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REU informas 
 

Decidoj de la 31-a Konferenco de 

REU 
(La 21-a — 22-a de aŭgusto 2021, Dagestano, la 

sanatorio «Kaspij») 
 

1. Pritaksi la laboron de la Estraro en la raporta periodo 

kontentiga. 

2. Aprobi la laboron de Kontrol-revizia komisiono en la 

raporta periodo. 

3. Laŭdi la agadon de Jelena Kuznecova dum la raporta 

periodo. 

4. Danki al Abduraĥman Junusov pro la elstara 

informagado. 

5. Daŭrigi la funkciadon de la Estraro de REU en plena 

konsisto. 

6. Elekti Abduraĥman Junusov kiel estraranon de REU 

pri eksteraj rilatoj. 

7. Elekti Kontrol-revizian komisionon en la konsisto: 

Gennadij Basov (prezidanto de KRK), Larisa 

Ŝapoŝnikova. 

8. Elekti Jelena Nadikova komisiito de REU pri kreo en 

Rusio de ILEI-sekcio. 

9. Danki al Vikroto Aroloviĉ pro lia multjara bona 

laboro en diversaj postenoj. 

 

La plenan Protokolon de la Konferenco vd. ĉe la 

paĝaro de REU: 
http://reu.ru/prenu/protokolo_de_la_31_a_konferenco.pdf 

La raporton de la Kontrol-Revizia komisiono vd.: 
http://reu.ru/prenu/raporto_de_la_kontrol_revizia_komision

o_2021.doc 

http://reu.ru/prenu/protokolo_de_la_31_a_konferenco.pdf
http://reu.ru/prenu/raporto_de_la_kontrol_revizia_komisiono_2021.doc
http://reu.ru/prenu/raporto_de_la_kontrol_revizia_komisiono_2021.doc
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Protokolo № 1 de la Estrara decido 
 

Dato: Dagestano, 22.08.2021 

Voĉdonado: reta 

Voĉdonis: 

A. Lebedev, N. Gudskov, I. Gonĉarova, A. Mitin, A. Junusov, poste aldonis sian voĉon S. Smetanina. 

Tagordo / temo: 

 

Pri distribuo de la taskoj en la Estraro de REU por la sekva agadperiodo, konforme al la proponoj, sonigitaj dum la 

Konferenco. 

Distribuo de taskoj ene de la Estraro 

Aleksandro Lebedev: la paĝaro kaj ĝeneralaj aferoj; transprenos dokumentojn ĉe Svetlana kaj ekokupiĝos pri ekhavo de banka 

konto por REU; 

Svetlana Smetanina: la blindula kongreso (IKBE), instru-metodika laboro (kune kun Irina Gonĉarova). 

Nikolao Gudskov: eldona agado, preparado al la SAT-kongreso; 

Irina Gonĉarova: ĉefe okupiĝos pri informado, krome pri instru-metodika laboro (kune kun Svetlana Smetanina), pri kreo de ILEI-

sekcio (helpante al la komisiitino pri tio Jelena Nadikova, se necesos), pri regiona agado, pri junulara movado; 

Aleksandro Mitin: membraro, retaj servoj (grupoj, dissendolistoj), paĝaro; 

Abduraĥman Junusov: amaskomunikiloj kaj eksteraj rilatoj; 

 

 Rezultoj de la voĉdonado: 

 por: 6; 

 kontraŭ: 0; 

 sin detenis: 0. 

Prezidanto de REU: A. Lebedev.  
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RET 

Rusiaj Esperanto-Tagoj en Dagestano 

 
Dum semajno en 

Dagestano, en sanigejo 

―Kaspij‖, daŭris Rusiaj 

Esperanto-Tagoj. Ilin 

partoprenis 24 esperantistoj el 

Arĥangelsko, Ĉeboksaro, 

Ivanovo, Kazano, Kovrovo, 

Maĥaĉkalao, Moskvo, Samaro, 

S-Peterburgo, Tomsko. 
Post la solena 

malfermo de RET estis 

prezentita fotoekspozicio ―La 

mondo de espero‖. La fotoj 

estis ĉefe dediĉitaj al 

Dagestano kaj Esperanto-

renkontiĝoj en diversaj urboj 

kaj landoj. 

 

Poste okazis ekskurso al Maĥaĉkalao kun vizito al muzeo je la nomo de A. Taĥo-Gadi. Dum la 

renkontiĝo estis ankaŭ interesaj ekskursoj al Derbento, la Sulaka kanjono kaj sanigejo ―Glavriba‖ kun elstara 

vespermanĝo kun tie bredataj trutoj. 

Esperantistoj bone ripozis sur la bonega sabla plaĝo de la sanatorio ―Kaspij‖, sed, kompreneble, ne 

nur: komencantoj perfektiĝis pri posedo de la lingvo dun la kurso, kiun brile faris la sperta profesia 

instruistino de la fremdaj lingvoj Tatjana loskutova en Ivanovo. Ili partoprenis en koncertoj, klerigaj 

prelegoj, poezian kaj bardan vesperojn kaj spektis esperantligvajn filmojn de Aleksej Salomatov. Interese 

pasis la kvizo ―Kion vi scias pri Dagestano?‖, kiun gajnis Elena Kuznecova el Samaro. La kvizon antaŭis 

prelego pri Dagestano de Abduraĥman Junusov ―Kie troviĝas la paradizo?‖ La alia prelego de A. Junusov 

estis dediĉita al la temo ―Esperanto kaj amaskomunikiloj‖. Gennadij Basov el Tomsk rakontis pri komputilaj 

operaciaj sistemoj, inter kiuj li favoras Linux-on. Elena Kuznecova prelegis pri ―Esperanto en literaturo‖, 

Tatjana Loskutova – pri internacia renkontiĝo de esperantistoj en Irano kaj pri vivo en Irano ĝenerale. 

