinta Esperanto de post multaj jarcentoj… 

Tre ŝpareme oni uzu tian emfazon — unue ĉar ęenerale oni ne trouzu stilefektojn, kaj due ĉar la Esperanta intonacio ne estas 

normigita, kaj emfazo kutima al esperantistoj de unu lando povas ŝajni stranga al esperantistoj alilandaj. 
 

https://www.akademio-de-esperanto.org/oficialaj_informoj/oficialaj_informoj_34_2021.html#fn.1
https://www.akademio-de-esperanto.org/oficialaj_informoj/oficialaj_informoj_34_2021.html#orgc167348
https://www.akademio-de-esperanto.org/oficialaj_informoj/oficialaj_informoj_34_2021.html#fn.2
https://www.akademio-de-esperanto.org/oficialaj_informoj/oficialaj_informoj_34_2021.html#fn.3
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Tradukante versaĵon de Heine, K. Kalocsay tre strikte paŭsis la germanan vortordon: 

23. Pinarbo staras norde 

Sur kalva mont’ en sol’. 

Rezultis inversio, kiu postulas intonacian emfazon de pinarbo (alie oni emus interpreti la lokon kiel remaon). Zamenhof preferis 

rearanęi la frazon, tiel ke oni povas voĉlegi ęin trankvile: 

24. En nord’ unu pino en solo 

Dormetas sur nuda altaĵo … 

Noto. Emfazon oni povas uzi por diversaj celoj, kaj remaigo estas unu el multaj. Ekz-e en la Antaŭparolo de la Fundamento aperas 

frazo, kie kursiva emfazo (de la vortoj «riĉigadi» kaj «nun») aperas kaj en la temo (Riĉigadi la lingvon), kaj en la remao (jam nun): 

25. Riĉigadi la lingvon per novaj vortoj oni povas jam nun. 

Pri misinfluo de aliaj lingvoj 

En multaj lingvoj, interalie en la denaskaj lingvoj de multaj Esperantistoj, la vortordo ne estas tiel libera kiel en Esperanto. Tamen eĉ 

en tiuj lingvoj la ordo «temo → remao» validas. En iuj situacioj oni povas simple aranęi la frazelementojn laŭ tiu ordo, same kiel oni 

faras en Esperanto: 

26. La fenestron rompis ŝia filo { Kiu rompis la fenestron? } 

En tiu ekzemplo la objekto estas la temo kaj pro tio trovięas komence de la frazo, kaj la subjekto estas la remao kaj pro tio  trovięas 

fine de la frazo. Sed tiu senpera aranęo de ĉiu frazparto en la ęusta loko, kvankam ofta fenomeno en Esperanto, ne ĉiam eblas en aliaj 

lingvoj. Ili ofte uzas apartajn gramatikajn rimedojn por fari tion, kaj unu tia rimedo estas la pasiva voĉo, en kiu la objekto farięas la 

subjekto: 

27. La fenestro estis rompita de ŝia filo. 

Tiu rimedo ekzistas ankaŭ en Esperanto, kompreneble, sed oni atentu, ke la pasiva voĉo ne estas tiel necesa en Esperanto kiel en 

kelkaj aliaj lingvoj. En iuj situacioj ęi ebligas esprimon de verba aspekto aŭ kombinon de subjektoj en kunordigo (ekz-e «li eniris la 

kaęon kaj estis tuj mortigita de la besto»), sed ofte la pli simpla kaj rekta aktiva voĉo, kiel en (26), estas preferinda. 

Alia gramatika rimedo, kiun kelkaj lingvoj uzas por distingigi inter la temo kaj la remao, estas la tiel nomataj fenditaj frazoj: 

28. Estas ŝia filo, kiu rompis la fenestron. 

Tiaj fenditaj frazoj ne ekzistis en la klasika Esperanto, kaj kvankam nun ili estas pli oftaj, ili en certaj okazoj povas kaŭzi 

miskomprenon. En frazo kiel (29), ekz-e, oni klasike komprenus estas kiel ekzistas: 

29. Estas homoj, kiuj faras tion. 

La frazo tiel signifus «Iuj homoj faras tion», «Ekzistas homoj, kiuj faras tion»; sed se oni komprenas ęin kiel fenditan frazon, ęi 

signifus «Tion faras homoj» (ne bestoj, ne dioj, ne aliplanedanoj). 

