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DEKLARO DE LA 107-A UNIVERSALA 
KONGRESO DE ESPERANTO EN 
MONTREALO, KANADO 

La 746 partoprenantoj - el 57 landoj - de la 107-a Universala 

Kongreso de Esperanto, kunveninte en Montrealo, Kanado, 

de la 6-a ĝis la 13-a de aŭgusto 2022, traktis la kadran temon 

―Lingvo, vivo, tero: Jardeko de Indiĝenaj Lingvoj.‖ Per 

teritoria agnosko en la malferma ceremonio de la Kongreso, 

ni esprimis nian profundan dankon al la diversaj indiĝenaj 

nacioj, unuavice la ganjenka popolo (Kanien’kehá:ka, 

Mohawk), kiuj neniam cedis siajn rajtojn je tiu teritorio, kie 

ni kunvenis. 

Per prelegoj, filmoj, diskutrondoj, kaj ankaŭ lingvokurso pri 

la aniŝinabeka, ni lernis pri la granda diverseco de indiĝenaj 

lingvoj kaj kulturoj en Nord-Ameriko kaj tutmonde. Ni 

konstatis, ke indiĝenaj popoloj ludas gravan rolon en la 

konservado de naturaj resursoj kaj biologia diverseco, kaj 

estas portantoj de fundamentaj scioj por nia daŭripova ekzisto sur la Tero. Ni krome aŭdis kiel, malgraŭ multaj baroj kaj 

atakoj al iliaj rajtoj, tiuj popoloj organiziĝas por daŭre plenumi siajn tradiciajn okupojn, konservi siajn kulturajn 

praktikojn kaj aserti siajn rajtojn je siaj teroj. 

Honore al la komenco de la Internacia Jardeko de Indiĝenaj Lingvoj (2022-2032), nia Kongreso eldonis novan tradukon 

en Esperanto de la Deklaracio de Unuiĝintaj Nacioj pri la Rajtoj de Indiĝenaj Popoloj. Inter la multaj rajtoj agnoskitaj 

en tiu dokumento, ni aparte atentigas pri Artikolo 13, laŭ kiu ―Indiĝenaj popoloj rajtas revivigi, utiligi, evoluigi kaj 

transdoni al estontaj generacioj siajn historiojn, lingvojn, buŝajn tradiciojn, filozofiojn, skribsistemojn kaj literaturojn, 

kaj asigni kaj reteni siajn proprajn nomojn por komunumoj, lokoj kaj personoj.‖ Kiel movado por lingvaj rajtoj, ni 

esprimas nian fortan subtenon al tiuj principoj. 

La parolantoj de Esperanto alte taksas la valoron de kultura kaj lingva diverseco kaj kunlaboras por realigi lingvan 

demokration en monda skalo. Konforme al tiuj celoj kaj al la informoj kaj ideoj pritraktitaj en ĉi tiu Kongreso, ni 

deklaras nian solidarecon kaj subtenon al indiĝenaj popoloj en ties streboj por memdetermino, paco, justeco, kaj 

interkompreniĝo. 

Gazetaraj Komunikoj de UEAб N-ro 1057б 2022-08-15 
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Estraro de REU informas 

Protokolo №3 de la Estrara decido 
Dato: 05.08.2022. 

Voĉdonado: reta. 

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

Tagordo / temo: 

Protesta letero de REU al UEA pri la kampanjo kontraŭ Svetlana Smetanina. 

Kunteksto: 

- La 31-an de julio 2022 la Estraro de REU eksciis pri aperinta en la komitata dissendolisto de UEA amaso de ĉikanaj 

mesaĝoj fare de kelkaj UEA-komitatanoj kun alvokoj eksigi Svetlana Smetanina de la posteno de Ĉefdelegito de UEA 

por Rusio. 

- En la Estraro de REU estis proponite sendi al UEA protestan leteron reage al tiu kampanjo en la komitata 

dissendolisto. 

- Komence Aleksandr Lebedev proponis malnetaĵon de la letero. Sekvis aktiva diskutado kun proponoj pri aldonoj al la 

teksto de letero. La letero post aldonoj tamen evidentiĝis tro longa kaj peza. Fine, sian varianton de reverkita letero 

proponis Irina Gonĉarova. Tiu varianto estis pli kurta, glata kaj klara. Ĝi estis akceptita (5 voĉoj por, 1 kontraŭ) kiel 

fina varianto kaj sendita al UEA-Estraro la 5-an de aŭgusto. 

Rezultoj de la voĉdonado: 

por: 5; 

kontraŭ: 1; 

sin detenis: 0 

Prezidanto de REU: A. Lebedev 

 
Suplemento: 

A) Protesta letero de REU al UEA pri la kampanjo kontraŭ Svetlana Smetanina 
 

Suplemento A. 
Protesta letero de REU al UEA pri la kampanjo kontraŭ Svetlana Smetanina 
Estimataj estraranoj de UEA, 

Kun bedaŭro ni konatiĝis kun amaso de ĉikanaj mesaĝoj fare de kelkaj UEA-komitatanoj kun alvokoj eksigi Svetlana 

Smetanina de la posteno de Ĉefdelegito de UEA por Rusio. 

Ni volus komuniki al vi la jenon. 

Ni opinias, ke ajna homo, inkluzive funkciulojn de organizaĵoj, rajtas havi sian propran opinion pri io ajn kaj esprimi 

tiun ie ajn en sia nomo. Same privataj politikaj eldiroj de homo ne devas esti preteksto por eksigi la personon de la 

posteno en statute neŭtrala organizaĵo. Neniu REU-estrarano esprimis sian opinion pri la nuna politika situacio je la 

nomo de REU. Ankaŭ Svetlana Smetanina ne faris tion. La atako kontraŭ ŝi havas fortan odoron de netoleremo al alia 

vidpunkto kaj persekutado laŭ politikaj motivoj. 

Se UEA komencos eksigi siajn estraranojn aŭ membrojn pro privataj politikaj sinesprimoj, al UEA ne plaĉaj, ĝi devas 

fari la samon ankaŭ rilate al siaj membroj kun kontraŭaj politikaj vidpunktoj. 

Aliokaze UEA montros sin kiel organizaĵo ne plu neŭtrala kaj forte vundos sian universalecon, ĉar evidentiĝos, ke ĝi 

reprezentas nur esperantistojn kun unu opinio kaj forĵetas esperantistojn kun la alia. Evidentas, ke tiu vojo gvidas al 

ruinigo de la tuta asocio. 

Ni traktas la vidpunktojn kaj proponojn de sinjoro Osmo Buller rilate al Svetlana Smetanina kiel lian privatan opinion, 

esprimi kiun li rajtas same, kiel liaj subtenantoj kaj oponantoj. Ni esperas, ke la Estraro de UEA ne dronos en la marĉo 

de politika engaĝiĝo. Ni kredas, ke UEA restos sur la platformo de neŭtraleco kaj egalrajteco de siaj postenuloj kaj 

membroj. 

Ni ripetas nian proponon daŭrigi la ĉefdelegitecon de Svetlana Smetanina kaj avertas, ke ni ne kunlaboros kun alia 

Ĉefdelegito, se li aŭ ŝi estos enoficigita rezulte de la maljusta eksigo de la nuna. 

Estraro de REU 
 

 

 

 
Aldono 

Respondo de Estraro de UEA 
Karaj kaj estimataj kolegoj en la Estraro de Rusia Esperantista Unio (REU), 

Ni bone ricevis vian leteron de la 5-a de aŭgusto 2022 Antaŭ ol respondi, ni deziras denove agnoski vian rapidan, 

konsciencan kaj protokolitan respondon de la 26-a de aprilo al nia enketa letero de la 22-a de aprilo. Ni notis vian 

deklaron, ke REU daŭre akceptas kaj respektas la Statuton kaj Ĝeneralan Regularon de UEA. Kiel ni promesis, ni 

plusendis vian respondon al la Komitato de UEA por ilia konsidero. Venis esprimoj de kontento pri via deklaro de la  

tuta politika neŭtraleco de REU, kun akcepto kaj respekto de la Statuto kaj Ĝenerala Regularo de UEA. Dum la  

Komitataj kunsidoj en Montrealo, ni memorigis, ke ne venis post tio postuloj de Komitatanoj pri eksigo de REU kiel 
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Landa Asocio de UEA nek proponoj rediskuti en la Komitato. La Estraro de UEA dankas vian kunlaboron por eviti tiun 

rezulton kaj estas kontenta daŭre kunlabori kun REU kiel Landa Asocio aliĝinta al UEA. Ni esperas, ke tiu rilato estos 

bazo por solvi aliajn demandojn, kiuj restas por interkonsento. 

Dum hibrida kunsido en Montrealo, la 12-an de aŭgusto 2022, la Komitato instrukciis al la Estraro, ke ĝi raportu pri 

eventuala eksigo de la ĉefdelegito (ĈD) de UEA en Rusio, sinjorino Smetanina, ĝis la 30-a de septembro. ĈD-oj estas 

ofichavantoj de UEA. Ili reprezentas la Asocion en iu lando. Iliaj eldiroj, ĉefe se publikaj aŭ publike videblaj, 

reprezentas UEA kaj sekve respektu la statutajn celojn kaj statutan neŭtralecon de la Asocio. 

La Estraro de UEA konsideras, ke la komento de ĈD Smetanina, subtenante militajn agojn, reage al la fejsbuka afiŝo de 

Margarita Želve, alia ĈD de UEA (en Latvio) pri reklamo surbaze de materialo de UEA por ―Esperanto, monda lingvo  

por dialogo, ne por milito‖, la 26-an de julio, tago de la 135-jariĝo de Esperanto, ne konformas al la Statuto de UEA 

(art. 3, ―Celoj‖, kaj art. 5, ―Neŭtraleco‖): ―La celoj de UEA estas [...] plifaciligi la ĉiuspecajn spiritajn kaj materiajn 

rilatojn inter la homoj, malgraŭ diferencoj de nacieco, raso, sekso, religio, politiko aŭ lingvo [kaj] kreskigi inter siaj  

membroj fortikan senton de solidareco kaj disvolvi ĉe ili la komprenon kaj estimon por aliaj popoloj. [...] Bonaj 

internaciaj rilatoj kaj la respekto de la homaj rajtoj, tiaj, kiaj ili estas difinitaj en la Universala Deklaracio de la Homaj 

Rajtoj kaj aliaj internacie rekonataj instrumentoj estas por la laboro de UEA esencaj kondiĉoj‖. Privataj opinioj ne plu 

restas privataj ekde kiam ili estas publikigitaj, des pli responde al alia ĈD de UEA, kaj tia publikigo, inkluzive en socia 

reto, damaĝas la publikan bildon de la Asocio. 

La nova Estraro de UEA revizias la Delegitan Reton. La Estraro decidis provizore ne renomumi ĈD-ojn, kiuj ne aktive 

kunlaboras kun UEA aŭ kiuj ne respektas la statutajn celojn kaj statutan neŭtralecon de UEA. Kiel dirite, gravas, ke 

ĈD-oj, ofichavantoj de UEA, kiuj reprezentas UEA en siaj landoj, restu neŭtralaj pri internaciaj politikaj temoj. 

Pro tio, ke la Estraro de REU komunikis, ke REU ne deziras kunlabori kun alia ĈD, kaj pro la nuna malfacila politika 

situacio en Rusio la Estraro de UEA taksas pli prudente momente ne nomumi novan ĈD-on en Rusio. Tiu decido gravas 

ankaŭ por protekti la ĈD-on, REU kaj UEA. 

Ni pretas baldaŭ reveni al tiu temo, sed esperas, ke vi komprenas nian nunan taksadon de la afero. Ni ne deziras nutri 

publikajn diskutojn, kiuj laŭ ni en sia nuna formo utilas nek al UEA nek al Esperanto en Rusio kaj ĝenerale. Tamen ni 

kredas, ke eblas daŭre kunlabori rekte kun REU kiel Landa Asocio aliĝinta al UEA, tiel ke provizora nerenomumo de 

ĈD certe ne malhelpos kunlaboron por niaj komunaj celoj. Ni atendas vian respondon kaj kompreneble restas je 

konstanta disponeblo por kunlabori, certaj, ke ĉiuj ni sukcesos progresi por Esperanto kaj la esencoj de nia movado. 