En la koncertoj aktive partoprenis profesia komponisto el Kazano Jekaterina Ŝatrova, Marjam kaj 

Arsen Sepiĥanov-oj (Moskvo-Maĥaĉkalao). Kaj dum la Neptun-festo sur la plaĝo estis prezentita amuza 

teatraĵeto «TEHA» (Tutmonda Esperanto-Hommanĝula Asocio) el 1924 jaro, kiun trovis kaj reĝisoris A. 

Junusov. Neptunon ludis Nikolao Gudskov (Moskvo). 

 

Dum 

lastaj du tagoj 

enkadre de la 

renkontiĝo 

okazis la vica, 

31-a, 

Konferenco de 

Rusia 

Esperantisa 

Unio. Parto de 

REU-anoj 

partoprenis 

malĉeeste laŭ 

la sistemo 

zoom. Tie oni 

aŭskultis la 

raportojn de la 
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Estraro kaj Kontrol-revizia komisiono, pridiskutis aktualajn problemojn de la movado kaj elektis 

gvidorganojn de la asocio. 

La ĉeforganizinto de RET 

Abduraĥman Junusov (kiun helpis 

la lokaj esperantistoj, ĉefe Elena 

Sepiĥanova, Boris Ĥanukaev, prof. 

Abutrab Aliverdiev ka.) sukcesis 

ne nur bone aranĝi la renkontiĝon, 

sed ankaŭ ricevi certan helpon de 

la ministro pri kulturo de 

Dagestano Zarema Butaeva, kiu 

aranĝis senpagan viziton al muzeoj 

en Maĥaĉkalao kaj Derbento kaj de 

ministro pri informado Umarasman 

Gaĝiev, kiu prezentis donacojn por 

la aktivuloj – fotoalbumojn pri 

Dagestano. 
 

Laŭ ruslingva artikolo de  

Abduraĥman Junusov 
en ―Maĥaĉkalinskije Izvestija‖ https://midag.ru/2021/09/03/esperanto-dni-v-dagestane/ 

 

Fotoj de Aleksej Salomatov 
 

Krom tio, en dagestana gazetaro aperis ankoraŭ kelkaj ruslingvaj artikoloj okaze de RET: intervjuo kun A. Junusov «Я- 

эсперантист»:  https://midag.ru/2021/07/30/abdurahman-yunusov-ya-esperantist 

kaj ankoraŭ unu simila artikolo, pli kurta: https://midag.ru/2021/08/30/v-dagestane-proshli-rossijskie-esperanto-dni 

 
 
Pri RET-2021 

 

Do, karaj amikoj, la RET-21 

sur bordo de la Kaspia maro 

okazis, kaj, mi ne timu ĉi-tiun 

vorton, ĝi estis mirinda! 

Mi ne enprofundiĝu 

programon de la evento, 

menciante partoprenantojn, la 

plej multaj el kiuj ornamis la 

renkontiĝon de esperanistoj – 

aliaj skribos pri tio; sed mi ŝatus 

esprimi mian profundan 

dankemon al Abduraĥman 

Junusov, la ĉefa organizanto de 

tiu grava okazaĵo, kaj tuta lia 

bonega teamo – gemaĥaĉkalanoj 

Boris Ĥanukaev, Abutrab 

Aliverdiev, Elena, Arsen kaj 

Marjam Sepiĥanov-oj.  

Post malfacila kaj 

problemplena por ni ĉiuj 2020-a 

jaro estis vera feliĉo veni al ĉi-tiu 

paradizo – la altkvalita sanatorio 

"Kaspij" en la bela Dagestano, 

naĝi en ondoj de varma maro, ĝui 

la belecon de montoj kaj antikvaj 

monumentoj, observi de l’alteco profundon de la Sulaka kanjono (aplaŭdojn al organizantoj pro niaj ekskursoj!), aŭskulti interesajn 

prelegojn, ĉeesti konferencojn, lecionojn de Esperanto kaj la muzikon, kanti komune kun gitaro...  

Ankaŭ menciendas bongustega kaj abunda sveda bufedo en la manĝejo de la sanatorio, kaj certe senpaga, sed altnivela kuracado 

en la sanatorio.  

Kaj la plej grava afero estis tio, ke ni renkontiĝis! Malgraŭ la komplikaj epidemiaj kondiĉoj amikoj denove estis kune. Jes, nun 

―ni revenos al niaj postenoj‖, sed neniu forgesos la magian etoson de la RET-21… 

Dankon denove, niaj karaj gastigantoj! Sanon kaj feliĉon al vi kaj viaj amatoj, ni nepre revenos al Dagestano denove, ĝiiiiiiis!.. 
 

Ekaterina Ŝatrova (Kazano) 

https://midag.ru/2021/09/03/esperanto-dni-v-dagestane/
https://midag.ru/2021/07/30/abdurahman-yunusov-ya-esperantist
https://midag.ru/2021/08/30/v-dagestane-proshli-rossijskie-esperanto-dni
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Renkontiĝoj 
 “Tempoj kaj urboj” 
 

Laŭ informo de la organizinto Jelena Kuznecova el Samaro, en Penzo la 11–14 de junio 

2021 okazis renkontiĝo ―Tempoj kaj urboj‖, kiu estis planita pasintjare, sed ne okazis pro kovim-

aj aferoj. 

Bedaŭrinde, pli detalaj informoj pri la kvanto de partoprenintoj, okazintaj eventoj, ktp., 

nek al la redakcio nek al aliaj informkanaloj venis. 

 

La redakcio uzas la okazon noti, ke, se neniuj informoj, fotoj kaj impresoj pri la okazinta aranĝo, aperas en 

esperantlingvaj informiloj, la aranĝo kvazaŭ ne okazis – ĉiuj spuroj pri ĝi vorviŝiĝas el la memoro de la partoprenintoj kaj eĉ 

organizintoj, kaj la loko de ĝi en la historio de la movado kaj signifo por la ekzistantaj tradicioj strebas al nulo. Tial ni insiste petas 

nepre sendi almenaŭ malgrandan noticon pri la aranĝo kaj almenaŭ 1-2 fotojn al la redakcio aŭ Estraro de REU, sendepende de tio, 

ĉu oni estas membro de la asocio aŭ ne. 