En kelkaj lingvoj la pasiva voĉo kaj fenditaj frazoj estas tre oftaj, ĉar tie ili ofte estas la plej facilaj rimedoj por distingigi inter la 

temo kaj la remao. Tiuj rimedoj ekzistas ankaŭ en Esperanto, sed ili tute ne estas la plej facilaj. Ili havas sian utilon, sed troa uzado 

estas malkonsilinda kaj oni atentu, ke ęenerale la rekta senpera aranęo de la vortoj kiel en (26) estas multe pli klara kaj simpla. 
 

Glosaro 

emfazo – uzo de intonaciaj, tipografiaj, leksikaj aŭ sintaksaj rimedoj por atentigi pri iu frazparto (angle: emphasis; france: mise en 

relief; germane: Hervorhebung; ruse: выделение). 

fendita frazo – speco de remaigo uzata en diversaj lingvoj rigidordaj: frazon, kies signifo en lingvo liberorda (i.a. en Esperanto) 

esprimeblas per simpla propozicio, oni transformas en frazon kompleksan, kies ĉefpropozicio (la elfendaĵo) entenas la remaon, kaj la 

reston oni metas en subpropozicion (angle: cleft sentence; france: construction clivée; germane: Spaltsatz). 

frazmembro – parto de frazo, kiu formas bazan sintaksan unuon: subjekto, objekto, predikato, komplementoj… (france: membre de 

phrase; germane: Satzglied; ruse: член предложения). 

indika propozicio – propozicio per kiu oni rakontas, diras, asertas ion [PAG]. 

intonaciofrazmelodio kaŭzata de variado de la voĉa sonalto. 

inversio – aranęo de frazo en nekutima ordo. En lingvoj kun rigida vortordo sintakse difinita tio povas esti permuto de la subjekto 

kaj predikato; en la lingvoj sintakse liberaj (i.a. en Esperanto) tio estas la meto de remao antaŭ la temo. 

remao – la informa parto de komunikaĵo (de frazo), tio nova, kion la parolanto volas komuniki al la aŭskultanto pri (aŭ kadre de) la 

temo (angle: rheme, focus, comment, core; france: rhème; germane: Rhema, Fokus; ruse: рема; pole: remat). 

rigidorda lingvo – lingvo, en kiu la ordo de la ĉefaj frazmembroj estas rigide fiksita per la sintaksaj reguloj. 

temo – la malpli informa parto de komunikaĵo, kiu ne entenas novan informon, sed servas kiel deira punkto por la nova, la interesa 

parto (remao), kiun la temo ligas kun la kunteksto. (angle: theme, topic; france: thème; germane: Thema; ruse: тема; pole: temat). 
 

Referencoj 

FA – H. C. Andersen, tr. Zamenhof: Fabeloj. 

FE – La Fundamenta Ekzercaro (parto de la Fundamento de Esperanto). 

PAG – K. Kalocsay, G. Waringhien: Plena Analiza Gramatiko de Esperanto. 5ª korektita eldono. Rotterdam: UEA, 1985. 

PE – L.L. Zamenhof: Proverbaro Esperanta. 
 

Piednotoj: 
1 Ekz-e en PAG, §272: «En Esperanto la vortordo estas libera, t.e. en ęi ne ekzistas specialaj vortordoreguloj, oni devas klopodi nur 

je klareco kaj bonsoneco». 
2 FA, «Kupra porko». 
3 FA, «Sambuka virineto». 

 

La estraro de la Akademio de Esperanto kaj la direktoro de la Sekcio pri Gramatiko: Probal Dasgupta, prezidanto; Brian Moon, 

vicprezidanto; Otto Prytz, vicprezidanto; François Lo Jacomo, sekretario; Sergio Pokrovskij, direktoro de la Sekcio pri 

Gramatiko. 
 