Sincere kaj kunlaboreme, 

Aleks Kadar, Ĝenerala Sekretario 

Nome de la Estraro de UEA 

 

Aranĝoj 

Tempoj kaj urboj 

Jaroslavlo 1865. 24-28.08.2022 
 

Tiel okazis, ke ĉi-somere tio estas la sola 

relative granda aranĝo en Rusio. Origine, Tempoj 

kaj urboj estis konceptita kiel aranĝo de MASI, 

tamen, bedaŭrinde, en 2020 ĝi ne okazis pro kovima 

plago, kaj en 2021 ĝi ja okazis en Penza, tamen la 

informo pri ĝi – kaj anticipa, kaj posta – estis tiom 

malvasta kaj magra, ke ĝi estis nur renkontiĝo de 

kelkaj bone konataj inter si personoj sen tutlanda aŭ regiona signifo. Ĉi-jare 

organizantino de la antaŭa aranĝo – Lena Kuznecova el Samara – iom 

konsideris la pasintjarajn erarojn, kaj informo pri la aranĝo aperis kvankam 

malfrue, tamen sufiĉe frue, por ke al ĝi aliĝu sufiĉe da interesitaj personoj (pro 

kio 

necesas 

danki la 

Prezidanton de REU A. Lebedev). Tial jam antaŭ la aranĝo 

aliĝis 27 personoj el diversaj urboj kaj regionoj de Rusio: 

Moskvo, Peterburgo, Ivanovo, Samaro, Dimitrovogrado ka., kio 

por la nuna situacio estas sukceso en si mem. Ankaŭ gravas, ke 

en organizado de la renkontiĝo partoprenis lokaj, jaroslavlaj, 

esperantistoj – kaj spertuloj, kiel la fratoj Kontrov kaj Svetlana 

Dudaleva, kaj komencantoj, kio devos stimuli tiean movadon. 

La anticipa koncepto de la aranĝo estis substreki la 

jaron 1865, kiam Zamenhof komencis lernejan edukadon. Do, 

kio okazis en la mondo kaj en la edukado en tiu momento? La 

dua tasko de la aranĝo estis konatiĝi kun la urbo kaj ĝiaj valoroj 

per ekskursoj, vizito al muzeoj kaj ekspozicioj. Nu, pli-malpli 

ambaŭ taskoj esti plenumitaj. 
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Feliĉe, Nikolaj Kontrov, kiu estas direktoro de lernejo (ĉe 

rando de la urbo), dum du tagoj disponigis grandan salonon de la 

lernejo por kunvenoj de esperantistoj. Tie okazis prelego-prezento 

de Irina Gonĉarova pri komparo de diversaj lernolibroj. Tre aktiva 

kaj instrua interaktiva aranĝo! Krome, estis prelegoj de Nikolao 

Gudskov Gregor Mendel: lia pinta jaro 1865 (ja ĝuste en tiu jaro 

aperis lia unua raporto pri eksperimentoj super plantaj hibridoj, de 

kiu startis la scienca genetiko), kaj Marko Zamenhof – eminenta 

edukisto (surbaze de la arkivaj esploroj de A. Korĵenkov, 

publikigitaj antaŭ deko da jaroj en LOdE). Koncertis (aŭ, pli ĝuste, 

prezentis ―komunajn kantojn‖ kun gitara akompano) la lokanino 

Svetlana Dudaleva kaj dimitrovgradano Aleksandr Ĥrustalov. 

En la hoteleto (kie la komuna ejo-manĝejo estis tre 

malgranda) okazis konversaciaj rondoj (kiujn gvidis Tatjana 

Loskutova el Ivanovo), diversaj babiladoj, konkurso pri scio pri 

Jaroslavlo (brile preparis Aleksandro Mitin el Niĵnij Novgorod), 

interpretista konkurso (Irina Gonĉarova el Odincovo), diversaj 

ludoj. Do, la vigla kaj bela komunikado okazis. 

La ekskursa programo estis parte memstara – ĉiu havis eblecojn promeni tra la urbo memstare kaj en grupetoj kaj viziti iujn 

el sennombraj jaroslavlaj muzeoj, kaj organizitaj. El la lastaj necesas mencii unuavice urban trarigardon sub esperantlingva gvidado 

de Georgij Kontrov. Krome, ĉiuj kune navigis al apudurba 

belega monaĥinejo Tolga. Bedaŭrinde, la vojaĝo estis malbone 

preparita, kaj tie ne estis iu gvidado kaj ekskurso – sekve, ĉiu 

konatiĝis kun la loko laŭ propra kapablo, kaj kleriga efiko de tiu 

vizito estis malalta. 

Tre bela ekskurso okazis al la bieno de la rusa poeto 

Nikolaj Nekrasov (ne miksu kun la samnoma poeto 

esperantisto!) Karabiĥa. Tre interesa loko, tre bona ekskurso far 

la loka ĉiĉeronino, oni povis multon ekscii kaj senti dum ĝi. Oni 

pasintjare celebris 200-jariĝon post naskiĝo de Nekrasov, 

publikigis novajn tradukojn al Esperanto… Kaj en la parko 

Aleksanro Mitin legis siajn tradukojn el Nekrasov, kaj Nikolao 

Gudskov – kelkajn tradukojn far aliaj poetoj. Do, ankaŭ en tiu 

ekskurso estis elemento de Esperanto-kulturo! 

La plej neatendita, sed treege interesa ekskurso okazis 

laŭ iniciato de Maria Verzun (loĝas nun apud Peterburgo, sed 

devenas el Jaroslavlo). Tio estis vizito al la teksa fabriko 

Kraskij Perekop, kie estas speciala muzeo, organizita kaj 

gvidata de ardaj entuziastoj. La fabriko estis fondita antaŭ 300 

jaroj, kaj de tiu tempo seninterrompe funkcias ĝis nun (eĉ se nun ne tiom aktive, kiel antaŭe). Iam triono de Jaroslavla loĝantaro estis 

ligita kun tiu fabriko! Kaj la proksima parko kun baroka Petro-Paŭla preĝejo de 1742-a jaro estas ligitaj kun frua periodo de la teksa 

fabriko. Kaj eĉ la rusa esprimo ―zatrapeznij kostjum‖ estas ligita al speciala ŝtofo de la 18-a jarcento el tiu fabriko, ricevinta la 

nomon de la tiama posedanto… Ankoraŭ multon, multon interesan ni eksciis pro tiu elstara vizito! 

Kaj, krome, dank’ al N. 

Kontrov ni ricevis invitbiletojn al 

prezento en Kinocentro 

―Millenium‖ okaze de Tago de 

Kino. Tio estas nova, funkcianta 

nur 10 jarojn, moderna kaj luksa 

konstruaĵo kun 5 salonoj, el kiu la 

ĉefa entenas preskaŭ 1500 lokojn! 

Belega loko, vizitinte kiun naskiĝas 

penso pri tio, ke ĝi povus esti la 

ĉefa ejo por eventuala UK . 

Konklude: la aranĝo 

okazis, kaj al la partoprenintoj ĝi 

donis kaj plezuron, kaj utilon, 

ankaŭ, espereble, por la loka 

movado. Estis sufiĉe multe da 

organizaj misoj (kiel, en la navigo 

al Tolga, sed, bedaŭrinde, ne nur), 

sed la plusoj pli multas. Tamen por 

la formato de ĉ. 30 partoprenantoj, 

konsiderante la tro malfruan 

informon, la aranĝo estis normala, 

kaj ni danku la ĉefiniciantinon kaj 

organizantinon Lena-n Kuznecova-n pro tio, ke ni havis almenaŭ unu plenvaloran aranĝon ĉi-somere. Espereble, sekvontjare io 

simila ripetiĝos, sed kun pli frua preparo kaj informo, kaj pli grandskale! 

Nikolao Gudskov 
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1865 kaj Jaroslavlo 
“Tempoj kaj Urboj”–2022 

 

La 24-29-an de aŭgusto en Jaroslavlo bele pasis la dua renkontiĝo 

"Tempoj kaj Urboj" (TkU). MEA MASI havas al ĝi rilaton: estas nia ideo 

organizi ĉiujaran esperantistan renkontiĝon en divesaj rusiaj urboj kaj konatiĝi 

kun tiuj, speciale atentante la periodon, ligitan al la biografio de L. Zamenhof. 

Rekaptinte la ideon, la aranĝon en Jaroslavlo organizis la volganino Jelena 

Kuznecova, samkiel pasintjare en Penza, tamen ne sen subteno de MASIanoj. 

Ĉi-foje multe kontribuis la organizadon la MASI-membroj Maria Verzun kaj 

Ilja Muravjov, finance helpis Aleksandr Basov kaj Aleksandr Lebedev, inter ĉ. 

30 partoprenintoj estis deko da MASIanoj.  

La ĉi-jara TkU havis aldonon al la titolo: "Tempoj kaj urboj. 1865". 

En tiu ĉi jaro la juna Ludoviko ekfrekventis la gimnazion. Tial la temo de TkU-

2022 estis "Klerigado". Indas substreki, ke la aranĝo perfekte sekvis la temon. 

La profunda esperantlingva prelego de Nikolao Gudskov (u. Moskvo) ―Marko 

Zamenhof kiel eminenta edukisto‖ montris, ke la patro de Ludoviko multe kontribuis al intereso de la filo pri lingvistiko kaj, spite al 

la stabiliĝinta mito, neniam bruligis la zamenhofan manuskripton de la unua lingvoprojekto. Irina Gonĉarova gvidis la dulingvan 

seminarion pri diverseco de Esperanto-lerniloj, kiun kontribuis pli ol dek ĉeestintoj – de interesiĝantoj pri nia lingvo ĝis spertuloj. 

Ĉiu elektis por si iun lernilon, analizis ĝin kaj rakontis 

pri ĝi al la aliaj – ĉu en la rusa, ĉu en Esperanto. Estis 

speciale ĉarme, ke niaj komunaj kunvenoj pasis en vera 

lernejo, kies direktoro estas la bonega esperantisto kaj 

tre agrabla homo Nikolao Kontrov. Tre kore kaj 

hejmece li akceptadis nin, montris la lernejon, 

disponigis la komunan salonon kun projekciilo kaj 

malavare nin regaladis. Eĉ pli: evidentiĝis, ke Nikolao 

Kontrov estas ŝatanto, kolektanto kaj plenumanto de 

Esperantaj kantoj, kiujn li bonege plenumadis kune kun 

Svetlana Dudaleva (u. Jaroslavl) kaj ŝiaj gelernantoj-

esperantistoj, ĉe pasia subteno de Aleksandr Ĥrustaljov 

(u. Dimitrovgrad). Alvorte, nia generacio scias, ke 

komuna kantado estas unu el la plej bonaj 

lingvolerniloj! 

Ekscii, kio okazis en Jaroslavlo en la 60-aj 

jaroj de la 19-a jarcento, kiam frekventis gimnazion la 

juna Zamenhof, helpis al ni multaj bonegaj ekskursoj. 

Tra la mirinde bela urbo gvidis nin la jaroslavlano 

Georgij Kontrov, kiu rakontis en Esperanto pri multaj 

historiaj lokoj de la ĉefurbo de la Ora Ringo. Dum la belega vizito al Karabiĥa — la bieno de N. A. Nekrasov — Aleksandr Mitin (u. 

Niĵnij Novgorod) deklamis al ni siajn tradukitajn poemojn de la fama rusa poeto. Tre informplenan ekskurson al la 300-jara teksa 

fabriko ―Krasnij Perekop‖ organizis por dezirantoj Maria Verzun (u. Sankt-Peterburgo). La temon trafe kontribuis la esperantlingva 

prelego de Nikolao Gudskov pri Gregor Johann Mendel, kiu ĝuste en 1865 raportis al la sciencista komunumo pri la rezultoj de siaj 

eksperimentoj, kiuj iĝis la unua paŝo al la nuntempa genetiko. 

