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Raportoj de sekciestroj kaj reprezentantoj pri la jaro 2014

AL - Albanio
AEI - Albana Esperanto Instituto

Nomo kaj mallongigo en Esperanto:

Instituti Shqiptar I Esperantos - ISHE

Nomo kaj mallongigo nacilingve:

1991 / 1993

Jaro de fondo / Jaro de aliĝo al ILEI:

Aktuale ankoraŭ ne renovigita ĉe la juĝejo

Jura statuso:

Integra parto

Rilato kun Landa Asocio de UEA:
nomo:
Sekciestro:

adreso:
retadreso:
telefonnumero:

S-ano Bardhyl Adem SELIMI
1016 TIRANË, rr. Fortuzi nr 9 shk 1 ap 3
bselimi@gmail.com
00355/422 38 558, 00355/682 580 758 (p)
sume:

6

paperaj IPR-abonantoj

0

retaj IPR-abonantoj

6

honoraj membroj

0

dumvivaj membroj

0

subtenitoj el la Koleghelpa Kaso

0

Membro-nombro
fine de 2014:

Nombro de rajtigitaj /
nomumitaj komitatanoj por 2015:
Oficiala hejmpaĝo:

albanajesperantistoj@yahoogroups.com

Oficiala ret-adreso:

bselimi@gmail.com (Sekretario)
ne

Retgrupo:

Bulteno de la Albana Esperanto Instituto(elektronikforme, dumonata, nun pretiĝas
numero 100)

Revuo sekcia:
Enlanda membrokotizo (kun indiko de valuto):
prezidanto: nomo
adreso
retadreso
vicprezidanto: nomo
Nuna enlanda estraro
de la sekcio:

adreso
retadreso
kasisto: nomo
adreso
retadreso

=== AGADO ===
Propraj aranĝoj dum 2014:
Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis:

3

Internacia Ligo de Esperanitstaj Instruistoj

Raportoj de sekciestroj kaj reprezentantoj pri la jaro 2014

Propraj projektoj dum 2014:
Sekciaj kontaktoj kun ne-Esperantistaj organizoj kaj projektoj:
Konata E-instruado en via teritorio:

Raportis:
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Raportoj de sekciestroj kaj reprezentantoj pri la jaro 2014

AU - Aŭstralio
ILEI-SEKCIO Aŭstralio

Nomo kaj mallongigo en Esperanto:
Nomo kaj mallongigo nacilingve:

1997 / 1997

Jaro de fondo / Jaro de aliĝo al ILEI:
Jura statuso:
Rilato kun Landa Asocio de UEA:
nomo:
Sekciestro:

adreso:
retadreso:

S-anino Jennifer BISHOP
3122 HAWTHORN, VIC, 24/8 Wallen Road
bishop.jennifer699@gmail.com

telefonnumero:

11

sume:
paperaj IPR-abonantoj

4

retaj IPR-abonantoj

7

honoraj membroj

0

dumvivaj membroj

0

subtenitoj el la Koleghelpa Kaso

0

Membro-nombro
fine de 2014:

Nombro de rajtigitaj /
nomumitaj komitatanoj por 2015:
Oficiala hejmpaĝo:

ne

Oficiala ret-adreso:

ne
ILEI-Aŭstralio@yahoogroups.com

Retgrupo:

ne

Revuo sekcia:
Enlanda membrokotizo (kun indiko de valuto):
prezidanto: nomo
adreso
retadreso
vicprezidanto: nomo
Nuna enlanda estraro
de la sekcio:

adreso
retadreso
kasisto: nomo
adreso
retadreso

=== AGADO ===
Same kiel en aliaj angle parolantaj landoj, mankas membroj de Esperanto-asocio, sed okazas
dum la jaro gravaj kaj utilaj eventoj.
Propraj aranĝoj dum 2014:
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1.