El: AdE, OFICIALAJ INFORMOJ, Numero 34 - 2021 07 14 
https://www.akademio-de-esperanto.org/oficialaj_informoj/oficialaj_informoj_34_2021.html  

 

https://www.akademio-de-esperanto.org/oficialaj_informoj/oficialaj_informoj_34_2021.html#org6a3a7db
https://en.wikipedia.org/wiki/Focus_(linguistics)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%A8me
https://de.wikipedia.org/wiki/Thema-Rhema-Gliederung
https://de.wikipedia.org/wiki/Fokus_(Linguistik)
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/31294/%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%90
https://en.wikipedia.org/wiki/Topic_and_comment
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A8me_(linguistique)#D%C3%A9finition_s%C3%A9mantique
https://de.wikipedia.org/wiki/Thema-Rhema-Gliederung
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.akademio-de-esperanto.org/oficialaj_informoj/oficialaj_informoj_34_2021.html#fnr.1
https://www.akademio-de-esperanto.org/oficialaj_informoj/oficialaj_informoj_34_2021.html#fnr.2
https://www.akademio-de-esperanto.org/oficialaj_informoj/oficialaj_informoj_34_2021.html#fnr.3
https://www.akademio-de-esperanto.org/oficialaj_informoj/oficialaj_informoj_34_2021.html
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ALIĘILO 
95-a SAT-kongreso 

Moskvo, 30.07–05.08.2022 
 

Mi estas viro (…) virino (…) alia (…) 

Persona nomo:  ______________ Familia nomo: _____________________ 

SAT-Matrikulo:  __________________________ Lando: _____________________ 

Poŝtkodo:  __________________________ Urbo:  ______________________ 

Strato:  __________________________ Numero:  ______________________ 

Telefono:  __________________________ Retadreso: ______________________ 

Mi bezonas invitilon kaj kontaktos OKK por individua traktado:  JES (    ) / NE (    ) 

Mi konsentas, ke miaj nomo kaj retadreso aperu en la kongreslibro:  JES (    ) / NE (    )  

Mi konsentas, ke miaj fotoj el la Kongreso aperu rete: JES (    ) / NE (    )   

Mi konsentas, ke miaj fotoj el la Kongreso aperu surpapere: JES (    ) / NE (    ) 
 

Kongreskotizoj pagitaj antaŭ dato: 15.01.2022 28.02.2022 30.04.2022 30.06.2022 Poste 

SAT-membro  40 € 45 € 50 € 55 € 60 € 

SAT-junulo (ęis 25-jara)  15 € 20 € 25 € 30 € 35 € 

Ne-membro de SAT  50 € 55 € 60 € 65 € 70 € 

Juna ne-membro de SAT  20 € 25 € 30 € 35 € 40 € 

Familiano, koramik(in)o, aŭ nepra akompananto pagas 50% de la respektiva kotizo, kiun li/ŝi pagus alięante sola. 

Nomo kaj kontaktinformoj de tiu persono: ________________________________________________ 
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Infanoj ęis 15 jaroj ne pagas kotizon. 

• Alięantoj el Ĉeĥio, Estonio, Hungario, Litovio, Latvio, Pollando kaj Slovakio ęuas 30% rabaton 

• Alięantoj el Albanio, Bulgario, Rumanio, eksa Jugoslavio (krom Slovenio), kaj eksa Sovetunio (krom Estonio, 

Litovio kaj Latvio) kaj ekster Eŭropo (krom Aŭstralio, Izraelo, Japanio, Korea Respubliko, Kanado, Sud-Afriko kaj 

Usono) ęuas 50% rabaton. 

• Kongresaneco ne estas transdonebla al alia persono. 

• La kotizo ne estas repagebla senkonsidere pro kia kaŭzo la alięinto ne povas partopreni la kongreson. 

• La kotizo ne inkluzivas loęadon, ekskursojn, kaj aliajn aparte pagendajn aferojn, ankaŭ nenian asekuron. 