Nepre 

menciindas ankoraŭ du 

gravaj programeroj. La 

Konversaciaj Rondoj 

por komencantoj kaj 

progresantoj, gvidataj 

de Tatjana Loskutova 

(u. Ivanovo), kiujn 

diligente partoprenis 

deko da 

parolpraktikantoj. La 

tradukista maratono, 

organizita de 

Jaroslavna Puŝkarskaja 

(u. Dimitrovgrad), 

elvokis grandan 

entuziasmon, kaj ĉi-

foje finiĝis per komuna 

pridiskuto pri la plej 

ĝustaj tradukoj de la 

problemaj tekstofragmentoj. Cetere, Jaroslavna kiel ĉiam organizis por emuloj praktikadon de ĵonglado. 

Kio ĉi-foje speciale gravis por mi? La vere komforta, amika etoso. Vi diros: tio ja estas normo por esperantistaj 

renkontiĝoj. Vere. Sed en la nova realeco tiu ĉi kutimaĵo estis submetita al la elprovo – kaj ĉi-foje inde eltenis ĝin. 
 

Irina Gonĉarova 
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Instruado 

La lingvo por sukceso 
Sperto de Esperanta instruado en someraj infanaj tendaroj 

Miaj infantendaroj... Mi jam 

rakontis pri du someraj de la klerigejo 

HimBio, kiuj pasas en naturrezervejo de 

Tverj-provinco, kaj pri unu vintra en la 

proksimeco de la ĉuvaŝia ĉefurbo Ĉeboksaro. 

Tiun organizis la fama esperantisto-aktivulo 

Aleksandr Blinov enkadre de la Ĉeboksara 

porinfana lernejo ―La lingvo por sukceso‖. 

Similspecaj infantendaroj pasas ankaŭ 

somere, kaj ĉi-julie dum 12 tagoj mi la duan 

fojon laboris tie kiel unu el la 

infanorganizantoj kaj kiel instruisto de 

Esperanto. Estas interesega kaj tre agrabla 

sperto. 

Mi memorigu, ke la tendaroj de tiu 

ĉi lernejo pasas kun la sama tagordo: 

lingvostudado antaŭ la tagmanĝo kaj kreaj, 

klerigaj, sportaj aŭ distraj aranĝoj tage kaj 

vespere. Post la matenmanĝo por ĉiuj infanoj estas la horo de la angla lingvo, kiam la infanoj estas disdividitaj je grupoj konvene al 

la scio de la angla. Post paŭzo okazas lecionoj, ankaŭ unuhoraj, 

kiuj nomiĝas ―La elektita lingvo‖. En tiu ĉi somera aranĝo kun 

ĉirkaŭ 80 infanoj la lingvoj por elekti estis la araba, la ĉina, la 

hispana, la germana (2 grupoj – komencantoj kaj progresantoj), 

la korea, la angla (per kantoj) kaj Esperanto. La grupoj 

formiĝas laŭ la deziroj de la infanoj, sed en ĉiu grupo devas esti 

ne pli ol 10 lernantoj, do, se iu ne sukcesis sin enlistgi antaŭ 

kompletigo de la dezirata grupo, necesas enskribiĝi en alian 

lingvogrupon. 

Antaŭ la enskribiĝo ĉiuj infanoj estas disdividitaj je 7 

diversaĝaj grupoj, kiuj laŭvice vizitas instruistojn de la ―duaj‖ 

lingvoj, kies tasko estas dum 7 minutoj alloge rakonti pri ―sia‖ 

lingvo kaj instrumetodo. Estas ekster miaj kapabloj sepfoje 

ripetadi la samon, tial mi nepre menciadis nur la bazajn faktojn 

(kio estis Zamenhof kaj lia ideo). Ĉio alia aperadis laŭ la  fluo 

de la rakonto kaj laŭ la reagoj de la aŭskultantoj. Necesis 

konsideri ankaŭ, ke pli ol duono da tendaranoj estas regulaj 

pertoprenantoj de tiuj ĉi tendaroj, do, por tiuj necesis klarigi, 

kial indas denove viziti la kurson. Estas agrable konstati, ke post la prezentado de la lingvoj la listo de la dezirantoj lerni Esperanton 

ĉiam atingas la dekon la unua. 

Instrui al infatoj de la tendaro ―La lingvo por la sukceso‖ estas granda ĝuo. Unue, pro la disciplino (ĉiuj aranĝoj de la 

programo estas nepre vizitendaj, speciale tiuj prilingvaj). Due (sed fakte – unue!) ĉiuj infanoj estas diligentaj kaj vere deziras lerni. 

Sciante, ke en la grupo estos diversaĝaj infanoj kun diversaj scioj (vere, inter mia deko kvar gelernantoj jam vizitis mian kurson 

vintre aŭ pasintsomere), mi multe uzis tajpfoliojn kun kvizoj, kiuj enhavas diversfacilajn taskojun, leksikajn kaj gramatikajn. Ĉiujn 

kvizojn eblas konkeri sendepende de la antaŭscioj 

pri la lingvo – ĉar ĉiuj taskoj de la kvizo havas 

suflorojn por solvi aliajn taskojn. Tamen tio postulas 

atenton, interesiĝon kaj sufiĉe multan tempon. Por 

komencantoj tiaspecaj taskaroj estas materialo por 

memstare fari iujn konkludojn pri la gramatiko, por 

la homoj, kiuj iam lernis Esperanton, sed ―ĉion 

forgesis‖, tio estas bonega materialo por ĝue 

rememori multajn gramatikerojn. La infanoj ofte 

konsultas unu la alian kaj havas impreson de la 

propra sukceso. Tiaspecajn kvizojn mi proponas kiel 

eksterlecionajn taskojn. 

Sed dum la leciono ni trejnas 

aŭdkomprenon, horajn respondadojn kaj dialogojn. 

Por klarigi vortelementojn mi uzis Esperantajn 

nomojn de la herooj de la ludo ―Homlupoj‖, kiun 

infanoj ŝategas ludi kun mi en la rusa lingvo. Ili 

deziris ne nur scii la nomojn, sed ankaŭ ludi en 

Esperanto almenaŭ enkondukan parton de la ludo. 

Estas tre inspiriga kapablo de la geknaboj rifuzi de 

la rusa lingvo dum la lecionoj kaj peni kompreni ĉion sen traduoj. 
 



PONTO n-ro 128, oktobro 2022 

7 

 

Multe vigligis kaj lingve progresigis la infanojn la serĉa scenigo de la rusa popola fabelo ―Rapo‖ kaj kantado de la populara 

kanto ―10 bovinoj‖, kiujn la grupo prezentis dum la du vesperaj tendaraj koncertoj. Por la provludoj ni havis kroman tempon, kiam la 

tuta grupo sen multaj penoj parkerigis la ambaŭ tekstojn, kion ni poste gaje uzis dum la lecionoj kiel gramatikajn kaj leksikajn 

ekzemplojn. 

Dum la kurseto ĉiu infano ricevis donace konsultbroŝuron de Grigorjevskij kaj la Rus-Esperantan Teman vortaron de 

Galiĉskij. Tio multe entuasmigis kelkajn plu lerni kaj eĉ korespondi kun mi. Nu, tion ni ne kredu dum ne venos almenaŭ unu letero. 

Tamen eblas certi, ka la grupanoj nun havas sufiĉan imagon pri logikeco de la Esperanta gramatiko kaj vortfarado. Ili scias ankaŭ, ke 

Esperanta leksiko multe helpas konatiĝi kun aliaj lingvoj kaj ju pli da lingvoj vi scias, des pli facile eblas lerni la aliajn. La ideon 

subtenas la slogano de la vintra tendaro, kiu ankaŭ nun ornamis niajn novajn tendarajn T-ĉemizojn:  ―La limoj de mia lingvo signifas 

la limojn de mia mondo‖.   

Irina Gonĉarova 

Rusio, MEA MASI 

 

Retaj Esperanto-kursoj 
 

Post sukcesa ĉi-jara reta E-kurso komenciĝas nova sesio de Esperanto-kursoj, kiuj estos efektivigataj je subteno de Internacia Ligo de 

Esperantistoj-Instruistoj (ILEI) ene de 4-5 monatoj en Zoom-programo. Ĉiuj dezirantoj, kiuj ankoraŭ ne lernis la lingvon, kaj tiuj, 

kiuj jam havas bazajn sciojn de Esperanto kaj ŝatus daŭrigi lerni ĝin, estas invitataj al la unuaj lecionoj, kiuj okazos la 22-an de 

oktobro (sabato) je la 13.30 h.(moskva tempo) – BAZA KURSO, kaj je la 17 h. (moskva tempo) – MEZGRADA KURSO. Daŭro de 

ĉiu leciono – 2 h. unu fojon semajne. Por ricevi pliajn informojn nepras plenigi enketilon, kiun eblas ricevi laŭ E-mail: esperanto-

kurso@mail.ru 
 

Lecionojn gvidas instruistino pri fremdaj lingvoj, membro de UEA, Tatjana Georgijevna Loskutova (multjara sperto de E-instruado 

en Rusio kaj ekterlande). 

 
 

Kluba vivo 
 

Esperantistoj en “Baĵovaj lokoj” 
 

La somero, kiel ĉiam kugle traflugis – trabrilis, kaj jam cedis la lokon 

al la aŭtuno. Onidire, ĉiun sezonon necesas renkonti kun amo kaj adiaŭi danke. 

Nia esperantista grupo bonege adiaŭis la someron en ĝia lasta tago, la 31-n de 

aŭgusto. Ni havis la bonŝancon pasigi tiun lastan aŭgustan tagon eksterurbe, ĉe 

naturo, en la bela natura parko―Baĵovaj lokoj‖. La parko situas je 65 km for de 

la urbo, en Siserta distrikto de la Sverdlovska provinco.kaj ĝojigas turistojn per 

la mirinda beleco, kvazaŭ aperinta de la paĝoj de la ŝatataj ankoraŭ de infaneco 

popolaj epikaj rakontoj de P. P. Baĵov. Ĉar Siserto estas la naskiĝloko de la 

konata urala verkisto, tial estas logike, ke la parko ricevis lian nomon.. 

Nia grupo venis al la loko per tri privataj aŭtoj kaj inter ni eĉ estis la 

profesia ĉiĉeronino, kiu antaŭe multfoje ekskursgvidis ĉi tie. Ankaŭ ĉi – foje Rita Husanova lerte gvidis la grupon laŭ la ĉefa itinero, 

kiu komenciĝis de la negranda zigzaga rivereto ―Nigra‖, super kiu etendiĝis la ―Ponto de fiŝisto‖, kiu ricevis tian nomon, ĉar multe 

da fiŝistoj ŝatis fiŝkapti ĉi tie. La bordoj de la rivero estis abunde kovritaj de marĉoherboj kaj arbustoj kaj aspektis tre pitoreske. 

En la parko multis lignaj skulptaĵoj. Post la ―Ponto de fiŝisto‖ nin renkontis la skulptaĵo de la ligna urso: suffice alta, 

proksimume 190-сentimetra, kun tre ridinda muzeleto. Kaj trairinte iom pli laŭ la alia ponto, ni paŝis al la ―Kabo de amantoj‖. Tio 

estis distanca de la ĉefa pado kaj la ĉirkaŭita per la rivero pergolo, kien venas paroj de geamantoj por resti solaj. Estis apude eĉ la 

ligna skulptaĵo de la gardistoj de tiu ĉi loko – paro de gejunuloj, kiel simbolo de sincera kaj fidela amo. 

Plu la turisma pado kondukis nin al unu el la roluloj de la Baĵovaj rakontoj – al ―Granda kolubro‖, kiu ĉi tie tute ne 

hazardis, ĉar ĝi laŭ la Baĵova rakonto estis la posedanto de tiu ĉi tero. Post la kolubro eblis vidi la etendintan Nigra – rivereton, en kiu 

antaŭe oni lavis oron, kaj tial la kolubro ankaŭ havis la  orkoloron. 

