
EKO 2020-36 sendita el Budapeŝto, la 28an de junio 

Al: Komitato, sekcioj kaj aktivuloj de ILEI, Landaj kaj Fakaj Asocioj de UEA (aliĝintaj kaj ne). Plie al la 
Komitato, Konsilianoj, regionaj komisionoj de UEA, TEJO-estraro, gazetaro, partoprenintoj en multaj 
AMO-seminarioj, aliaj listoj kaj unuopuloj. Pli ol 1500 ricevantoj. Pli ol dumil kun plusendoj. 

Por tuja uzo kaj plia diskonigo inkluzive de la alkroĉaĵoj kun indiko de fonto: EKO de ILEI kaj UEA 

AMO 65 – modela ekzemplo de aktiva Landa Asocio 
Ni alkroĉas la prezentaĵon de Jose Antonio del Barrio, la prezidanto de la hispana landa asocio, HEF. 
Tio donas agan modelon por pliaj sekcioj, eĉ tra la mondo. Hispanio povos ludi eksterordinaran rolon 
en la monda evoluigo de la Landa agado, ĉar ĝia lingvo estas parolata (kun variaĵoj tra ĉ. trideko da 
landoj tra latinameriko, kie en la plimulto da kazoj malfortas aŭ ne ekzistas Landaj Asocioj.Aparte 
valoras la kulturan agadon de HEF, kune kun bona rego de retaj ebloj publikigi valorajn programojn. 

Enhavo 

• AMO 65 – la daŭrigo 
• Hispanio – modela Landa Asocio 
• Italio – plia valora modelo 
• Ege internacia seminario 

Redakcio: Stefan MacGill, Mirejo Grosjean.

Kontribuintoj
al AMO 65:  
J.A. Barrio, 
Fernando 
Maia, Emilio 
Cid (ambaŭ el 
Brazilo)

Nekompleta listo de la landoj de partoprenintoj: Belgio, Brazilo, Britio, Burundo, Francio, 
Hispanio, Irano, Italio, Hungario, Kanado, Kroatio, Norvegio, Portugalio, Rumanio, Rusio, 
Svislando, Togolando, kun du pliaj homoj, kies landoj ne estas malkovreblaj, kaj eble aliaj. Se vi 
partoprenis kaj mankas via lando, bv. reklamacii!

Du generacioj 
el Italio: 
maldekstre 
Debora 
Rosetti el IEJ 
kaj Michela 
Lipari el IEF.



Ekrankapto de la partoprenantoj en iu momento (la bildo liverita el Irano) 

======= Vortoj: 150 ====== 

Ĉi tiu komuniko estas disponebla laŭ la permesilo Krea Komunaĵo Atribuite Samkondiĉe 4.0 Tutmonde por pli da 
informoj vidu ĉe: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>. 

Aperintaj komunikoj legeblaj kaj elŝuteblaj ĉe: http://aktivulo.net/eo/content/komunikoj-pri-agado. La prezento 
estas ĝisdata ĝis 2020/18. Vidu ilin laŭjare, kun klaraj enhavaj indikoj por ĉiu jaro.

ALDONU VIN: Skribu al <stefan.macgill<ĉe>gmail.com>. Neniu alira kondiĉo aldone al valida retadreso. 
Malferma al Aligitaj Membroj, eksmembroj, neniam-membroj, klingonuloj, volapukistoj, atistoj, itistoj, ujistoj, 
iemuloj, Duolingintoj, ktp. 

SUBTRAHU VIN: Skribu al la supra adreso. Donu vian nomon, retadreson, landon kaj (se eble) la grupon aŭ 
kialon por via ĉeesto en la ekspedolistoj.