Memoro pri nia agado ne devas perdiĝi! 

La red. 

  

RA-15: impresoj, rezultoj kaj perspektivoj. 

03 – 11 de aŭgusto 2021 
 

Mi partoprenis tri RA-ojn, kun tiu ĉi. RA-7, 

okazinta surborde de Bajkalo (2012) estis por mi la unua post 

longa paŭzo de neaktivado en la movado. Tiam Krasnojarska 

esperantista klubo (KRESKO) nur komencis restarigi sin 

post neatendita fermo en la 2008-a. Al la renkontiĝo venis 

almenaŭ tri iniciantoj de la renaskigo — Lena Ŝaravina, Olga 

Bozina kaj la aŭtoro. Rememorante sperton de aktiveco en 

SEJM, mi certe komparis RA kun SEJT-oj kaj BET-oj. Kaj 

mi baldaŭ komprenis, ke ili estas nekompareblaj. RA estas 

ESPERANTO-aranĝo nek malbona, nek bona, ĝi simple 

estas la alia. Iuj strukturaj elementoj de la programoj 

koincidas, estas eĉ la samaj. Sed Renkontiĝo de Amikoj, kiel 

mi komprenis, estas turisma ESPERANTO-aranĝo, kies ĉefaj 

celoj estas aktiva ripozo, ekskursoj, temaj distraj vesperoj. 

Instruado kaj edukado de komencantoj/progresantoj estas en 

dua plano, same kiel praktikado de Esperanto. Estas sufiĉe 

nereale enkonduki en la programon tiajn formojn kiel supera 

kurso, somera universitato, aktivulara seminario aŭ 

konferenco, populariga koncerta prelego por neesperantista 

publiko kaj la aliaj. Do, mi skribas pri tio ĉi nur por substreki, ke RA-oj havas proprajn trajtojn, laŭ kiuj oni devas taksi sukceson aŭ 

nesukceson de la renkontiĝo. 

Tamen, kiam pasis kelkaj jaroj post RA-7 kaj ni partoprenis en 13-a Renkontiĝo de Amikoj, okazinta surborde de 

Novosibirska artefarita maro (2018) tie aperis bezono kaj ebleco organizi tiajn formojn de la programo, kiel diskutrondoj, seminario 

de siberiaj esperantistoj. Do, la formoj, direktitaj al aktivigo de interkluba kunlaboro, solvo de komunaj problemoj kaj edukado de 

aktivularo. Bonŝanco estis, ke partoprenis reprezentantoj de Novosobirska, Krasnojarska, Novokuznecka kaj Tomska ESPERANTO-

kluboj. Okazis duŝtupaj ESPERANTO-kursoj (Daŝa kaj Katja Arbekova-j), kanta kurso (Evelina Sokolova), Poezia vespero (kun 

Rustam Karapetjan) k.a. Revivigis ni ankaŭ tian forgesitan distran amasaranĝon kiel Neptun-Festo kun baptado de novaj esperantistoj 

kaj punado-banado de «pekuloj» (la krasnojarskanoj). Ne 

estis ekskursa programo, sed flosado-naĝado laŭ la maro 

abundis. 

La pandemia 2020-a nuligis eblecon organizi la 

15-an RA siajare. Ju pli agrable estis ekscii, ke Katerina 

Arbekova kun Novosibirska ESPERANTO-klubo kuraĝis, 

tamen, kunvoki esperantistaron al vica Renkontiĝio de 

Amikoj ĉijare, surborde de lago Jarovoje en Altaja regiono. 

Krasnojarskanoj reeĥis al la kunvoko amase kaj venis 12-

ope (Planis dekkvinope, sed ne al ĉiuj fortunis). Entute la 

renkontiĝon tiel aŭ aliel vizitis ĉirkaŭ 40 personoj — 

esperantistoj kun parencoj kaj amikoj, el 12 urboj de 

Rusio. Ankoraŭ mi, estante en Barnaul, konvinkis veni al 

RA s-inon Lena Birjukova (Ustj-Kamenogorsk, Kazaĥio), 

kiu partoprenis tiutempe en komuna koncerto de internacia 

kantkonkurso «Bratina» kiel unu el gajnintoj kaj premiitoj. 

El siberiaj urboj estis reprezentantoj de Barnaul, 

Novosibirsk, Krasnojarsk kaj Novokuzneck. Mi, persone, 

traktas Tjumenan ESPERANTO-klubon ankaŭ kiel  
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siberia,almenaŭ geografie. Anticipe, Vladimir Minin kaj mi, dise, sed samdirekte, planis organizi ion similan al aktivula seminario, 

por pridiskuti niajn interklubajn komunajn kontaktojn kaj problemojn. Sed reale ni trovis nek komunan deziron, nek tempon por 

realigi tion. Kuluare ni interparolis pri daŭrigo de la kontaktoj interrrete kaj kun Minin, kaj kun aliaj — Pavel Veselov (Tjumeno), 

Tatjana Koljaeva (Novokuznecko). Estante en Barnaul, mi speciale renkontiĝis kun Ikar Akimenko, la prezidanto de EK OAZO, kun 

kiu ni regule kunlaboras. Tamen, tio, ke ni ne kunvenis dum RA-15 estas nia manko flanke de la siberiaj aktivuloj kaj de la 

partopreninta Irina Gonĉarova, kiel membro de REU-Estraro, des pli, ke ŝi respondecas pri la regiona agado kaj devus uzi tiun 

okazon por pridiskuti kun la lokaj reprezentantoj kaj kunordigantoj de REU organizajn problemojn kaj komunajn planojn de la 

movada evoluigo en la regiono. Mi memorigas, ke en RA-15 partoprenis lokaj REU-reprezentantoj el urboj Krasnojarsk, 

Novokuzneck, Novosibirsk kaj REU-kunordiganto el Tjumeno. Oni povas konsideri, ke Vladimir Minin ankaŭ restas loka 

reprezentanto de Tomsko (=Tomska regiono), ĉar estas elektita de la klubanaro. 