Plua nia vojo tra la mirinda pinarbaro venigis nin al unu el la plej malnovaj kastoraj 

dignoj en la parko. Bedaŭrinde tage kastorojn vidi ne eblis, ĉar ili estas krepuskaj bestoj, sed se 

ni ĝisatendus la vesperon aŭ la fruan matenon, eble ni povus observi ilian laboron rekte de la 

pado:) 

Dum la vojo al la ĉefa koro de la natura parko – al la lageto ―Talka ŝtono‖- ni trovis 

ankoraŭ unu vidindaĵon: la grandan formikejon, kiu estis barita per la malgranda barilo kaj 

apude staris la plato, sur kiu estis montrita la tuta strukturo de la formikejo. Tio estis vere 

neordinara! 

Kaj fine ni atingis la perlon de la parko - la lageton ―Talka ŝtono‖! Ankoraŭ en la ХIХ 

jarcento ĉi tie ekzistis elminigado de talko, bezonata por la uzinoj de Siserto. Pro la intensaj 

laboroj al la ХХ-a jarcento ĉi tie aperis la profunda minejo. Dum la laboroj oni tuŝis la 

akvoportan tavolon kaj la minejo pleniĝis per la subtera akvaro. Baldaŭ mendado de talko falis 

kaj oni haltigis ĝian elminigon ĉi tie. Tiu ĉi loko estas vere impresa: montoj kaj  arbaro ĉirkaŭ la 

natura koro de la lageto kun la malvarmeta akvo. Tamen troviĝas la kuraĝuloj naĝi en ĝi kaj 

ankaŭ nia esperantistino kaj ĉiceronino Rita plezure naĝis en tiu tago. 

La tuta itinero havas la 5 kilometran longecon kaj du padojn: la ruĝan kaj la bluan. Al la ―Talka ŝtono‖ ni iris laŭ la ruĝa 

kaj revenis – laŭ la blua pado.  Kaj la vojo estis agrabla kaj tute ne laciga: la freŝa aero kaj birda plurvoĉa kantado; la hela arbaro, en 

kiu ankoraŭ eblis frandi la restaĵojn de mirtelo; la pluraj komfortaj benkoj dumvoje , sur kiuj ni povis sidi kaj interbabili ; kaj fine la 

fonto kun la tre bongusta kaj freŝiga akvo. Unuvorte estis la ĝuiga promeno! 
 

 

mailto:esperanto-kurso@mail.ru
mailto:esperanto-kurso@mail.ru


PONTO n-ro 128, oktobro 2022 

8 

 

En la parko ni restis ĝis la tria horo tage kaj poste veturis per la aŭtoj gasti ĉe nia esperantistino Marina Kadirova, kiu loĝas 

nun tre proksime de la parko, en Kaŝino de Siserta distrikto. Marina jam atendis nin en sia bonega domo kun la vasta korto kaj granda 

ĝardeno. Rapide estis aranĝita bela tablo kun la abundego da frandaĵoj, kun la krimea vino kaj bongustega balzamo. Do, certe, sekvis 

la tostoj je finiĝanta bela somero, je amikeco kaj Esperanto. Sendube, ĉiuj kompanianoj jam havis la bonegan apetiton post la vigla 

promenado kaj aktivege eklaboris la forkoj kaj kuleroj : ) Poste ni ĝoje kunkantis akompane de la gitarludo de Sergej Kumkov kaj 

Viktoro Kulakov, promenis en la ĝardeno, kolektis tie diverspecajn pomojn de la pomarboj kaj berojn de nigra kaj ruĝa ribo, groso de 

la arbustoj. Estis jam vespero, kiam ĉiuj grupanoj kun la sako de la  ĵuskolektitaj pomoj, adiaŭis la gastaman mastrinon kaj ekveturis 

urben. Enveturinte en Jekaterinburgon, ni ekvidis la grandajn flakojn kaj spurojn de la pasinta ĉi tie pluvego, cetere post la deko da 

varmegaj kaj sekveteraj tagoj. Tiel ―frapis la fenestron‖ la alproksimiĝanta aŭtuno kaj finiĝis la rapidfluga somero. 

Fine mi kore dankas ĉiujn partoprenintojn kaj certe la kontribuintojn por la sukceso de nia eksterurba vojaĝo! Ĝi donacis al 

ni ĉiuj belegajn ĝojajn kaj feliĉajn momentojn! 

Raja Kudrjavceva Jekaterinburgo 
 

 

 

Pri la sabata piedira ekskurso en la centro de Jekaterinburgo 
  

Dum la varmaj kaj sunaj tagoj de la postsomero  oni ŝatas pli da tempo pasigi ne hejme, sed promenante sub la ĉielo, 

enspirante freŝan aŭtunan aeron kaj ĝuante vidaĵojn de la urbo jam en la belaj aŭtunaj koloroj,  Kaj sabate la duopo de jekaterinburgaj 

esperantistoj (mi kaj Vjaĉeslav Gusev) trovis bonegan eblecon por tia promenado, partopreninte la interesan piediran ekskurson en la 

urbo. La ekskurso nomiĝis  ―Majakovskij en la urbo de estonteco‖ kaj okazigis ĝin la urba muzeo  de  verkistoj de Uralo. 

Estas konata la fakto , ke la fama poeto V. Majakovskij en la frosta 

januaro de la 1928-a jaro vizitis Sverdlovskon enkadre de sia prelegvojaĝo laŭ la 

itinero : Kazano – Sverdlovsko- Permo – Vjatka ( nuna Kirovo). En la urbo li pasigis 

4 tagojn kaj la programo de lia restado ĉi tie estis  tre riĉa . La poeto voĉlegis siajn 

poeziaĵojn kaj la poemon ―Ĥoroŝo! ― ( ―Bone!‖) en la Aferklubo ( nuntempe en tiu  

ĉi domo estas la urba filharmonio), vizitis novajn domojn de sverdlovskaj 

metalurgiistoj, renkontiĝis kun la studentoj de 

la instituto pri minejoj, ludis bilardon,  

gustumis pelmenojn kun la ursa viando, estinte 

gaste hejme ĉe la tiama estro de la urba 

ekzekutiva komitato A. Paramonov. Krom tio 

Majakovskij vizitis la lokon de la enterigo de 

la lasta rusa caro kaj liaj familianoj. 

La poeto trafis en Sverdlovskon en   

la kulmino de ĝia rekonstruo kaj  aliformiĝo en la industrian centron. La malnova urbo 

ĝisvivadis tiam la lastajn tagojn, ĉie ĉirkaŭe rapide kreskis la nova urbo – kiu impetis, kiel tiam 

ŝajnis, al la hela estonto. En la aero ŝvebis la antaŭsento de la grandaj ŝanĝoj.  Tial kiam la 

poeto demandis ĉe A. Paramonov ― kion la urbo konstituas nun‖, la respondo estis : ― Nenion 

konstituas. Tio, kion vi vidis, estas la hieraŭa tago, sed por la urbo plej gravas ĝia morgaŭo, kaj 

por tio ni laboras‖ La literaturiston impresis la vastskala konstruado en la urbo kaj li nekredeble 

rapide verkis ĉi tie la poemon ―Jekaterinburgo – Sverdlovsko‖, kiu jam sekvonttage estis 

publikigita sur la literatura paĝo de la taggazeto ―Urala laboristo‖. Ĝenerale en la sverdlovskan 

ciklon de la poeziaĵoj de Majakovskij entute eniris liaj tri poemoj: krom la jam menciita estis 

ankoraŭ ―Rakonto de la fandisto Ivan Kozirev pri enloĝiĝo en la novan loĝejon‖ kaj la poemo 

―Imperiestro‖, kiun la poeto коmencis verki post la vizito de la Ipatjeva – domo kaj la loko de la enterigo de la korporestaĵoj de 

Nikolao la Dua kaj liaj familianoj. 

Multon interesan eksciis ni en tiu ĉi tago, promenante en la urbocentro laŭ la ―spuroj de V. Majakovskij‖, aŭskultante liajn 

poemojn kaj provante kompreni la historiajn zigzagojn. Rapide traflugis la trihora piedira ekskurso, kies fino vere surprizis nin : ĉar 

ni alvenis al  la lasta domo, kiun ankaŭ vizitis la poeto en tiama Sverdlovsko. Kaj tiu domo estis la malnova, ruiniĝanta nun 

konstruaĵo, la arkitektura monumento en la stilo de la konstruktivismo - Domo de Kulturo, en kiu antaŭ kelkaj jaroj situis mia 

laborloko kaj samtempe la kunvenejo de jekaterinburgaj esperantistoj. Antaŭe mi sciis, ke tiu ĉi konstruaĵo estas historia, ĉar en ĝi 

siatempe renkontiĝis kun la publiko la artisto kaj aŭguristo W, Messing, ĉi tie aperis la unua en Sovetio klubo de rokmuziko . Kaj jen 

la nova brila malkovro! 

Raja Kudrjavceva Jekaterinburgo 
 

 

Ekstera informado 
 

Ekspozicio kaj prelego en distrikta muzeo 
 

La 26-an de julio en la muzeo de Koĥma, distrikto de Ivanovo, okazis ekspozicio kaj 

prelego pri Esperanto kaj aktivado de geesperantistoj en la regiono. La omaĝan aranĝon 

organizis la direktorino de la muzeo Natalija V. Cikulina, kiu E-lernas en la kurso por 

komencantoj (ruslingvanoj) per Zoom. Pliajn detalojn eblas legi en la retejo de la 

muzeo http://kohma-museum.ivn.muzkult.ru/news/82785654 . 
 

Tatjana Loskutova, Ivanovo 

 
 

 

http://kohma-museum.ivn.muzkult.ru/news/82785654
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Oni pri ni 
 

Nursultan refariĝos Astana… Kio do pri la Kazana strato Esperanto? 
 

En septembro denove ekstaris la problem pri la nomo de la 

strato en Kazano, kiu en 2015 trasformiĝis el Esperanto al 

Nazarbajev. En Kazaĥio mem oni nun planas revenigi al sia 

ĉefurbo la antaŭan nomon Astana. Lige al tio ankaŭ en 

Kazano komenciĝiskoncernaj  movoj, kaj aperis publikaĵoj 

en la loka gazetaro, ibkluzive klarigojn pri tio, kio ja estas 

Esperanto, kion ni ne povas ne konsideri pozitiva fakto! 

Jen la du koncernaj publikaĵoj, aperintaj la 16-an de 

septembro: 

Vespera Kazano (Вечерняя Казань): 

«противоестественно и пошло называть в честь 

живущего»: Казахстан переименует Hур-султан в 

Aстану, а в казани мечтают о переименовании улицы 

назарбаева. Vidu ĉi tie: https://www.evening-

kazan.ru/articles/protivoestestvenno-i-poshlo-nazyvat-v-

chest-zhivushchego-kazahstan-pereimenuet-nur-sultan-v-

astanu-a-v-kazani-mechtayut  

Portalo e-kazan.ru. Эсперанто — что это за язык такой, в честь которого была названа целая улица. https://e-

kazan.ru/news/show/48219 

 

Krom tiuj publikaĵoj el Kazano, dum lasta t6empo aperis ankoraŭ unu atentinda artikolo en la portalo kulturologia.ru Почему 

Гитлер и Сталин люто ненавидели эсперанто и другие малоизвестные факты о самом странном языке мира: 

https://kulturologia.ru/blogs/110822/53981/ 

 
 

Ekzamenoj 
 

La vica tutmonda KER-sesio pri la scio de Esperanto (skribaj ekzamenoj por la niveloj B1, B2, C1, C2) pasos la 

26-an de novembro (sabate) en Moskvo (apud la metrostacio Aleksejevskaja). 

Estas arde invitataj  ne nur moskvanoj, sed ankaŭ aliurbanoj!  

Do, invitu aliĝi ĉiujn viajn konatojn, sendepende de la loĝloko! 