• La alięo validas nur post kompleta pago de la kongreskotizo. La kotizo dependas de la dato de pago. 

• La kotizo estos redonota se la Kongreso ne okazos pro objektivaj kaŭzoj (limigoj pro Kovim-19 ks.). Tiuokaze la Kongreso 

denove okazos en virtuala formo. 

Donaco al la kongresa kaso : ............... eŭroj. Sume kun la kotizo mi pagas entute*: …..…....€ 

Loko, dato__________________________ Alięanto (subskribo) ________________________________ 

• Kontribuo al la programo 

Mi povas kontribui al la kongresa programo per: 

Prelego (temo): ................................................................................................................................................  

Debato / diskutrondo (temo): ................................................................................................ ............................. 

Kultura programero (priskribo): ............................................................................................. ............................ 

Alitipa programero (priskribo): ................................................................ .......................................................... 

 

Por proponi rezolucion/diskuton kadre de la laborkunsidoj, bv. turni vin al SAT. 

Por peti fak-kunsidon, frakci-kunsidon aŭ soci-politikan forumon, bv. turni vin al OKK 

Dumkongresaj ekskursoj 
Moskvo havas multajn vidindaĵojn kaj turismajn allogaĵojn. Ankaŭ apud Moskvo estas tre interesaj lokoj, vidindaj de la 

historia kaj arta vidpunktoj. La OKK proponas duontagan busan ekskurson tra Moskvo (proks. 4-horan) kaj viziton al 

Moskva Kremlo (2-2,5 horoj). Krome, estas antaŭvidita tuttaga ekskurso al la urboj Dmitrov (kun vizito al domo-muzeo 

de P. Kropotkin) kaj Sergiev-Posad (la urbo kun fama monaĥejo, ludinta gravan rolon en la rusa historio kaj pluraj 

muzeoj). Laŭ la peto de alięontoj eblas organizi aliajn ekskursojn. Enskribięo dum la registrado, prezo de la duontaga 

ekskurso estas proksimume 10 EUR (urborigardado) kaj 30 EUR (Kremlo). La tuttaga ekskurso kostos proksimume 60 

EUR. (La prezoj estas difinitaj anticipe laŭ la stato de 2021 jaro).  

 

Se vi deziras iun alian ekskurson en aŭ apud Moskvo, indiku: 

Mi volas havi ekskurson al_________________________________________________________________ 

Okaze de kelkaj dezirantoj pri tio, ni penos ęin organizi. 

Postkongresa ekskurso 

Por dezirantoj pli bone konatięi kun Moskvo kaj la Centra Rusio la OKK pretas organizi 7-tagan ekskurson tra la 

turisma itinero la Ora Ringo de Rusio kun vizitoj al la urboj Vladimir, Suzdal, Ivanovo, Kostroma, Jaroslavl, Rostov 

Velikij ka. Proksimuma prezo – 350 EUR. Ęi okazos, se ali minimume 20 homoj. 

Atenton! Tiuj kongresanoj, kiuj bezonos la enirvizon por Rusio, devas zorgi pri pli vizo minimume 2-semajna! 

Ni petas indiki en la alięilo, ĉu kaj kiujn ekskursojn vi nepre partoprenos, por anticipe mendi necesan kvanton da lokoj. 

La difinitiva prezo de ĉiu ekskurso iom dependos de la kvanto de partoprenontoj. 

Mi partoprenos ekskursojn (forstreku nebezonatan): 

Duontaga 1 JES / NE 

Duontaga 2 JES / NE 

Tuttaga JES / NE 

Postkongresa JES / NE 

Loęado kaj manęoj 
 

Averaęa prezo de la 2-loka ĉambro (3* nivelo) estas 30-35 EUR tagnokte (la prezoj povos iom ŝanęięi post la 

0.01.2022). 

Dezirantoj loęi sole povas pagi por la tuta ĉambro, tiuj, kiuj loęos en la ĉambro duope, pagos duonon de la tuta sumo. 

Mi pagas por _____________ tagnoktoj en unuloka ____ (jes/ne) duloka ____ (jes/ne) ĉambro. 