Se paroli pri aliaj programeroj de 

RA-15, do, plejparte ili pasis interese, distre 

kaj en atmosfero de plena malstreĉiĝo. Irina 

Gonĉarova (Odincovo) sukcese gvidis BazE 

(Bazan Esperanton) kaj KoRo (Konversacian 

Rondon). Okazis Poezia deklamado, Prelego 

pri muziko (V,Solovjov), kvizo pri kosmo 

(K.Arbekova) kaj interpretista konkurso 

(V.Minin). Interese estis organizita tago de 

Venuso ( vespera virina .konkurso de diino 

Venero). Ideo dediĉi ĉiun tagon de la 

renkontiĝo al Suno kaj planedoj de la suna 

sistemo apartenas al Katja Arbekova kaj estas 

imitinda. Krasnojaskanoj organizis Neptun-

Feston, kiu pasis furore. Evelina Sokolova 

sukcese kompilis kaj gvidis adiaŭan vesper-

koncerton. Kaj certe tre afablan impreson lasis 

ripozoj sur plaĝo de sala lago Jarovoje. La 

vetero favoris al la partoprenantoj preskaŭ la 

tutan periodon! Ankaŭ ekskursoj estis tre 

allogaj kaj la plej ekzotika al la rozkolora lago 

Bursolj, kie ni reale paŝadis nudpiede sur 

natura salo kaj naĝis en sala solvaĵo! Mi ĉiam 

miras,pro rara kapablo de Katerina en elekto de ekzotikaj lokoj por organizi siajn RA-ojn! Ĉi-flanke ŝi estas vera talento! 

Mi vidas utilon en ekzisto de tiuspecaj ESPERANTO-aranĝoj, kia estas RA. Se ili okazas sur Siberia tereno, tiam ili povas 

servi kiel la regionaj aŭ arondismentaj kvorumoj de esperantistaro. Eĉ se RA-oj okazas ne en Siberio, sed en la aliaj arondismentoj de 

nia lando estus utile organizi laŭregionajn kunvenojn enkadre de la programo. Tamen, en la proksima perspektivo endas pensi pri 

organizo de almenaŭ du laŭsezonaj renkontiĝoj. Ni bone komencis kaj havas tradicion organizi novjarajn ESPERANTO-

renkontiĝojn. NOVOJARSK — estas bona kaj daŭriginda aranĝo! Sed jam delonge maturiĝis bezono ĉiujare organizi somerajn 

ESPERANTO-renkontiĝojn en Orienta parto de nia lando. Pri io simila al OrSEJT-oj mi ne temas, ĉar junulara esperanto-movado 

nun en Rusio ne ekzistas. Sed komenci de OrET-oj (Orientaj Esperanto-Tagoj) ni devas. Post tiam, kiam ni regule organizados 

surloke varbkampajojn kaj 

ESPERANTO-kursojn, 

aperos novaj esperantistoj 

kaj junularaj grupoj. Sed 

nun REJM ekzistas 

surpapere kaj ne estas 

espero, ke io ŝanĝiĝos dum 

proksimaj jaroj. Nia nuna 

komuna deziro devas esti 

— preĝi por ke ne restu 

surpapere REU! Tamen, mi 

ne volus fini minore la 

artikolon. Ĉar ĉiam estas 

eliro el ĉiu senelira 

situacio. Se dum proksimaj 

unu-tri jaroj la veteranoj 

trovos fortojn kaj deziron 

por la propagando, 

varbado, instruado kaj 

edukado en regionoj, do, la 

movado refreŝiĝos per 

alveno de nova 

esperantistaro, kiu povos 

transpreni la stafeton. 

ESPERANTO-historio 

multfoje pruvis, ke la movado estas tiom vivkapabla, ke venkas la plej akrajn krizojn. Mi kredas tion ĉi.  

 

Vladimir Sapoĵnikov (Krasnojarsko) 
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Virtualaj eventoj  

9-a Rusia virtuala Esperanto-kunveno «Reto-8» 
 

La 30-an de majo 2021 okazis la 9-a virtuala renkontiĝo «Reto-9». 

Komence mi rakontis pri la pasinta en Dimitrovgrad renkontiĝo «VER-17» kaj iomete reklamis venontajn somerajn rusiajn 

Esperanto-aranĝojn. 

Svetlana Pogorelaja el Ukrainio bonege prelegis pri «Unu jaro de virtuala instruado al pensiuloj», montrante belajn fotojn. 

Mikaelo Povorin tradicie prezentis kantojn (ĉi-foje tristajn, ĉar li dediĉis sian elpaŝon al Vladimir Samodaj, kiu forpasis antaŭ du 

monatoj).  

 

 
 

Fine de la kunveno Vadim Solovjov prelegis pri artefaritaj lingvoj kaj sonigis karaokeajn kantojn. 

La registraĵo de la kunveno spekteblas en la Jutub-kanalo de REU, jen la ligilo: https://www.youtube.com/watch?v=MhoTyPnlTCM 

Tie en Jubuto sub la video troviĝas teksta priskribo. Tie vi trovos la plenan enhavliston kun klakeblaj ligiloj ĉe ĉiu programero. 

Klakante iun el la ligiloj, eblas transiri tuj al la momento, kiam komenciĝas tiu programero, kiu vin interesis. 

Aleksandr Lebedev 
 

Oni pri ni 

Lastatempaj mencioj pri Esperanto en rusiaj amaskomunikiloj 
 

Dum printempo kaj somero en Interreto oni povas trovi kelkajn interesajn menciojn pri Esperanto. 