La Aliĝilo por la ekzamenotoj estas ĉi tie: https://edukado.net/alighilo?id=2022TU-RUMO (anticipe necesas aliĝi 

al edukado.net !) 

Aliĝu senprokraste! 
 

UEA informas 
 

MESAĜO DE UEA OKAZE DE LA MONDA TAGO DE LA MEDIO, 5 JUNIO 2022 
 

Antaŭ 50 jaroj, en 1972, la internacia politiko pri medio sukcesis atingi solidan kolektivan 

direkton pro la okazigo de la Konferenco pri la Homa Medio (la Konferenco de Stokholmo), 

post kiu en tiu sama jaro, la 15-an de decembro (koincide kun la Zamenhof-Tago, samtempe la 

Tago de la Esperanto-libro kaj de la Esperanto-kulturo), la Ĝenerala Asembleo de Unuiĝintaj 

Nacioj adoptis la rezolucion A/RES/2994 (XXVII) deklarantan la 5-an de junio la Monda Tago 

de la Medio (MTM). La rezolucio instigas registarojn kaj organizojn entrepreni en tiu tago, 

ĉiujare, tutmondajn agadojn reasertantajn la zorgon pri la konservado kaj plibonigo de la 

medio, cele al profundigo de la ekologia konscio en la menso de la homoj. 

Tiu tago devas utili por reliefigi, ke protektado, sano, resanigo kaj daŭripoviga flegado de la 

medio estas grava afero por la garantio de la diverseco en nia planedo kaj pro la rekta influo al 

la bonfarto de la popoloj kaj al la ekonomia disvolviĝo en la tuta mondo. Ĝi donas al ĉiuj ni 

okazon eduki kaj edukiĝi per kleriĝo pri la temo kaj alvoki individuojn kaj grupojn al 

respondeca komuna konduto por konservado kaj refortigo de la naturo en nia planedo. 

Universala Esperanto-Asocio (UEA) pere de sia monda reto de kunlaborantaj individuoj kaj organizoj, kiu ampleksas dekmilojn da 

homoj en pli ol 130 landoj kaj teritorioj, diversmaniere strebas por la celoj de tiu tago. Aparte menciindas la publikigo en Esperanton 

de la Gvidilo pri la 17 Celoj por Daŭripova Evoluigo; la agadoj de la Faka Asocio de la Verduloj Esperantistaj (AVE); la kunlaboroj 

kun la junulara sekcio Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO), kiu reviziis sian statuton por inkluzivi kiel statutan celon de 

la organizo daŭripovecon; la starigo de la Fondaĵo Klimato; kaj la kampanjo Tutmonda Arbo-Plantado (TAP), kiu celas plantigi ĝis 

2030 pli ol 1000 arbojn en ĉiuj kontinentoj, kunlabore al la Tagordo 2030 de UN. En 2022 la kampanjo aparte kunlaboras kun la 

Asocio de Terkultivistoj Esperantistaj (ATE) por plantado de fruktarboj en Benino, cele ne nur al kaptado de karbono, sed ankaŭ al 

subteno de loka ekonomia disvolviĝo. Por tio TAP kolektas donacojn pere de la Fondaĵo Klimato. Ĝis nun pli ol 700 arboj estis 

plantitaj kadre de TAP. UEA firme kredas, ke internacia k! unlaboro kaj solidareco, surbaze de la respekto al diverseco kaj aliro al 

homoj pere de siaj lokaj, gepatraj lingvoj kaj pere de neŭtrala internacia lingvo kiel Esperanto, estas unu el la bazoj por ke la eduko 

por ekologia konscio floru samkiel refloru kaj konserviĝu la naturo en nia unusola planedo Tero. 
 

Gazetaraj Komunikoj de UEA, N-ro 1040, 2022-06-05 

https://www.evening-kazan.ru/articles/protivoestestvenno-i-poshlo-nazyvat-v-chest-zhivushchego-kazahstan-pereimenuet-nur-sultan-v-astanu-a-v-kazani-mechtayut
https://www.evening-kazan.ru/articles/protivoestestvenno-i-poshlo-nazyvat-v-chest-zhivushchego-kazahstan-pereimenuet-nur-sultan-v-astanu-a-v-kazani-mechtayut
https://www.evening-kazan.ru/articles/protivoestestvenno-i-poshlo-nazyvat-v-chest-zhivushchego-kazahstan-pereimenuet-nur-sultan-v-astanu-a-v-kazani-mechtayut
https://www.evening-kazan.ru/articles/protivoestestvenno-i-poshlo-nazyvat-v-chest-zhivushchego-kazahstan-pereimenuet-nur-sultan-v-astanu-a-v-kazani-mechtayut
https://e-kazan.ru/news/show/48219
https://e-kazan.ru/news/show/48219
https://kulturologia.ru/blogs/110822/53981/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fedukado.net%2Falighilo%3Fid%3D2022TU-RUMO&post=2101534_8398&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fedukado.net&post=2101534_8398&cc_key=
https://katalogo.uea.org/index.php?inf=9804
https://uea.org/gk/883
http://www.verduloj.org/
https://www.tejo.org/
https://uea.org/alighoj/donacoj/co2
https://uea.org/l/teko/komitataj/Tutmonda_Arbo-Plantado_Raporto_2021.pdf
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MESAĜO DE UEA AL UN KAJ CIVILA SOCIO OKAZE DE LA 

MONDA TAGO DE RIFUĜINTOJ, 20 JUNIO 2022 
[ Mesaĝo sendita al UN. ] 

Kun afabla peto republikigi ĝin en viaj lokaj kaj landaj gazetoj, Esperantaj kaj neesperantistaj, 

plusendi al koncerna(j) registara(j) oficejo(j) kaj al deputitoj. Ni ankaŭ instigas al lokaj grupoj 

marki la tagon per loka agado. Dankon!Laŭ lastatempa pritakso de Unuiĝintaj Nacioj, la nombro 

de rifuĝintoj kaj dislokitaj personoj en la mondo nun superas 100 milionojn. Tio estas pli ol iam 

ajn antaŭe. Ili troviĝas en ĉiuj mondopartoj – ekzemple en Eritreo kaj Etiopio, en Jemeno kaj Sirio, 

en Mianmaro, en Kolombio, en Ukrainio kaj en ties najbaraj landoj. Oni fuĝas pro persekutoj 

(raso, religio, nacieco, socia identeco), militoj kaj naturaj katastrofoj. Oni ofte fuĝas sen mono, sen 

nutraĵoj, kaj al lokoj sen sanaj servoj, sen edukado, sen konata lingvo. Tiuj elradikigoj ne nur 

kaŭzas nuntempajn personajn katastrofojn, sed montras al akumuliĝantaj estontaj problemoj. 

Universala Esperanto-Asocio, kiel tutmonda neregistara organizo, memorigas, ke sekureco estas 

fundamenta homa rajto, kaj ke rifuĝintoj estas inter la plej vundeblaj homoj tiurilate. La 

Konvencio pri Rifuĝintoj, de 1951, konfirmas la bazajn rajtojn al laboro, loĝado, edukado, 

asistado, aliro al dokumentoj kaj al justeco. Sed eĉ en plej bonaj cirkonstancoj la nombro de 

rifuĝintoj tra la mondo superas la kapablon de la ŝtatoj (kiuj ofte mem kulpas pro la problemo) prizorgi ilin kaj garantii iliajn rajtojn. 

Inter la pluraj malfacilaĵoj por plene aliri tiujn rajtojn, estas lingvaj baroj. 

Kiel parolantoj de la Internacia Lingvo Esperanto, membroj de UEA estas aparte konsciaj pri esencaj lingvaj rajtoj. Lingva subteno 

gravas, se oni volas trakti rifuĝintojn juste kaj digne. Rifuĝintoj bezonas aliri informojn en lingvoj kiujn ili komprenas. Ili ankaŭ 

bezonas helpon por instruiĝi pri lingvoj kaj ĉiutaga vivo. Krom instrui rifuĝintojn, necesas klerigi ŝtatajn funkciulojn, sekurecajn 

fortojn kaj helpantojn de neregistaraj organizoj – kaj precipe aŭskulti la voĉojn de rifuĝintoj pere de ties lingvoj. Iliaj infanoj rajtas al 

plenaj edukaj servoj en lingvoj kiujn ili komprenas. 

UEA alvokas al ĉiuj – al Unuiĝintaj Nacioj, al registaroj, al civila socio kaj civilaj institucioj – ke ili kunlaboru por forigi la kaŭzojn 

de rifuĝo, kaj ke ili donu sian helpon, malfermu siajn limojn, kaj liveru servojn al rifuĝintoj ĉie. Kaj ĉefe nia Asocio alvokas al la 

internacia komunumo ke ĝi kune kaj solidare traktu la problemon, kaj per paca kaj humana kunlaboro forigu ĝiajn kaŭzojn. 
 

Gazetaraj Komunikoj de UEA, N-ro 1041, 2022-06-06 
 

TRANSDONO DE LA ARKIVO DE UEA AL LA ESPERANTOMUZEO DE LA AŬSTRIA NACIA 

BIBLIOTEKO 
 

En 2021 la Komitato de UEA akceptis la rekomendojn de la Estraro, Komisiono pri Financo kaj konsilantaj komisiitaj fakuloj, ke la 

Arkivo de UEA kaj neduoblaĵoj de la Biblioteko Hector Hodler, kiuj troviĝas en la Centra Oficejo (CO) en Roterdamo, estu 

transdonotaj al la Esperantomuzeo de la Aŭstria Nacia Biblioteko (ANB) en Vieno. La CO ne havis fizikajn kondiĉojn tiajn, kiajn 

havas profesia institucio kiel ANB por la konservo de tiuj materialoj, nek disponas fakulojn por ilia katalogado kaj traktado. 

En la unua semestro de 2022 UEA kaj ANB kompletigis la unuan etapon de tiu laboro, nome la unuan identigon kaj transporton de la 

materialoj de Roterdamo al Vieno. La transdono okazis surbaze de donackontrakto, kiu certigas la konservadon de la donitaĵoj fare 

de ANB por ĉiam kaj laŭ la internaciaj normoj adoptitaj por la administrado de palpeblaj moveblaj kulturaj heredaĵoj, kiel estis 

identigitaj la arkivo kaj ĉiu donacitaj materialoj fare de UEA. Laŭ agnosko de ANB la Arkivo de la UEA estas ―mondskale unu el la 

plej ampleksaj kaj gravaj arkivoj pri Esperanto kaj la internacia Esperanto-movado. ! [...] La UEA-arkivo elstaras per sia abundeco 

kaj diverseco. Ĝi enhavas arkivaĵojn same kiel ampleksajn kolektojn de afiŝoj, fotoj kaj aŭdvidaj dokumentoj. Tiel ĝi ebligas 

profundajn kultursciencajn kaj filologiajn esplorojn pri Esperanto‖. 

Unu el la celoj de la transdono ankaŭ estis tio, ke nun la materialo fariĝu pli strukture kaj profesie disponigata al esploristoj, kio ne 

povis rutine okazi en la CO pro manko de katalogo, strukturo kaj laborfortoj. Efektive la dua etapo de la laboro estas la finkatalogado 

kaj disponigo, inkluzive de ciferecaj kopioj, al la interesata publiko. Laŭ ANB ―aldone al la ĉiutagaj taskoj la bibliotekistoj en la 

Esperantomuzeo kaj Kolekto por Planlingvoj nuntempe paŝon post paŝo alirebligas tiun valoran trezoron por la publiko. Unuaj 

dokumentoj jam estas katalogitaj kaj ciferecigitaj. Kvankam la arkivaĵoj estas ankoraŭ en la originaj skatoloj, kiuj dum la venontaj 

monatoj estos ŝanĝitaj per novaj senacidaj skatoloj, interesitoj kaj esploristoj jam nun povas peti inventarliston de la arkivo kaj mendi 

dokumentojn por studado en la legosalono de la Esperantomuzeo‖. 