Mi preferas loęi samĉambre kun ________________ (indiku la nomon de alia alięinto al la Kongreso) 
 

Por dezirantoj OKK provos trovi pli malmultekostajn variantojn de loęado. 

Mi petas trovi por mi malplikostan loęeblecon _____________________(jes/ne). 
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En la hotelaj restoracioj eblas mendi 3-fojajn manęojn kontraŭ 15 EUR tage. Bv. indiki, ĉu vi emas 

partopreni komunajn manęojn, aŭ deziras manęi memstare, kaj viajn manępreferojn. 

 

Mi volas partopreni komunajn manęojn ______________________ (jes/ne) 

Mi volas partopreni komunajn manęojn sed mi estas vegetarano __________________(jes/ne) 

 

La aliękotizon kaj (ne nepre, sed dezirinde) anticipan pagon por loęado, ekskursoj kaj manęoj sendu al la 

konto de SAT: 
al la poŝtkonto n-ro 1234-22 K, La Banque Postale, Paris IBAN : FR41 2004 1000 0101 2342 2K02 064 

BIC : PSSTFRPPPAR 

al la konto de SAT ĉe UEA : satx-s 

Bankĉeko (nur francaj bankĉekoj povas esti akceptataj) al SAT-sidejo: SAT, 67, avenue Gambetta FR-75020, PARIS – 

FRANCIO 

Kotizojn per rubloj (tio koncernas alięontojn el Rusio kaj KSŜ-landoj) sendu al NIKOLAI GUDSKOV al la konto: 

2202 2001 3921 5931 

 

Nepre indiku la celon de la pago! 

 

La alięilon en elektronika formo kun konfirmo de ęiro al iu el la kontoj sendu paralele al la du adresoj: 

nikolao@yandex.ru kaj financoj@satesperanto.org  

Bonvenon al Moskvo! 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nikolao@yandex.ru
mailto:financoj@satesperanto.org
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INFORMA BULTENO 
Pri la 56-aj Baltiaj Esperanto-Tagoj (BET–56) 

Litova Esperanto-Asocio afable invitas vin partopreni vicajn ĉiujarajn 
internaciajn somerajn tradiciajn la 56-ajn Baltiajn Esperanto-Tagojn (BET-56). 
La aranęo estas dediĉata al la 770-jarięo de Klaipėda. 
 

DATO: la 9-17-an de Julio, 2022. Veni al la aranęo eblas jam la 8-an de Julio. 
CELOJ kaj TASKOJ: studi problemojn de Esperanto-movado, elstarigi nuntempajn ĉefajn 
taskojn de Esperanto-agado, interŝanęi sperton pri esperantista laboro, perfektięi en Esperanto, 
enhavoriĉe pasigi la tempon. Baltiaj Esperanto-Tagoj okazas ekde 1959 ĉiujare laŭvice en 
Latvio, Estonio, Litovio. 
LOKO 
BET-56 okazos en la havenurbo de Litovio KLAIPĖDA, kiu situas apud Balta maro,  300 
kilometrojn okcidenten for de la ĉefurbo de Litovio Vilnius.  
Ęi estas la tria laŭ grandeco urbo de Litovio, grava industria kaj kultura centro. Klaipėda estas 
centro de la samtitola Litovia regiono . Klaipėda estas fondita en 1252 jaro. Nun ęi havas ĉirkaŭ 
153000 loęantojn. 
La ĉefa lokalo de BET-56 estos la moderne kaj bonege ekipita  universitato de Klaipėda  (str. H. 

Manto 84), kie funkcios ĉiuj programeroj de BET-56. La universitato situas en la centro de la urbo. La loko estas libere kaj facile atingebla buse kaj 
aŭtomobile.  
La partoprenantoj de BET-56 havos luksajn kondiĉojn por laboro kaj ripozo. Ili povos libere kaj senlimige uzi  la tutan infrastrukturon kaj servojn de 
la universitato (kunsidejojn, salonojn, aŭditoriojn, studentajn domojn, universitatan kafejon, la plej modernajn teknikaĵojn, multajn komputilojn kun 
libera reta aliro k.s.). Krom tio, universitato havas sian botanikan ęardenon kaj  du ŝipojn Brabander  kaj Odisėja, kiuj ankaŭ estos uzeblaj  por 
ekskursoj kaj aliaj bezonoj de  BET-anoj. BET-56 havas subtenon, kunlaboron kaj diversflankan helpon de la urba municipo kaj ankaŭ de la tutlandaj 
ŝtataj instancoj. 
 