La unua, kiun mi volus mencii, estas informo de populara artologo-blogisto Sofia Bagdasarova (Shakko) pri tio, ke ekstergeedziĝa 

filino de la elstara pentristo Petrov-Vodkin Maria Kałwaić (1923-2004), loĝinta en Pollando, estis esperantistino. Interese estus ekscii 

de la polaj samideanoj pri ŝia loko en la Pola movado! Vd.: https://shakko.ru/1659901.html 
 

La dua interesa artikolo de Natalia Koojman ―Kial oni vorviŝis la nanan landon de la mapo de Eŭropo?‖ L artikolo (verkita 

en iom tro leĝera stilo) temas pri historio de Neŭtrala Moresneto, kiu ekzistis sur teritorio 3,5 km2 en 1816-1919 (aŭ 1920) inter 

Germanio, Nederlando kaj Belgio, kaj kie dum certa tempo (post 1908) Esperanto estis oficiala lingvo. La lasta fakto estas serioze 

traktata en la artikolo. Vd: https://zen.me/1jigscx1 
 

La tria, kaj tra grava, artikolo, kiu meritas tralegon de ĉiu ruslingva esperantisto, estas scienca artikolo de Elena Ŝelestjuk el 

Ĉelabinska universitato ―Pri radikigo de la vortfarado de la rusa lingvo‖. Malgraŭ sufiĉe speciale formulita titolo, la problemo de 

senkontrola pruntado de la anglaj vortoj en la moderna rusa lingvo estas konsiderata sur fono de la tutmondiĝaj procezoj, influo de 

novliberalismo ktp. Fine la aŭtorino serioze pridiskutas la rolon de Esperanto kiel ebla ekologieca universala helpa lingvo. 

Samtempe, ŝi apenaŭ estas esperantistino, ĉar ne citas iujn esperantlingvajn fontojn kaj ŝiaj impresoj pri evoluo de Esperanto estas 

iom tro deflankaj. Tamen, por propagandistoj de nia lingvo ŝiaj konsideroj povas esti treege trafaj kaj utilaj. 
https://www.researchgate.net/publication/351711889_Selestuk_EV_O_korenizacii_slovoobrazovania_russkogo_azyka 

La artikolo estas eldonita ankaŭ paperforme: Шелестюк Е. В. О коренизации словообразования русского языка // Девятнадцатый 

Славянский научный собор «Урал. Православие. Культура». Мир славянской письменности и культуры в православии, 

социогуманитарном познании : материалы междунар. науч.-практ. Конф. (20-21 мая 2021 г.): сб. науч. ст. / сост. И. Н. Морозова; Челяб. 
гос. ин-т культуры. – Челябинск : ЧГИК, 2021. – С. 237-263 

 

Laŭ informo de Vladimir Minin, radiostacio en elsendo ―Moskvaj malnovaĵoj‖, kie temas pri eventoj antaŭ ĝuste 100 jaroj, 

la 12.09.2021 informis pri lernado de Esperanto ĉe la fervoja sindikato en Tomsk: https://echo.msk.ru/programs/oldmsk/2902378-

echo/ 
 

Nikolao Gudskov 

https://www.youtube.com/watch?v=MhoTyPnlTCM
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,Hbnm6wGBFg1QEjV0Voee5w&l=aHR0cHM6Ly9zaGFra28ucnUvMTY1OTkwMS5odG1s
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,5BNUzSj20XBY1Jl-irbwuQ&l=aHR0cHM6Ly96ZW4ubWUvMWppZ3NjeDE
https://www.researchgate.net/publication/351711889_Selestuk_EV_O_korenizacii_slovoobrazovania_russkogo_azyka
https://echo.msk.ru/programs/oldmsk/2902378-echo/
https://echo.msk.ru/programs/oldmsk/2902378-echo/
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Kluba vivo 
En Peterburgo la kluba vivo renoviĝas 
 

 
 
Laŭ la adreso Str.Torĵkovskaja, 11, ĉe metrostacio Ĉjornaja Reĉka en biblioteko N 1 la 09.09.2021 okazis la unua renkonto 

post someraj feritagoj. 
Partoprenis 10 personoj. Dum la kunveno okazis: 

1) Prelegeto de Anatolo Sidorov pri Aleksandro Nevskij. 
2) Someraj impresoj de la partoprenantoj: Svetlana Ejst malsanis kaj ricevis nur malĝojajn impresojn; Valeria 

Cvetkova vizitis Kronŝtadton; Ekaterina Maliŝeva rakontis pri vojaĝoj al Laĥto kun klubaninoj el “Maljunaj 
rabistoj”; Jaroslava rakontis pri sia vojaĝo al Viŝgorod kaj renkonto kun lokaj esperantistoj; Sidorov pri du 
vojaĝoj: la unua okazis de la 7-a julio ĝis la 17-a. La renkonton ĉiujare aranĝas klubo de peterburgaj indeanistoj. 
Ĉi somere estis starigitaj 13-16 tipioj (la konusformaj loĝejoj de nordamerikaj indianoj). La tendaro situis ĉe la 
lago Suĥodolskoje, je 100 km for de Peterburgo. Tradicie la tendaro portas nomon Paŭ-Vaŭ. Ĝin partoprenas 
indeanistoj el Ruslando, Belorusio, Ukrainio, Germanio, Israelo kaj Litovio. Ĉi somere venis ĉirkaŭ 40 personoj. 
Ne ĉion oni sukcesis plenumi, tamen estis belaj inaŭguro kaj fermo de la tendaro. Inter la komenco kaj la fermo 
estis dancoj: virinaj, viraj, infanaj kaj miksitaj.  