―Inter la libroj estas la unuaj lernolibroj en la araba (Kairo 1904), greka (Samoso 1907) kaj kartvela (Tifliso 1909), kiuj bone 

montras, ke Esperanto jam antaŭ la unua mondmilito disvastiĝis ekster la pli grandaj Eŭropaj lingvo-komunumoj. La arkivo enhavas 

multnombrajn dokumentojn pri UEA kaj la Esperantomuzeo de ANB. La en 1927 fondita Esperantomuzeo estas mondskale unu el la 

plej tradiciriĉaj lingvo-muzeoj kaj unu el la plej gravaj siaspecaj institucioj. La muzeo kun la alligita Kolekto por Planlingvoj 

dokumentas ĉirkaŭ 500 planlingvajn projektojn. Per pli ol 150 mil dokumentoj kaj objektoj, inter ili 75 personaj kaj instituciaj 

arkivoj, la kolekto konservas kaj disponigas la plej ampleksan fakbibliotekon pri Esperanto, planlingvoj kaj interlingvistiko en la 

mondo‖. La transdono okazis sen kostoj al UEA kaj plenumas diversajn atendojn pri profesia traktado de la Arkivo kaj rilataj 

materialoj! , kion la Asocio ne povis atingi en la lastaj jardekoj kaj nun fariĝas realo. UEA aparte dankas al la teamo de la 

Esperantomuzeo pro la altnivela kunlaboro por tiu atingo. 

Gazetaraj Komunikoj de UEA, N-ro 1045, 2022-07-05 

 

MESAĜO DE UEA OKAZE DE LA ESPERANTO-TAGO, 26 JULIO 2022: AMIKECO KAJ 

JUSTECO INTER ĈIUJ POPOLOJ 
[ Mesaĝo sendita al UN. Anglalingva versio de la mesaĝo haveblas en esperantoporun.org. Afiŝoj por informi pri la Esperanto-Tago 

2022 estas haveblaj en multaj lingvoj en https://espereto.com/informiloj/. Bonvolu libere uzi kaj disvastigi ilin. ] 
 

En 1887, L. L. Zamenhof publikigis la unuan libron pri Esperanto. Pro tio ni ĉiujare festas la 26-an de julio, la tagon de tiu eldono, 

kiel la naskiĝtagon de la internacia lingvo Esperanto. Zamenhof revis pri mondo kie la popoloj libere konatiĝu kaj komunikiĝu sur 

neŭtrala fundamento: "Terure altaj kaj dikaj estas ankoraŭ la interpopolaj muroj, kontraŭ kiuj ni batalas." Tamen, post 135 jaroj, kaj 

malgraŭ la laboro de Zamenhof, la muroj restas altaj kaj dikaj. 

https://www.onb.ac.at/ueber-uns/presse/pressemeldungen/oesterreichische-nationalbibliothek-erhaelt-das-archiv-des-esperanto-weltbundes-universala-esperanto-asocio
https://esperantoporun.org/wp-content/uploads/2022/07/EsperantoDay-2022.pdf
https://espereto.com/informiloj/
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Malegaleco inter lingvoj estas inter tiuj muroj. Lingvo estas ĉie en nia ĉiutaga vivo. Ĝi estas la plej grava ilo por homa interrilato, eĉ 

se ni ne kutime pensas pri tio. Pro tio, ni ankaŭ festas la Esperanto-tagon kiel la tagon de lingva justeco. 

Nia asocio disvastigas kaj antaŭenigas Esperanton, ne nur ĉar ĝi estas taŭga ilo por internacia komunikado, sed ĉar ĝi alproksimigas 

nin en paco. Por ni, la spirito de Esperanto estas amikeco kaj justeco inter ĉiuj popoloj. Tiun spiriton ni kunligas kun la celoj de 

Unuiĝintaj Nacioj kaj Unesko. 

Lingva diverseco estas unu el la riĉaĵoj de la mondo. Pro tio ni aparte bonvenigas la Internacian Jardekon de Indiĝenaj Lingvoj, 

iniciatitan de UN kaj Unesko. La Jardeko estos la temo de la 107-a Universala Kongreso de Esperanto, en Montrealo la 6-an ĝis la 

13-an de aŭgusto 2022. Protektado kaj progresigo de indiĝenaj lingvoj kaj kulturoj estas fundamenta por nia repaciĝo kun la Tero kaj 

ties multspeciaj loĝantoj. 

Per lastatempa rezolucio, la Ĝenerala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj denove emfazis la gravecon de multlingvismo kaj honorado de 

la lingvoj de la mondo. Ne sufiĉas instrukcii al la mondo per la grandaj lingvoj; necesas aŭskulti la voĉojn eĉ de la plej malgrandaj. 

Jen rolo por Esperanto, kiel ligilo inter ĉiuj mondaj lingvoj. 

Nur la plej ampleksa dialogo inter ĉiuj popoloj de la mondo, per multlingvismo kaj per Esperanto, ebligos plenumi la Celojn por 

Daŭripova Evoluigo, renovigi multflankismon, kaj labori laŭ la vortoj de Zamenhof: "Rompu, rompu la murojn inter la popoloj.‖ En 

tiu senco ni konstruu pacon per homaj rajtoj kaj per evoluigo por ĉiuj, kaj ni tion faru en spirito de kunlaboro kaj amikeco. 
 

Gazetaraj Komunikoj de UEA, N-ro 1047, 2022-07-17 
 

MESAĜO DE UEA OKAZE DE LA INTERNACIA TAGO DE AMIKECO, 30 JULIO 2022 
[ Mesaĝo sendita al UN. ] 

 

La 30-a de julio estas Amikeca Tago. Antaŭ dek unu jaroj, en 2011, la Ĝenerala Asembleo de UN deklaris tiun tagon la Internacia 

Tago de Amikeco, surbaze de la alvoko de Unesko, dek kvar jarojn pli frue, ke oni kreu Kulturon de Paco, t.e. ―aron da valoroj, 

vidpunktoj kaj kondutoj kiuj malakceptas perforton kaj celas malhelpi konfliktojn per alfronto de iliaj kaŭzaj radikoj.‖ La Internacia 

Tago de Amikeco memorigas nin, kiel grave estas, ke ni forte laboru por kultivi amikecon je tutmonda skalo – por engaĝi la 

problemojn kiujn la mondo frontas kaj kapti okazojn kiuj povas plibonigi la staton de la terglobo kaj ĉiuj ĝiaj enloĝantoj. Ĝi 

memorigas nin, ke kunlaboro plibonas ol konflikto, ke rekoni la bonon en aliaj plibonas ol batalado pri la malbono, kaj ke veraj 

internaciaj harmonio kaj kunlaboro postulas fidon. 

Estas feliĉa koincido, ke la Internacia Tago de Amikeco kaj Esperanto-Tago okazas ene de kelkaj tagoj unu de la alia. 

La 26-a de julio estas Esperanto-Tago. Tiun tagon en 1887, L.L. Zamenhof lanĉis la internacian lingvon Esperanto. Zamenhof 

asertis, ke la esenco de la fido estas kompreno – kaj ke komprenon oni plej bone atingu per komuna lingvo. Li proponis Esperanton 

kiel facile akiritan neŭtralan lingvon inter parolantoj de malsamaj lingvoj. Hodiaŭ, troviĝas kompetentaj parolantoj de Esperanto tra 

la tuta mondo, kalkuleblaj per milionoj kaj troviĝantaj en la plimulto de la Membraj Ŝtatoj de Unuiĝintaj Nacioj. Laŭ la ekzemplo de 

sia fondinto Zamenhof, ili laboras por kunigi la homojn en spirito de paco kaj fido kaj por forigi la kaŭzajn radikojn de konfliktoj. 

Inter tiuj kaŭzaj radikoj estas manko de interkompreniĝo inter la popoloj de la mondo, kaj inter la kaŭzaj radikoj de la manko de 

kompreno estas la problemo de lingvoj. 

Ni la popoloj, tute nete, ne komprenas unu la alian. 

Paroli la saman lingvon ne nepre alportas pacon, sed se oni ligas ĝin al amikeco, ĝi prezentas la plej bonan ŝancon por paco. Jen kial 

Esperanto-parolantoj uzas sian lingvon por antaŭenigi amikecon tutmonde. Ni alvokas al aliaj, ke ili solidariĝu kun ni, kaj ni salutas 

Unuiĝintajn Naciojn okaze de tiu ĉi speciala tago. 

Gazetaraj Komunikoj de UEA, N-ro 1049, 2022-07-28 
 

 

MESAĜO DE UEA OKAZE DE LA INTERNACIA TAGO DE LA INDIĜENAJ POPOLOJ DE LA 

MONDO, 9 AŬGUSTO 2022 
 

Indiĝenaj popoloj ludas gravan rolon en la konservado de naturaj resursoj, kaj estas portantoj de fundamentaj scioj por nia daŭripova 

ekzisto sur la Tero. Malgraŭ multaj baroj kaj atakoj al iliaj rajtoj, tiuj popoloj organiziĝas por daŭre plenumi siajn tradiciajn okupojn, 

konservi siajn kulturajn praktikojn, kaj aserti siajn rajtojn je siaj teroj. 

La lingvo estas unu el la ŝlosilaj rimedoj, per kiuj indiĝenaj popoloj strukturas siajn kulturojn, sciojn, valorojn kaj vivmanierojn. 

Lingvoj estas esencaj por konservado, evoluigo kaj diskonigo de indiĝenaj tradiciaj scioj. 

Pro tio, ni forte bonvenigas la Internacian Jardekon de Indiĝenaj Lingvoj (2022-2032). La Jardeko estas temo de la 107-a Universala 

Kongreso de Esperanto, nun okazanta en Montrealo (6-13 aŭgusto 2022), kie oni diskutas pri la rilatoj inter lingvo, vivmaniero, 

ekologia scio, indiĝenaj rajtoj kaj la Celoj por Daŭripova Evoluigo. 

Inter la agadoj pri la temo, la Kongreso eldonas novan tradukon de la Deklaracio de Unuiĝintaj Nacioj pri la Rajtoj de Indiĝenaj 

Popoloj, en Esperanto, kaj diskutas kiel aktivi por indiĝenaj rajtoj, pere de tiu grava dokumento. 

La Kongreso, kun ĉeesto de indiĝenaj gastprelegantoj kaj fakuloj, enhavas diskutojn kaj prezentojn pri: panoramo de indiĝenaj 

lingvoj en Nord-Ameriko; agadoj de Esperanto-parolantoj por indiĝenaj lingvoj tra la mondo; kaj perspektivoj al lingvolernado kaj 

lingvorevivigo. 

Por parolantoj de Esperanto, kiuj ĝenerale alte taksas la valoron de kultura kaj lingva diverseco, indiĝenaj popoloj meritas apartan 

simpation kiel la gardantoj de ĉirkaŭ naŭdek procentoj de la lingva heredaĵo de la homaro. 

Nia asocio laboras por lingva diverseco kaj lingva demokratio, kaj subtenas indiĝenajn popolojn, kies lingvoj, kulturoj, tradicioj kaj 

mondrigardoj alportas preskaŭ senfinajn riĉaĵojn al la monda heredaĵo. 