PARTOPRENO 
Ni invitas ĉiujn esperantistojn. Speciale ni dezirus vidi esperantistojn el la landoj ĉirkaŭ la Balta Maro, sed ankaŭ de ĉiuj  aliaj najbaraj kaj pli foraj 
landoj. La kvanto de la partoprenantoj ne estas limigita. Ni atendas minimume 500 gastojn el 30 – 40 landoj. 
 

ALIĘKOTIZO  
Ęis 31 Dec. 2021: 
a) 50 eŭroj por esperantistoj el ekssovetiaj kaj ekssocialismaj Eŭropaj landoj; 
b) 70 eŭroj por okcidentanoj kaj egaluloj. 
Ekde 01 Jan. 2022 aliękotizo por ambaŭ aliękategorioj kreskos je 10 eŭroj (do, 60 kaj 80 eŭroj). 
Infanoj, lernantoj kaj studentoj aliękotizon ne pagas. Pageblas en ajna konvertebla valuto.  

 

ALIĘO 
Por alięi necesas plenigi alięilon kaj sendi ęin poŝte al Litova Esperanto-Asocio:  
p.k. 167, LT-44002 Kaunas, Litovio.  
Plenigitan alięilon eblas sendi ankaŭ rete al litova.ea@mail.lt.  
Retan   aŭtomatan alięilon     https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTQ1lsN-8K3C_AEATo95skwjxxlayTE4lIY53AINXag967dQ/viewform 
Vi povas trovi en la retejo de BET-56: http://www.esperanto.lt/board/zboard.php?id=BET56  
Samtempe pagu aliękotizon. Paperaj alięiloj riceveblas ĉe LEA kaj estas troveblaj rete. 

GRAVE! Esperantistoj, kiuj grave kontribuos al la programo de la aranĝo aŭ / kaj signife helpos organize, aliĝkotizon ne pagos. 
 

PAGEBLECOJ: 
1) sendi poŝte/ęire al konto de kasistino de BET-56  Irena JAGMINAITĖ – LT687300010157748186  en SWEDBANK, SWIFT kodo 

HABALT22XXX;  
2) pagi per kontanta mono dum la esperantistaj aranęoj al s-ino Irena JAGMINAITĖ  kaj aliaj organizantoj de BET-56; 
3) interkonsenti kun la Organiza Komitato pri alia pagmaniero; 
4) esceptokaze, kun konsento de la Organiza Komitato, pagi surloke ĉe veno al la aranęo, se ne eblas anticipa pago.  

Aliękotizo ne estas repagebla. Alięo sen pago de kotizo ne validas (krom speciale interkonsentitaj kazoj). 
 

LOĘADO 
Partoprenantoj de BET-56  povos loęi : 
1.En studenta domo de la universitato (Universiteto al. 12) situanta en la universitata urbeto mem: 

a) unulitaj ĉambroj (limigita kvanto) -  prezo 35 eŭroj tagnokte; 
b) dulitaj ĉambroj – prezo 30 eŭroj tagnokte pro unu lito. 

Necesejoj kaj lavujoj apud la ĉambroj. Duŝejoj por du aŭ kvar personoj. 
2. En studenta domo de la universitato (av. Statybininkų  43) iom for de la urbocentro: 

Dulitaj kaj trilitaj ĉambroj. Prezo de unu lito tagnokte estas 20 eŭroj. Necesejoj kaj lavujoj estas apud ĉambroj. Duŝejoj estas komunaj por 
tuta etaęo. 