La duan viziton A.Sidorov faris al ranĉo “Belij Ŝipovnik”, je 30 km for de Viborg. Dum la tuta jaro la ranĉon vizitas 
multaj personoj kaj grupoj el diversaj urboj, precipe el Viborg kaj Peterburgo. En la ranĉo funkcias diversaj distroj: 
pafado per pafarkoj, ĵetado per tomahokoj kaj lancoj; pafado per pneŭmataj etkalibraj fusilo kaj pistolo; sperta 
vakero kaptas la gastojn per lazo; por infanoj estas disponita ĉevalo sub majstra regado de ĉevalinbredistino; en la 
ranĉo funkcias pendigita per 4 ŝnuroj fera barelo anstataŭ vera bovo. La barelon balancigas la vakero. Ĉiu rajdanto 
devas sidante elteni dum 8 sekundoj. Verdire ne ĉiuj sukcesas venki la balancantan barelon. Ankaŭ estas diversaj 
movoludoj: per saltoŝnuro, ĵetoj de hufferoj kontraŭ fera kejlo; kuroj al celo post 10 turniĝoj ĉirkaŭ la stango. Post la 
distra programo la gastoj gustumas salatojn el tomatoj kaj kukumoj, ankaŭ kukojn, buterpanojn kun kolbaso kaj 
fromaĝo, bananojn kaj ŝaŝlikojn. Por la grupoj estas preperitaj freŝinfuzitaj teoj: la verda, ruĝa kaj nigra. Por 
eventualaj vizitontoj estas kontakta telefona numero: 
+7 (912) 530-52-12 al Наталья Волынец. 
3) Ekaterina Maliŝeva rakontis pri 3 numeroj de la amatora ĵurnalo “Espero”.  Eldonantoj de la ĵurnalo deziras scii 

opiniojn kaj gustojn de la legantoj: kion oni volus legi en la ĵurnalo? Venis proponoj: pri artoj, pri okazantaj 
eventoj, pri historio de E-movado, prilingvaj demandoj ktp. Ankaŭ la eldonantoj deziras ŝanĝi titolon de la 
ĵurnalo. Estis propono tute ne ŝanĝi aŭ ŝanĝi nur post enketado. La abonantoj de nia dissendolisto povas 
proponi siajn variantojn. Necesas eviti la tradiciajn: “Kuriero de Esperanto”, “Esperanto”, “Internacia Lingvo” 
ktp. Aŭ la titolo restos la nuna aŭ laŭ la proponoj de la abonantoj. 

4) La vica renkonto okazos la 16-an de septembro. Ĝis la dato oni kolektos respondojn pri la enhavoj kaj titoloj por 
la ĵurnalo. 

Anatolo Sidorov. 
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Dediĉe al la Tago de urbo Samarkando 2021  

La Internaciaj Letertagoj 
“Vorto pri Samarkando: la urbo, pri kiu oni ŝatas pensi, sonĝi kaj paroli” 

 

Karaj geamikoj, samideanoj, kolegoj, samteranoj, 
 

Post sukcesa okazigo de la projekto "Assalom, Uzbekio!", ni invitas vin partopreni la Internaciajn Letertagojn "Vorto pri 

Samarkando 2021". 
 

Baldaŭ denove venos la signifoplena dato kaj festa okazaĵo por la urbo, pri kiu multaj loĝantoj de nia planedo ŝatas pensi, memori, 

revi kaj paroli. La 18-a de oktobro – la Tago de Samarkando. La evento celas refokusigi nian rigardon je alloga belo, unika aromo kaj 

arkitektura dekoro de la urbo, listigita en la registro de Monda Heredaĵo de Unesko. 
 

Tradicie, estas invitataj kontribui ĉiuj, por kiuj Samarkando estas pli ol nura urbo. Por kiuj ĝi estas vivanta memoro, emociplena 

historio, signifa malkovro, amdeklaro, rendevuejo kaj eĉ sorto. Ĉiuj, kiuj persone spertis la mirindaĵojn de Samarkando en realo, ĉu 

de malproksime, ĉu estinte tuj apude aŭ eĉ nur en siaj pensoj aŭ sonĝoj, konservis neforviŝeblajn impresojn pri la grandioza historia 

heredaĵo kaj neordinara nuntempa kulturo de la mondfama urbo. 
 

Eble por iuj, ununura vorto sufiĉos por esprimi la vizion pri Samarkando; iuj skribos personan leteron al ―Romo de l’Oriento‖ aŭ 

verkos saluton forme de poemo, kanto, muziko, desegnaĵo, foto ktp; aŭ proze komunikos siajn bondezirojn aŭ revojn por la estonteco 

de la urbo… Kompreneble, ĉio dirota kaj verkota pliproksimigos nin unu al la alia, unuigos nin ĉirkaŭ la eternaj valoroj, pliigos niajn 

konojn, evoluigos spertojn, plifortigos pacon kaj harmonion – ĉion, kio ebligis al Samarkando atingi la renomon majestecon kaj por 

ĉiam eniri la historion. 
 

VIA voĉo gravas! Bonvolu sendi viajn reeĥojn, gratulmesaĝojn kaj alispecajn tiutemajn kontribuojn plejeble baldaŭ, laŭeble, ĝis la 1-

a de oktobro 2021 al imps86@yahoo.com, kvankam la materialoj iutempe estos akceptataj ankaŭ post tiu ĉi dato. 
 

La plej interesaj kontribuaĵoj estos publikigitaj en nialanda gazetaro kaj en la venonta eldono de ―Konciza Enciklopedio de 

Eksterlanda Samarkandiana: Kulturo Unuiganta la Mondon‖. ĈIU ricevita mesaĝo estos danke agnoskita kaj la raporto pri la evento 

estos sendita al ĈIUJ partoprenantoj. 
 

Atendante vian baldaŭan reeĥon, ni antaŭdankas pro via eventuala helpemo kaj kunlaboro. 
 

Sanon al vi kaj bonfarton, pacon kaj harmonion, vivoptimismon kaj bonhumoron, feliĉon kaj bonŝancon! 
 