Gazetaraj Komunikoj de UEA, N-ro 1055, 2022-08-10 

 
 

12 DIPLOMOJ PRI ELSTARA AGADO ALJUĜITAJ EN MONTREALO 
 

En la Solena Fermo de la 107-a Universala Kongreso de Esperanto (UK) en Montrealo estis anoncita la disdono de 12 diplomoj pri 

Elstara Agado aŭ pri Elstara Arta Agado por la jaro 2022. Tiuj diplomoj estas aljuĝataj de la Estraro de UEA ekde la jaro 

2007: Diplomo pri Elstara Agado - Vikipedio (wikipedia.org ) 

Elstara Agado 

 

https://eo.wikipedia.org/wiki/Diplomo_pri_Elstara_Agado


PONTO n-ro 128, oktobro 2022 

12 

 

1. Loka Kongresa Komitato (LKK) de la 107-a UK (Kanado) pro la multjara laboro (2014-2022) por reokazigo de UK en 

Kanado, pro intensa kunlaboro por retaj eventoj dum la pandemio kaj pro sukcesa laboro por la unua UK en pandemia epoko; 

2. Pola Retradio (Pollando) pro la regulaj elsendoj ekde 2011, sukcese daŭrigante en la reta epoko la tradicion de la E-radio; 

3. Adonis Saliba (Brazilo) pro la multjardeka fortigo de la E-komunumo kaj pro la laboro pri instruado de Esperanto en 

Brazilo, inkluzive kadre de la projekto Nesto kaj la lastatempe furora programo Mia Amiko, per kiuj ĉiujare plurcentoj da homoj pere 

de la portugala lernas Esperanton kaj kadre de kiu kunlaboras sub lia kunordigo dekoj da instruistoj; 

4. Alexandrine Omba (D. R. Kongo) kaj Miora Rasoharinaivo (Madagaskaro) pro la kunfondo de Esperantista Virina 

Asocio de Afriko (EVAA), pro la kunorganizado de la unua Afrika Kongreso de Virinoj (AKVo), pro la konstanta aktiva instigo al 

virinoj lerni Esperanton kaj pro longtempa instruagado por Esperanto en Afriko; 

5. Ĉielismo Wang Tianyi (Ĉinio) pro la revivigo de Internacia Komerca kaj Ekonomia Federacio (IKEF) en 2010 kaj ĝia 

tenado ĝis nun, kun riĉa agado, ĉefe en la pandemia epoko kaj dum la UK-oj; 

6. Povilas Jegorovas (Litovio) pro la longtempa agado kiel motoro de la litova E-movado, aparte pro la lastatempa 

organizado de la Baltiaj E-Tagoj (BET); 

7. Robin Van der Vliet (Nederlando) pro la reta agado en Esperantujo, inkluzive la tradukon en Esperanton de la furora 

poŝtelefona apo Telegram, pro la traduka kunlaboro por la versio en Esperanton de Wordpress, pro la kunlaboroj kadre de 

Komputeko, Vikidatumoj, Vikipedio kaj aliaj retaj agadoj, ĉefe kadre de Fonduso Instigo; 

8. Klaus Leith (Germanio) in memoriam, pro la agado kiel gvidanto de la Komisiono pri Eŭropa Agado de UEA, interalie 

kadre de la informagado ĉirkaŭ la Konferenco pri la Estonteco de Eŭropo, de Eŭropa Unio. 

Elstara Arta Agado 
1. Zdravka Boytcheva (Luksemburgo/Bulgario) pro la plurjara gvidado de la Internacia Koruso kaj la muzika agado en 

Esperanto; 

2. Joel Muhire (D. R. Kongo) pro la kontribuado al la muzika E-kulturo; 

3. Wally Du Temple (Kanado) pro la kontribuoj originalaj kaj tradukaj al la E-literaturo dum multaj jaroj; 

4. Ionel Oneț (Nederlando/Rumanio) pro la kontribuoj tradukaj kaj eldonaj al la E-literaturo kaj pro la longtempa servado al 

la Libroservo de UEA. 

Gazetaraj Komunikoj de UEA, N-ro 1058, 2022-08-16 

 

PREMIO DEGUĈI 2022 AL OSIOKA TAEKO 
 

UEA starigis la Premion Onisaburo Deguĉi en la Jubilea Jaro 1987. Ĝi distingas meritajn agantojn, kiuj longtempe laboras per 
Esperanto, por monda paco kaj homara feliĉo, konforme al la idearo de D-ro Zamenhof kaj la instruoj de religia gvidanto de Japanio, 
Onisaburo Deguchi (Deguĉi). Spegule al la ideoj de Zamenhof kaj Deguĉi, la premio celas honori tiujn, kiuj pleje kontribuas al la 
realigo de la bazaj celoj de UEA. Ĝis nun 28 individuoj kaj 7 grupoj estas premiitaj, kaj nun estas anoncata la 29-a persono. La 
premio konsistas el diplomo kaj monsumo de 1000 eŭroj kaj estiĝis de fonduso proponita kaj starigita de Esperanto-Propaganda 
Asocio de Oomoto (EPA), faka organizaĵo en kunlaboraj rilatoj kun UEA. 
Per decido de la Estraro de UEA, la Premio Deguĉi de la jaro 2022 estas aljuĝita al: 
Osioka Taeko. 
Osioka Taeko naskiĝis la 21-an de novembro 1948 en Hiroŝimo en Japanio kaj aktivas en sama urbo. Ŝi estas esperantistino kaj 
aktivulino por paco, virinoj, homaj rajtoj kaj kontraŭ nukleaj armiloj. 
De jardekoj ŝi aktivas por Esperanto kaj paco. Ŝi subtenas la agadon de Japana Esperanto-Instituto (JEI) kaj plurfoje vojaĝis tra la 
mondo kiel parto de japana pacdelegitaro por ekspozicii pri Hiroŝimo kun la celo ne forgesigi la atombombadon kaj pledi por 
malarmo de atombomboj. Kun sia edzo (Osioka Moritaka, ankaŭ aktivulo de JEI) ŝi faris el sia hejmo la Hiroŝiman Esperanto-
Centron. Pli ol 100 samideanoj de 30 landoj jam gastis en ilia hejmo, foje eĉ 11 gastoj samtempe. 
Fakulo pri la atombombado, en 2018 ŝi lanĉis libron (katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=78) pri la temo. En 2020 ŝi speciale prelegis 
kadre de la Monda Festivalo de Esperanto, okaze de la virtuala Ekspozicio Hiroŝimo-Nagasako: 75 jaroj por paco, kiu markis la 75-
jariĝon de la atombombado en Hiroŝimo kaj Nagasako. La prelego temis pri ŝia esplorado pri atesto de koredevena postvivinto de la 
atombombado. En 2021 ! ŝi estis la prezidanto de la Loka Kongresa Komitato (LKK) de la 108-a Japana Kongreso en Hiroŝimo, kiu 
devis okazi virtuale pro la pandemio. Ŝi kaj la LKK elektis kiel kongresan temon ―La mondon ligas animoj de Hiroŝimo‖. 
Profesie ŝi laboris kiel instruistino en elementa lernejo. Nuntempe ŝi estas ĉiĉeronino en la hiroŝima Paca Parko, kie ŝi gvidas la 
turistojn kaj vizitantojn kaj klarigas pri la eventoj de la sesa de aŭgusto 1945, kiam la unua atombombo falis sur la urbo Hiroŝimo. Ŝi 
ludas gravan rolon en la pacmovado en Hiroŝimo per kolekto de subskriboj por subteni malarmadon de nukleaj armiloj: de vizitantoj 
ŝi kolektas la subskribojn kaj sukcesis arigi 111 000 subskribojn ĝis nun. 
Estas aparte speciala la aljuĝo de la Premio Deguĉi al S-ino Osioka Taeko okaze de la 107-a Universala Kongreso de Esperanto (UK) 
en Montrealo, frata urbo de Hiroŝimo. La 5-an de aŭgusto 2022, vespere de vendredo antaŭ la komenciĝo de la UK, sonoris la ―Paca 
Sonorilo‖ en la Japana Ĝardeno de la Montreala Botanika Ĝardeno, kondolence al la viktimoj de la atombomba tragedio. Sekvis 
minuto da silento, koincidante kun la momento, kiam la atombombo estis ĵetita sur Hiroŝimo matene de la 6-a de aŭgusto (japana 
horo) antaŭ 77 jaroj (en 1945). Ĉi tiu emblema sonorilo estis donacita de Hiroŝimo al Montrealo antaŭ 24 jaroj, okaze de ilia 
ĝemeliĝo. En ĉi tiu jaro UEA aljuĝas la premion Deguĉi al S-ino Osioka Taeko pro ŝiaj meritoj pro la laborado por paco, nutrita de 
profunda espero pri la mondo, kio plene spegulas la idealojn de la premio. 

Gazetaraj Komunikoj de UEA, N-ro 1059, 2022-08-17 
 

NOVA ESTRARO DE UEA (2022-2025): ESTRARAJ FAKOJ DIVIDITAJ 
 

La nova mandato de la Estraro de UEA (2022-2025) komenciĝis la 13-an de aŭgusto 2022 kaj daŭros ĝis venonta elekto, antaŭvidata 

por la Universala Kongreso de Esperanto en 2025. Okaze de sia unua reta estrarkunsido, la 20-an de aŭgusto 2022, la Estraro dividis 

inter si la taskojn de la diversaj estraraj fakoj: 

Duncan CHARTERS (Prezidanto) - Kunordigo, Strategio, Biblioteko, Esploro kaj Dokumentado; 

Fernando Jorge PEDROSA MAIA Jr. (Vicprezidanto) - Centra Oficejo, Financoj, Kulturo, Kongresoj, Reta Agado, Ameriko; 

Amri WANDEL (Vicprezidanto) - Scienca kaj Faka Agado, Revuo Esperanto, Terminologio, Meza Oriento kaj Norda Afriko; 

Aleks KADAR (Ĝenerala Sekretario) - Administrado, Delegita Reto, Rilatoj kun Membro-Organizoj (Landa Agado), Rilatoj kun 

TEJO, Statuta Reformo; 

Aurora BUTE - Instruado, Rilatoj kun ILEI, Eŭropo; 

François LO JACOMO - Informado, Eksteraj Rilatoj, Amikoj de Esperanto, Esperanto-Centroj, Ĝemelaj Urboj; 

http://instigo.be/
https://uea.org/teko/regularoj/regularo_premio_deguchi
https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=78
https://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=78
https://mondafest.net/hiroshimo/salono-2/
https://www.youtube.com/watch?v=etHgmvMZV2Y
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Jérémie SABIYUMVA - Aktivula Maturigo, Afriko; 

SO Jinsu - Eldonado, Azio kaj Oceanio. 

Kontaktoj de la nova Estraro disponeblas ĉe https://uea.org/asocio/estraro aŭ en la kolofono de la revuo Esperanto. 
 

Gazetaraj Komunikoj de UEA, N-ro 1060, 2022-08-21 
 

ĈIUJ NUMEROJ DE KONTAKTO EN UEA.ORG: ALIRU KAJ SUBTENU 
 

Post la disponigo de diversaj ciferecigitaj historiaj numeroj de la revuo Esperanto en UEA.org, ĉiuj historiaj numeroj de Kontakto, do 

ekde la jaro 1963, kaj aldone de TEJO Tutmonde (1983-2010) estas nun senpage elŝuteblaj en la retejo de UEA. 

Ĉi tiu donaco al la Esperanta komunumo ŝuldiĝas al la kunlaboro por ciferecigo de la historiaj numeroj fare de TEJO-volontuloj en la 

Centra Oficejo kaj de la laborgrupo, kiu nuntempe dediĉas sin al verkado de libro pri la historio de la esperantista junulara movado. 

Pri tiu projekto oni povos legi en Kontakto mem, aŭ spekti videon pri ĝi en la jutubkanalo de TEJO. 

UEA alvokas la komunumon subteni la laborojn de TEJO kaj Kontakto. Tion oni povas fari diversmaniere: 

1. se oni aĝas sub 36 jaroj, oni povas aliĝi kiel membro de TEJO – kiel membro baza (MB) aŭ preferinde kiel membro 

abonanto (MA) aŭ dumviva membro (DMA, DMB): uea.org/alighoj/alighilo (ambaŭ kategorioj inkluzivas abonon al la 

revuo Kontakto, elektronika abono por MB kaj papera abono por MA); 

2. sendepende de aĝo oni povas fariĝi patrono de TEJO (PT) aŭ dumviva patrono de TEJO 

(DPT): uea.org/alighoj/alighilo (inkluzivas senpagan paperan abonon al la revuo Kontakto); 

3. aldone oni povas donaci al la Fondaĵo Canuto, kiu ebligas membrigi nepagipovajn junulojn en 

TEJO: uea.org/alighoj/donacoj/canuto; 

4. alternative oni povas rekte aboni la revuon Kontakto, elektronike aŭ papere: uea.org/alighoj/abonilo (elektronika abono 

kostas ekde nur 6 EUR jare); 

5. kaj ĉiuj povas donaci al la Fondaĵo Junularo: uea.org/alighoj/donacoj/junularo. Omaĝe al la 135-jariĝo de Esperanto en 

2022, UEA proponas, ke baza referenca donaco al la Fondaĵo Junularo estu de 135 EUR, ĉar sendube tia subteno helpas garantii la 

daŭrigon de la laboroj por TEJO, por Kontakto kaj por Esperanto mem, kiu trovas ĉe la junularo la generacion, kiu akceptis 

antaŭenigi nian aferon. 