3.En studenta domo de la Litovia supera marista lernejo (str. Karklų 2). Situas apud la universitato. Dulitaj kaj trilitaj ĉambroj. Prezo de unu lito 
tagnokte estas 20 eŭroj. Necesejoj, lavujoj kaj duŝejoj estas apud la ĉambroj. 
Se nesufiĉos tiuj proponoj, Organiza komitato aldone rezervos ĉambrojn en studentaj domoj ankaŭ de Ŝtata kolegio de Klaipėda, Turisma lernejo de 
Klaipėda, Klaipėda instrua centro k.a. La kondiĉoj estas analogaj. 
Dezirantoj povas loęi ankaŭ en multaj diversnivelaj kaj diversprezaj hoteloj kaj gastejoj de la urbo. Ilin  mendu memstare. Plena grandega listo de 
urbaj hoteloj kaj gastejoj estas ĉi-tie:  https://klaipedatravel.lt/nakvyne/  La informoj estas en la litova, angla, germana kaj rusa lingvoj 
Pagu pro la loęado, same kiel la aliękotizon, dezirinde laŭeble pli frue, esceptokaze eblas pagi ankaŭ surloke, veninte dum la registrado. 
 

MANĘADO 
En la universitata kafejo Jogundė. Oni servos modestan matenmanęon kaj normalan tagmanęon. Oriemtiga unutaga prezo de ambaŭ estas 10 eŭroj (3 
eŭroj matenmanęo kaj 7 eŭroj tagmanęo). Eblos organizi vegetaran manęon. Vespermanęon ĉiu organizu memstare laŭplaĉe. Pagu same kiel 
aliękotizon, laŭeble pli frue, esceptokaze eblos pagi ankaŭ surloke, veninte dum la registrado. 
 

PROGRAMO 
Tradicia, t.e. somera universitato, paroligaj kaj perfektigaj kursoj, literaturaj aranęoj, muzikaj kaj artaj vesperoj, debatoj pri situacio kaj problemoj de 
Esperanto-movado en baltiaj landoj, tradukista kurso, pedagogia seminario, seminario de klubestroj kaj aktivuloj, movada lernejo, sciencteknikaj kaj 
fakaj aranęoj, instruado de kantoj, junularaj aranęoj, konkursoj, kvizoj, distraj programeroj, ekskursoj, ripozado en naturo, diskutoj, forumoj, libro-se-
vo, diservo, interkona vespero, baza konatięo kun litova lingvo kaj kulturo, ekspozicioj, filmoj kaj lumbildoj, gazetara konferenco, sportaj ludoj, 
oficiala malfermo kaj fermo, adiaŭa vespero.  
 

La Organiza Komitato atendas proponojn, sugestojn, ofertojn por la programo, ankaŭ sinproponojn. 
 

KELKAJ GRAVAJ RETEJOJ 
 

1 Urbaj turismaj informoj : https://klaipedatravel.lt/ . Informoj estas en la litova, angla, germana kaj rusa ,lingvoj. 

mailto:litova.ea@mail.lt
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTQ1lsN-8K3C_AEATo95skwjxxlayTE4lIY53AINXag967dQ/viewform
http://www.esperanto.lt/board/zboard.php?id=BET56
https://klaipedatravel.lt/nakvyne/
https://klaipedatravel.lt/
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2. Urba mapo : https://klaipedatravel.lt/en/map/  en la litova, angla, germana kaj rusa lingvoj. 
 