Sunplenajn bondezirojn el 2760-jara Samarkando, 

Anatolij Ionesov, 

 fondinto kaj prizorganto Enciklopedia projekto ―Samarkandiana‖ 

P.O. Box 76, UZ-140100 Samarkando, Uzbekio 
 

 

mailto:imps86@yahoo.com
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ALIĜILO 

95-a SAT-kongreso 

Moskvo, 30.07–05.08.2022 

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 (ĝis 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 aliĝante 

sola. 

Nomo kaj kontaktinformoj de tiu persono: ________________________________________________ 

• Infanoj ĝis 15 jaroj ne pagas kotizon. 

• Aliĝantoj el Ĉeĥio, Estonio, Hungario, Litovio, Latvio, Pollando kaj Slovakio ĝuas 30% rabaton 

• Aliĝantoj 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) ĝuas 50% rabaton. 

• Kongresaneco ne estas transdonebla al alia 

persono. 

• La kotizo ne estas repagebla senkonsidere pro kia 

kaŭzo la aliĝinto ne povas partopreni la kongreson. 

• La kotizo ne inkluzivas loĝadon, ekskursojn, kaj 

aliajn aparte pagendajn aferojn, ankaŭ nenian 

asekuron. 

• La aliĝo 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. 

 

Informoj pri la loĝkondiĉoj kaj prezoj 

aperos en la sekva numero de “Ponto” 

 
La aliĝontoj el Rusio povas pagi la kotizon en rubloj al la 

konto: 2202 2001 3921 5931 

La plenigitan aliĝilon sendu en la elktronika formo al la adreso nikolao@list.ru kun la temlinio “Aliĝilo al la SAT-

kongreso” 
Krome, la OKK petas eventualajn partoprenontojn pripensi la eblecon prelegi, koncerti kaj alispece 

kontribui al la Kongreso. La kontribuontoj havos signifajn rabatojn. 

mailto:nikolao@list.ru
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In memoriam 

Forpasis Igor Galiĉskij 
 

La Estraro de REU sendas siajn tre profundajn kondolencojn al la familio kaj proksinuloj de Igor! 
 

Galiĉskij, Igor Viktoroviĉ (21.11.1964, Vladikaŭkaz—07.08.2021, Severodvinsk, Arĥangelska reg.). Esperanton lernis en 

1982 memstare. Vortaristo en la urbo Severodvinsko. Kompilinto de temaj vortaroj. 

Patro: Viktor Konstantinoviĉ Galiĉskij (1937-1997), patrino: Nelli Miĥajlovna 

Galiĉskaja (1936-2020), fratoj Aleksej (1957-2014) kaj Konstantin (*30.11.1973). 

En 1982 en Severodvinsko finas lernejon N 17 kun fizika-matematika prefero; 

en 1982-87 li studas en la samurbaj Sevmaŝvtuz (Supera Teknika Lernejo) pri la 

aŭtomatiko kaj telemekaniko. En 1987-2005 laboras en la uzinoj Molot, Zvezdoĉka, 

Bius kiel kontrolisto de radio-elektroniko kaj aparataro. En 2014 pro la riparado, 

modernigo kaj teknika vartado por la radio-elektronika ilaro utile al la Mararmeo de 

Rusio Igor Galiĉskij ricevis honordiplomon de la urbestro de Severodvinsko. Okaze 

de la 50-jariĝo de Igor Galiĉskij la estraro de Bius honorigis lin per Memormedalo 

(2014), ankaŭ per la medalo Centjariĝo de la submara floto kaj honordiplomo kun 

monpremio (2014). 

Galiĉskij vizitis KRER-ojn (Komia Regiona Esperanto-Renkontiĝo) tradicie 

okazantaj en Siktivkaro la ĉefurbo de Komia Resp. Li partoprenis en KRER-3 (dum 

22-25.01.1987); KRER-4 (21-24.01.1988); KRER-5 (26-29.01.1989); KRER-7 (25-

27.01.1991). Li ankaŭ vizitis ESPERANTO-renkontiĝojn okazantaj en Sovetio kaj 

Rusio. Igor Galiĉskij faris interesajn kontribuojn al disvolviĝo de ESPERANTO-o, 

verkis interesan laŭ koncepto vortaron, estis aŭtoro de ESPERANTO-lernolibro, faris 

kelkajn tradukojn. Li estis modesta kaj fidela amiko, unu el plej aktivaj Esperanto-

istoj en Arĥangelska regiono 

Familio: edzino – Olga Nikolajevna Galiĉskaja (*04.12.1963, 

ESPERANTO-1990), filinoj Anna (*04.02.2001), Jekaterina (*06.06.2003), 

filo Miĥail (*15.03.1995). 

Igor Galiĉskij mortis pro la kancermalsano en Arĥangelska kancerkliniko. 
Bibliografio: 

Галичский И. Tema vortaro. Эсперанто-русский тематический словарь. ĉ. 2200 vortoj. Severodvinsk: Interalie, 1991, 45 c.; 
Галичский И. Tema vortaro Esperanta-rusa. Эсперанто-русский тематический словарь. Москва: Глаголь, 1991, 31 с.; 

Галичский И. Эсперанто-русский тематический словарь. Esperanta-rusa tema vortaro. Ульяновск: РЭУ, 2000, 64 с., 500 экз.; 

Bokarjev E.A. Esperanta-rusa vortaro. Reviziita kaj kompletigita de Jurij Finkel kaj Igor Galiĉskij. 2002, 308 p. 

A. Sidorov 
 

Tatjana Sorokina  
 

La 5-an de junio 2021 en Sankt-Peterburgo mortis Tatjana Aleksandrovna 

Sorokina. 

Tatjana Sorokina dum multaj jaroj gvidis ESPERANTO-ensemblon "Blua 

Ponto". Ŝi estas  fondinto kaj gvidanto de la ensemblo kiu naskiĝis en fora 1983 jaro. 