Gazetaraj Komunikoj de UEA, N-ro 1061, 2022-08-24 
 

 

 

PARTOPRENU EN DUOLINGO-KUNVENOJ: NOVA AGADO DE UEA KAJ TEJO 
 

Duolingo havas eblecon, kiun malmulte da homoj konas: la retajn kunvenojn. Se vi lernas Esperanton per Duolingo kaj volas 
plibonigi vian kapablon paroli en la lingvo, profitu de tiu ĉi nova agado de UEA kaj TEJO: ni okazigos paroligajn renkontiĝojn per la 
sistemo de Duolingo, en kiuj vi povos partopreni ĉiusemajne kaj babili pri malsamaj temoj kun aliaj Esperantistoj el diversaj 
landoj. Se vi bone parolas Esperanton, sin proponu por helpi kungvidi la babilkunsidojn en Duolingo. 
La paroligaj kunsidoj daŭros 30 minutojn kaj okazos per Zoom. Vi povas kontroli la eblecojn ĉe classes.duolingo.com. La nomo de 
niaj kunvenoj estas "Babilu kun amikemaj esperantistoj" kaj dum 10 sinsekvaj semajnoj estas planataj kunvenoj, kiuj komenciĝos 
la 12-an de septembro. Ĉiuj, kiuj partoprenas en tia sesio, ricevas 250 poentojn per la sistemo de Duolingo! Aldone estas diversaj 
aliaj kunvenoj por lernantoj de Esperanto, kiel la lecionoj pri gramatiko gvidataj de Anna Lowenstein nome de la Londona 
Esperanto-klubo (tiuj okazas en la angla) kaj multaj aliaj. La lecionoj de la klubo ligiĝas al alia grava agado lanĉita ankaŭ ĉi-monate: 
la retaj Esperanto-kursoj por komencantoj (A1) ĝis progresintoj (C1): londonaesperantoklubo.c! om/Online EsperantoCourses.html. 
Se vi jam parolas Esperanton flue kaj volas kunlabori kun la kunvenoj "Babilu kun amikemaj esperantistoj", kontaktu la komisiiton 
de UEA kaj TEJO pri tiu reta agado, Karina Oliveira, per la retadreso kgsoliveira@gmail.com aŭ per Telegramo (@librulino). La 
kunlaborantoj devos nur veni kaj respondeci dum 20 minutoj pri paroligo de la lernantoj en malgrandaj grupoj laŭ la rimedoj de 
Zoom. Karina zorgos pri ĉio teknike kaj enhave. 
Se vi volas subteni la agadon pri membrovarbado de UEA kaj TEJO, vi bonvenas donaci al Fondaĵo 
Canuto: uea.org/alighoj/donacoj/canuto. Tio subtenos la aliĝon de komencantoj en UEA kaj TEJO. 
 

Gazetaraj Komunikoj de UEA, N-ro 1065, 2022-09-05 
 

MESAĜO DE UEA OKAZE DE LA INTERNACIA TAGO DE PACO, 21 SEPTEMBRO 2022 
 

[ Mesaĝo sendita al UN. Jen la anglalingva versio: esperantoporun.org/wp-content/uploads/2022/09/Peace-Day-2022.pdf. ] 
 

Paco, la granda revo de la homaro. Ni ne ĉesu laŭte diri, ke ni bezonas pacon. Tion ni petu al ĉiuj registaroj de la mondo, tion ni faru 
en nia ĉiutaga vivo. 
La mondo bezonas novajn pacajn atestojn de registaroj kaj konfliktantaj partioj, kiuj montras ilian pretecon solvi konfliktojn kaj 
malakordojn per pacaj rimedoj, protekti civilulojn, kaj kunlabori por la ĝenerala bonfarto de la homaro. 
Inter multaj iniciatoj, ni kune kun Unuiĝintaj Nacioj alvokas al tutmonda batalhalto. Estas tempo por komuna klopodo por repacigo, 
novaj vojoj al diplomatio, kaj novaj ŝancoj por helpi la plej vundeblajn. 
Universala Esperanto-Asocio daŭre kaj insiste laboras por paco. La internacia lingvo Esperanto estas parolata tra la tuta mondo, 
kreante amikecon kaj komprenemon inter homoj el diversaj sociaj sistemoj kaj ofte el konfliktantaj landoj. Ni kunlaboras kun 
civilsociaj organizoj kiuj celas pacon. Niaj landaj asocioj, niaj lokaj kaj rete bazitaj grupoj, niaj profesiaj organizoj aranĝas specialajn 
programojn kaj interparolojn kiuj celas pacon – ekzemple la Internacia Esperanto-Koruso, kun Esperanto-parolantoj el la tuta mondo, 
kiu ĉi-jare kantos en la festado de la Internacia Tago de Paco organizita de la Eŭska Registaro en oficiala partnereco kun Unesko 
en Tolosa. 
Ni ankaŭ memoru, ke la ĉefaj kaŭzoj de militoj estas la regado de unuj gentoj super aliaj, kaj la ekzistado de grupoj premantaj kaj 
grupoj premataj. Pro tio la popoloj de Unuiĝintaj Nacioj decidis, en sia Ĉarto, savi estontajn generaciojn de la plago de milito, per 
praktiko de toleremo, konservado de internacia paco kaj sekureco, kaj antaŭenigo de ekonomia kaj socia progreso. 
Tamen, daŭripova paco estas ne nur paco inter popoloj sed ankaŭ paco inter homoj. Kiel atestas la Konstitucio de Unesko, ĉar milito 
komenciĝas en la mensoj de homoj, estas en la mensoj de homoj kie oni devas konstrui pacon, sur intelekta kaj morala solidareco de 
la homaro. 
Por faciligi pacon, ni instigas, per Esperanto, interkompreniĝon kaj interkonatiĝon, kreskigante sentojn de solidaro kaj estimo inter 
popoloj kaj inter homoj. Per paciga lingvo ni lernu konstrui pacigan vivon. 

 

Gazetaraj Komunikoj de UEA, N-ro 1066, 2022-09-15 
 

https://uea.org/asocio/estraro
https://uea.org/revuoj/kontakto
https://uea.org/revuoj/tejo_tutmonde
https://uea.org/revuoj/kontakto
https://www.youtube.com/watch?v=t7mkEiRrPrY&t=106s&ab_channel=TEJOEsperanto
https://uea.org/alighoj/alighilo
https://uea.org/alighoj/alighilo
https://uea.org/alighoj/donacoj/canuto
https://uea.org/alighoj/abonilo
https://uea.org/alighoj/donacoj/junularo
https://classes.duolingo.com/
https://londonaesperantoklubo.com/OnlineEsperantoCourses.html
mailto:kgsoliveira@gmail.com
mailto:librulino
https://uea.org/alighoj/donacoj/canuto
https://esperantoporun.org/wp-content/uploads/2022/09/Peace-Day-2022.pdf
https://www.bakea.eus/
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MESAĜO DE UEA OKAZE DE LA INTERNACIA TAGO DE NEPERFORTO, 2 OKTOBRO 2022 
[ Mesaĝo sendita al UN ] 

 

La Internacia Tago de Neperforto celas antaŭenigi la principon de neperforto 

kiel vojon al kulturo de paco, toleremo kaj interkompreniĝo. Neperforta 

konduto ligiĝas al respekto pri la homaj rajtoj, al akcepto de fundamentaj 

liberecoj, al demokratio kaj al evoluigo por ĉiuj. 

Unuiĝintaj Nacioj (UN) kunigas ŝtatojn, kiuj tamen estas komunumoj de 

homoj. La ideo de neperforto baziĝas sur la fakto, ke agado de registaro, por ke 

ĝi ne estu perforta, bezonas konsenton kaj kunlaboron de la popolo. La 

membraj ŝtatoj akceptis la Ĉarton de UN, la Universalan Deklaracion de 

Homaj Rajtoj kaj aliajn internaciajn interkonsentojn por la konstruado de pacaj 

socioj. 

Pro tio, kadre de tiu internacia tago UEA alvokas al tutmonda observo al la 

homaj rajtoj, al la rajto je libereco de opinio kaj esprimado, al la rajto de 

pacema asociiĝo kaj al la rajto partopreni la regadon de sia lando. Tiuj rajtoj 

estas iloj per kiuj la landoj fariĝas veraj komunumoj en kiuj ĉiuj, malgraŭ 

diverseco kaj diferencoj, estas liberaj kaj egalaj - kaj socie kunlaboras. 

Nehazarde tiu tago estis elektita por koincidi kun la naskiĝtago de Mahatma 

Gandhi, la 2-a de oktobro. La agado de tiu monde agnoskita gvidanto difinis 

neperforton kiel politikan agon por serĉo de sociaj ŝanĝoj sen malrespekti la 

plej altajn rajtojn al vivo, libereco kaj sekureco. Ĝi estas vojo al socia 

inkluzivado kaj justeco. 

UEA pledas, ke ĉiuj civiluloj en la mondo povu postuli ĉe siaj registaroj, ke ili 

plenumu la interkonsentojn akceptitajn. UEA ankaŭ instigas, ke ĉiuj individuoj 

en siaj ĉiutagaj vivoj kulturu neperfortan konduton. Kiel parolantoj de la 

internacia lingvo Esperanto ni celas al edukado kaj publika konscio pri 

neperforto, ĉar neperfortan konduton oni lernas per pozitiva kunvivado kaj 

kunlaboro, per malferma interkonatiĝo kaj senbara renkontiĝo. Per Esperanto ni faciligas rilatojn inter homoj por pluraj celoj, de 

paco al civitaneco, de edukado al scienco, de ekologio al solidareco. 
 

Ni antaŭenigas lingvan justecon, por ke parolantoj de ĉiuj lingvoj rajtu pace grupiĝi kaj trovu internacian subtenon por firme esprimi 

sin pri tio, kion ili volas kaj kion ili atendas de siaj registaroj, kaj kian socion ili deziras. Per Esperanto ni proponas ponton inter la 

lingvoj por kreskigi komprenon kaj estimon inter ĉiuj homoj. 

Homoj venas unuaj. Tio estas la vojo al pli bona mondo por ĉiuj, en kiu ni povu trovi solvojn al la multaj problemoj kiuj afliktas nian 

planedon. 
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In memoriam 
 

La 17-an de septembro forpasis Vladimir Kosarev 
Ni kondolencas kaj funebras. 

 

Kosarev Vladimir Valentinoviĉ (25.09.1944, Moskvo—17.09.2022, Sankt-

Peterburgo). Inĝeniero. Fizikisto. Prezidanto de la leningrada E-klubo Amikeco en 1983-

87. Ĝenerala direktoro de la E-ensemblo Eterna Muziko en la 1984-91.  

En 1967 Kosarev finis en Leningrado Fiziko-teknikan Inst. ĉe Ruslanda Akademio 

de la Sciencoj.  

En 1989 kantensemblo de antikva muziko ―Eterna muziko‖ ĉe Leningrada Domo de 

sciencistoj en urbeto Lesnoje emisiis diskon kun 8 kantoj. Inter la tradukistoj estas nomo 

de Kosarev. 

En 2014 Kosarev estas deputito de municipa urba magistrato en Sankt-Peterburgo 

de partio ―Jabloko‖ (Pomo).  

Kompilis A.Sidorov 
 

 
 
 
 
 

 

“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 05.10.2022 
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