3.Vikipedio pri Klaipėda en Esperanto: https://eo.wikipedia.org/wiki/Klaip%C4%97da  
VIZOJ 
Al Litovio senvize rajtas veni civitanoj de ĉiuj landoj de Eŭropa Unio kaj de multaj aliaj landoj. Aliaj vizojn havigu memstare en Litoviaj 
ambasadejoj kaj konsulejoj en diversaj landoj. En problemaj kazoj turnu vin por helpo al Litova Esperanto-Asocio. Se necese, LEA povas sendi 
oficialan inviton. 
ALIAJ GRAVAĴOJ 
Komence de Junio, 2022 rete aperos Informilo N-ro 2 kun pli detalaj kaj aktualaj informoj pri BET-56. 
Ni antaŭvidas eldonon de ĉiutaga gazeto dum la tuta periodo de la aranęo.  
Aktualajn informojn pri BET-56 Vi povas trovi en retejo de BET-56: http://www.esperanto.lt/board/zboard.php?id=BET56  
Aktualaĵojn pri BET-56 konstante publikigas ankaŭ novaĵretejo La Balta Ondo (https://sezonoj.ru/bet/ ) kaj la reta revuo La Ondo de Esperanto.  
Ankaŭ estas kreita eventopaęo de BET-56 en Facebook: 
https://www.facebook.com/events/515974583016709/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%
22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data
%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A360320015663692%7D%7D]%22%7D  
 

KONTAKTOJ DE LEA 
Adreso:    p.k. 167, LT-44002 Kaunas, Litovio, Litova Esperanto-Asocio 
Poŝtelefonoj:    +370-687-12219 (Povilas JEGOROVAS);  

+370-611-60402 (Asta NASTARAVIČIŪTĖ).  
Retadresoj: De Litova Esperanto-Asocio:  litova.ea@mail.lt;   
 Prezidanto de Litova Esperanto-Asocio 

Povilas JEGOROVAS: pjegorovas@yahoo.com  
 Respondeca sekretario de Litova Esperanto-Asocio 

Asta NASTARAVIČIŪTĖ :  anasturte@gmail.com  
Retejo de BET-55:   http://www.esperanto.lt/board/zboard.php?id=BET56  
Litovaj esperantidstoj faros ĉion eblan por ke BET-56 estu vere altnivela internacia esperantista aranęo  kaj programe kaj organize. Bonvolu jam nun 
plani Vian partoprenon en BET-56 kaj notu tiujn datojn en Via Esperanto-Kalendaro. Ĉiuj estas petataj disvastigi informojn pri BET-56 vaste tra la 
tuta mondo. 
BONVENON AL LITOVIO! 
Organiza Komitato 
28 Jul. 2021 
 

ALIĘILO 
 

al la 56-aj Baltiaj Esperanto-Tagoj  (BET- 56),  KLAIPĖDA, la 9-an – 17-an de Julio, 2022, Litovio 
(pasportajn enketaĵojn kaj adreson laŭeble tajpu aŭ skribu legeble per majusklaj presliteroj) 

 

1.Nomo kaj familia nomo ________________________________________________________________  
 

2.Sekso __________________________ 3.Naskiędato _________________________________________ 
                                                               (tago, monato, jaro) 

4.Hejma adreso _________________________________________________________________________ 

(poŝta, koresponda, poŝta indekso, lando) 
 

5.Telefonoj ____________________________________________________________________________ 
(hejma, ofica, kun necesaj prefiksoj) 

 

6.Retadreso ____________________________________________________________________________ 
 

7.Pasporta numero ______________________________________________________________________ 
(nur por tiuj, kiuj bezonas vizon) 

 

8.Mi kontribuos al la programo de BET-56 per ________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
9.Mi pagas (-os) aliękotizon _______________________________________________________________ 

                           (kategorio, pagmaniero, sumo, valuto, dato de la pago) 
 

10.Mi deziras loęi en ____________________ kaj pagas (-os) ____________________________________ 
(pagmaniero, sumo, valuto, dato de la pago) 

 

11.Mi pagas (-os) pro manęado ____________________________________________________________ 
                             (pagmaniero, sumo, valuto, dato de la pago) 

 

12.Entute mi pagas (-os) _________________________________________________________________ 
(pagmaniero, sumo, valuto, dato) 

 

13.Mi bezonas oficialan inviton de LEA al BET-56 ___________________________________________ 
 

14.Eventuala alventago al BET-56 kaj maniero _______________________________________________ 
 

15.Rimarkoj __________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

16.Dato de alięo:                                                         La ___ -an de _____________________, 2021/22 
 

17.Subskribo                                                                 __________________________________________ 
 

 
 

 

“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 11.10.2021 
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