Ši mem  tradukis versojn en Esperanto. La ensemblo sub ŝia gvido ĉiujare afable  

partoprenis kaj beligis aranĝojn de peterburgaj esperantistoj. Peterburgaj  

esperantistoj funebras kaj kondolencas. 
 

La estraro de REU esprimas profundan kunsenton kun la 

proksimuloj kaj ĉiuj peterburgaj esperantistoj! 

 
 

 

 

 

 

 

Rimma Roganova 
 

El la nordurala urbo Ĉusovoj (Permskij kraj) venis tristiga informo. Post longa malsano 17.06.21 

forpasis Rimma Nikolajevna (Kadirovna) Roganova (naskiĝis 15.05.1938), multjara fidela 

esperantistino (ekde 1989), dumviva membro de REU. Ŝi estis bonkora, optimisma, laborema kaj 

alte respondeca homo. Ŝi laboris kun loka junularo kiel kultur-amasa gvidanto. Rimma 

Nikolajevna instruis Esperanton al gejunuloj. Unu el ŝiaj lernantinoj, Jelena Ugrina, iĝis en 1994 

la edzino de moskva esperanta kantisto kaj poeto Mikaelo Povorin. 

Ni funebras kaj kondolencas al parencoj kaj proksimuloj de Rimma Nikolajevna. 
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Forpasis Nanovfszky György (1942-2021) 
 

NANOVFSZKY György naskiĝis en Budapeŝto, la 10-an de aprilo 

1942, kaj forpasis tie la 10-an de aŭgusto 2021. Li estis Honora Prezidanto de 

Hungaria Esperanto-Asocio, Honora Membro de UEA. Profesoro kaj membro 

en la Akademio Internacia de la Sciencoj en San Marino kaj aliaj akademioj 

kaj universitatoj, altranga ŝtatoficisto en la Hungara Registaro, en UN kaj en 

multaj aliaj internaciaj organizaĵoj kaj Ambasadoro de Hungario en ses 

landoj. 

Li esperantistiĝis en 1958. Ekde tiam li aktivis movade kaj 

publikigis verkojn, artikolojn kaj tradukojn. Li estis prezidanto de Studenta E-

Klubo en Budapeŝto dum 1958-1960 kaj kunorganizanto de la 51-a IFEF-

kongreso en 1962. De 1963 ĝis 1968 li aktivis en la Moskva E-klubo 

"Fajrero", vizitante la renaskiĝintajn klubojn en Siberio, Kaŭkazio, Sankt-

Peterburgo kaj Irkutsko. Nanovfszky doktoriĝis pri ĝenerala lingvistiko en la 

Budapeŝta Universitato ELTE en 1973. Li estis funkciulo de Konferenco de la 

Unuiĝintaj Nacioj pri Komerco kaj Disvolvado en Ĝenevo dum 1982-85, 

ankaŭ reprezentante Universalan Esperanto-Asocion ĉe UN en la sama urbo. 

De 1983 ĝis 1988 li estis ĉefredaktoro de la revuo Planlingvistiko. 

Kiel hungara ambasadoro en Moskvo dum 1992-98 Nanovfszky 

helpis reaktivigi la movadon en Moskvo kaj tutlande. Li estis profesoro de la 

Moskva Internacia Universitato JUSTO dum 1994-2011. En 1996 li denove 

doktoriĝis pri politologio en la Rusia Akademio de Sciencoj. Ekde 1998 li 

estis membro kaj profesoro de AIS kaj aliaj universitatoj kaj sciencaj 

kolegioj. Kiel ambasadoro en Singapuro dum 2002-2005 li aktivigis lokajn esperantistojn organizante regulajn renkontiĝojn kaj kun 

la frato de la ĉefministro fondis la singapuran Esperanto-organizaĵon. Ekde 1998 ĝis 2006 li estis prezidanto de Hungaria Esperanto-

Asocio (HEA) kaj ties komitatano A en UEA. Post lia sindonema kaj meritplena agado kiel prezidanto de HEA, en 2007 li fariĝis  

honora prezidanto de HEA kaj en 2012 Honora Membro de UEA. 

Estas konate, ke la Esperanto movado tradicie havis altan prestiĝon en la hungara socio kaj dum la unua UK en Budapeŝto 

la ĉefministro kaj la katolika ĉefepiskopo (la du plej altprestiĝaj eminentuloj de la tiama hungara socio) estiĝis la altaj protektantoj de 

la evento. Pro tiu tradicio la gvidantoj de HEA kaj ties antaŭorganizaĵoj estis altrangaj ŝtatoficistoj, ministroj kaj aliaj membroj de la 

registaro kaj sekciestroj de la Hungara Parlamentejo. Prof. D-ro Nanovfszky estis la lasta altranga kaj altprestiĝa ŝtatoficisto en tiu 

vico kaj pro tio oni nun entombigas ne nur lian korpon sed ankaŭ la sukcesan oran epokon de la pli ol centjaraĝa Hungaria Esperanto-

Asocio. 

Legu pri li pli detale en eo.wikipedia.org/wiki/György_Nanovfszky  

Gazetaraj Komunikoj de UEA, N-ro 975, 2021-08-14 

 

György estis granda amiko de rusiaj esperantistoj. Dum sia deĵorado en Moskvo kiel ambasadoro de Hungario en Rusio li 

eĉ organizadis Zamenhof-festojn en la ambadadejo? kaj ĉiam volonte renkontiĝadis kun esperantistoj. Lia forpaso estas granda 

perdo por Esperanto-movado tutmonde, certe – por hungaria esperantistaro, kaj, ne malpli, por la rusia. Ni profunde kondolencas. 

 

Estraro de REU 

 
 
 

 

“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 15.09.2021 

https://eo.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%B6rgy_Nanovfszky
mailto:nikolao@yandex.ru
mailto:svsmetanina@yandex.ru