Raportoj de sekciestroj kaj reprezentantoj pri la jaro 2014

Por celebri la novan jaron kaj bonvenigi plurajn eksterlandajn esperantistojn okazis en la
somero, 3-12 de januaro 2014 en la ĉefurbo Kanbero, Jarkunveno de AEA sekvata de
dektaga somerkursaro. Por 51 ĉeestantoj troviĝis ĉiumatene kurso je tri niveloj.
Posttagmeze ĵaŭdon okazis la jarkunveno de ILEI-sekcio kaj kolektado de kotizoj kaj
abonoj.
En merkredo okazis ankaŭ Lingvofestivalo, sed ne ekstere.

Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis:
Propraj projektoj dum 2014:
Sekciaj kontaktoj kun ne-Esperantistaj organizoj kaj projektoj:
Konata E-instruado en via teritorio:
1.

En la vintro, junion en suda Aŭstralio, okazis ankaŭ en baza lernejo de Suda Aŭstralio,
kursaro por malgranda grupo, plejparte el Suda Aŭstralio mem.

2.

Dum la ceteraj monatoj en Kvinslando, NovSudVejlzo, Viktorio, Suda Aŭstralio kaj en
Okcidenta Aŭstralio renkontiĝis regule tre diversaj grupoj por lerni kaj ekzerci Esperanton
per librolegado, kantado, deklamado, interparolado ktp.

3.

AEA daŭre proponas siajn proprajn oficialajn ekzamenojn je tri niveloj – Elementa,
Klereca kaj Supera, sed dum ĉi tiu jaro neniu kuraĝis proponi sin por ekameniĝi.
Ekzistas ankaŭ ne-oficialaj ekzamenoj je bazaj niveloj, sed pro manko de
interkonsento ili restas en ŝranko.
Eble baldaŭ la Komisiisto pri Ekzamenoj de AEA proponos dum la venonta kongreso KERekzamenojn.

Raportis: pri la agado s-ino Jennifer BISHOP
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Raportoj de sekciestroj kaj reprezentantoj pri la jaro 2014

BE - Belgio
ILEI Belgio

Nomo kaj mallongigo en Esperanto:
Nomo kaj mallongigo nacilingve:

/

Jaro de fondo / Jaro de aliĝo al ILEI:
Jura statuso:

kunlaboranta kun FEL - demando estis farita al Belga
Esperanto Federacio (BEF) por iĝi sekcio de BEF. BEF
parolos pri la afero dum la ĝenerala kunveno en 2013.

Rilato kun Landa Asocio de UEA:
nomo:
Sekciestro:

adreso:
retadreso:

S-ano Marc CUFFEZ
8400 OOSTENDE, Elisabethlaan 295
flandrio@hotmail.be

telefonnumero:
sume:

15

paperaj IPR-abonantoj

12

retaj IPR-abonantoj

3

honoraj membroj

0

dumvivaj membroj

1

subtenitoj el la Koleghelpa Kaso

0

Membro-nombro
fine de 2014:

Nombro de rajtigitaj /
nomumitaj komitatanoj por 2015:
Oficiala hejmpaĝo:

ne

Oficiala ret-adreso:

ne

Retgrupo:

ne

Revuo sekcia:

ne

Enlanda membrokotizo (kun indiko de valuto):
prezidanto: nomo
adreso
retadreso
vicprezidanto: nomo
Nuna enlanda estraro
de la sekcio:

adreso
retadreso
kasisto: nomo
adreso
retadreso

=== AGADO ===
Propraj aranĝoj dum 2014:
Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis:
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Raportoj de sekciestroj kaj reprezentantoj pri la jaro 2014

Propraj projektoj dum 2014:
Sekciaj kontaktoj kun ne-Esperantistaj organizoj kaj projektoj:
Konata E-instruado en via teritorio:

Raportis:
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Raportoj de sekciestroj kaj reprezentantoj pri la jaro 2014

BJ - Benino
ILEI-Benino

Nomo kaj mallongigo en Esperanto:
Nomo kaj mallongigo nacilingve:

/

Jaro de fondo / Jaro de aliĝo al ILEI:
Jura statuso:
Rilato kun Landa Asocio de UEA:
nomo:
Sekciestro:

adreso:
retadreso:
telefonnumero:

S-ano Jerome-Charles ALOFA
67204 COTONOU, 04 BP 0672
alofkarlo@yahoo.fr
229 95 42 97 05
sume:

7

paperaj IPR-abonantoj

7

retaj IPR-abonantoj

0

honoraj membroj

0

dumvivaj membroj

0

subtenitoj el la Koleghelpa Kaso

6

Membro-nombro
fine de 2014:

el tio:

Ricevantoj de paperaj IPR
En la raporto de 2013, mi proponis kvin (5) personoj kiuj ricevas paperan version d’IPR en 2014.
Ili estas:
1 - Gbadamassi Latifou BP302 Lokossa-Mono
2 - Alofa Jerome -Charles 04BP0672 Cotonou
3 - Essou Sebastien 06BP310 akpakpa pk3 cotonou
4 - Ezin Mechak BP 08 Moji Gangan-Dassa Zoume
5 - Tchoume Eugène S/C BP 302 Lokossa-Mono
Al tiu listo mi aldonis, por la jaro 2015, la nomon de du (02) aliaj personoj al kiuj, laux kion mi
auxdis, vi mem decidis sendi la pedagogian revuon. Temas pri:
6 - TCHIKPE Privas , 01 Cotonou BP 8218
7 - HOUSSOU Ruphino
Cxu estas eble, ke vi menciu iliajn adresojn tiamaniere ke ni havu kompletan liston de beninaj
esperantistoj kiuj ricevas tiun revuon. Bonvolu sendi la kompletan liston al ni.
Nombro de rajtigitaj /
nomumitaj komitatanoj por 2015:
Oficiala hejmpaĝo:
Oficiala ret-adreso:
Retgrupo:
Revuo sekcia:
Enlanda membrokotizo (kun indiko de valuto):
Nuna enlanda estraro
de la sekcio:

prezidanto: nomo
adreso
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Raportoj de sekciestroj kaj reprezentantoj pri la jaro 2014

retadreso
vicprezidanto: nomo
adreso
retadreso
kasisto: nomo
adreso
retadreso

=== AGADO ===
Estante la instrufako de Asocio de beninaj esperantistoj (ABeE), ILEI sekcio faris, ne multon sed sian eblon
sur la kampo de Esperanto ĉi-jare.
Propraj aranĝoj dum 2014:
Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis:

1.

Inter marto kaj aprilo 2014, nia junulara sekcio dufoje seminarietis en urbo Lokossa.
Nome de ILEI sekcio mi kunhelpis okazigi tiujn aranĝojn kiuj arigis plejparte infanojn kaj
junulojn el la regionoj de Lokossa kaj Adohoun Kodji.
La aranĝo celis montri, al junaj novuloj kiuj volonte deziras aliĝi al la movado, la utilecon de
Esperanto. La partoprenantoj sekvis kursojn pri la alfabeto de Esperanto.

2.

Krome, kadre de la 4-a benina kongreso de Esperanto, la sekcio reprezentiĝis, per sia
organizanto, en la loka kongresa komitato, kiu ĉeestis ties kunvenojn. Laŭplane, la
kongreson, en kiu okazus seminarieto, devis kunorganizi la landa asocio kaj ILEI-sekcio.

Propraj projektoj dum 2014:
Sekciaj kontaktoj kun ne-Esperantistaj organizoj kaj projektoj:
Konata E-instruado en via teritorio:

Farita en Lokossa la 31-an de decembro 2014
Raportis: Latifou GBADAMASSI, vic-prezidanto de ILEI-sekcio
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Raportoj de sekciestroj kaj reprezentantoj pri la jaro 2014

BR - Brazilo
ILEIBR - Brazila Sekcio de ILEI

Nomo kaj mallongigo en Esperanto:
Nomo kaj mallongigo nacilingve:

1975 /

Jaro de fondo / Jaro de aliĝo al ILEI:
Jura statuso:

Sendependa

Rilato kun Landa Asocio de UEA:

Leysester MIRÓ

nomo:
Sekciestro:

adreso:
retadreso:

04126-001 SÃO PAULO - SP, rua Jorge Tiburcia 592, Vila
Mariana
leysester@gmail.com

telefonnumero:
sume:

3

paperaj IPR-abonantoj

0

retaj IPR-abonantoj

3

honoraj membroj

0

dumvivaj membroj

0

subtenitoj el la Koleghelpa Kaso

0

Membro-nombro
fine de 2014:

Nombro de rajtigitaj /
nomumitaj komitatanoj por 2015:
Oficiala hejmpaĝo:
Oficiala ret-adreso:
Retgrupo:
Revuo sekcia:
Enlanda membrokotizo (kun indiko de valuto):
prezidanto: nomo
adreso
retadreso
vicprezidanto: nomo
Nuna enlanda estraro
de la sekcio:

adreso
retadreso
kasisto: nomo
adreso
retadreso

=== AGADO ===
Propraj aranĝoj dum 2014:
Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis:
Propraj projektoj dum 2014:
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Raportoj de sekciestroj kaj reprezentantoj pri la jaro 2014

Sekciaj kontaktoj kun ne-Esperantistaj organizoj kaj projektoj:
Konata E-instruado en via teritorio:

Raportis:
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Raportoj de sekciestroj kaj reprezentantoj pri la jaro 2014

BG - Bulgario
ILEI Bulgario

Nomo kaj mallongigo en Esperanto:
Nomo kaj mallongigo nacilingve:

/

Jaro de fondo / Jaro de aliĝo al ILEI:
Jura statuso:
Rilato kun Landa Asocio de UEA:
nomo:
Sekciestro:

adreso:
retadreso:

S-anino Eva Parashkeva G. BOYADZHIEVA
4000 PLOVDIV, strato Aleksandar Ekzarh No1, et.3
evab-bg@yahoo.com

telefonnumero:
sume:

6

paperaj IPR-abonantoj

4

retaj IPR-abonantoj

2

honoraj membroj

0

dumvivaj membroj

0

subtenitoj el la Koleghelpa Kaso

0

Membro-nombro
fine de 2014:

Nombro de rajtigitaj /
nomumitaj komitatanoj por 2015:
Oficiala hejmpaĝo:
Oficiala ret-adreso:
Retgrupo:
Revuo sekcia:
Enlanda membrokotizo (kun indiko de valuto):
prezidanto: nomo
adreso
retadreso
vicprezidanto: nomo
Nuna enlanda estraro
de la sekcio:

adreso
retadreso
kasisto: nomo
adreso
retadreso

=== AGADO ===
Propraj aranĝoj dum 2014:
Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis:
Propraj projektoj dum 2014:
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Raportoj de sekciestroj kaj reprezentantoj pri la jaro 2014

Sekciaj kontaktoj kun ne-Esperantistaj organizoj kaj projektoj:
Konata E-instruado en via teritorio:

Raportis:
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Raportoj de sekciestroj kaj reprezentantoj pri la jaro 2014

BI - Burundo
Nomo kaj mallongigo en Esperanto:
Nomo kaj mallongigo nacilingve:

/

Jaro de fondo / Jaro de aliĝo al ILEI:
Jura statuso:
Rilato kun Landa Asocio de UEA:

Sekciestro:

nomo:

S-ano Jérémie SABIYUMVA

adreso:

RUMONGE, ANEB, BP 170

retadreso:
telefonnumero:

jerrybs21@yahoo.fr
+257/777 330 52 (p), +257/29 555 390 (h, de la 22 ĝis la 7-a
matene: GMT+2)
sume:

paperaj IPR-abonantoj
retaj IPR-abonantoj

Membro-nombro
fine de 2014:

honoraj membroj
dumvivaj membroj
subtenitoj el la Koleghelpa Kaso

Nombro de rajtigitaj /
nomumitaj komitatanoj por 2015:
Oficiala hejmpaĝo:
Oficiala ret-adreso:
Retgrupo:
Revuo sekcia:
Enlanda membrokotizo (kun indiko de valuto):
prezidanto: nomo
adreso
retadreso
vicprezidanto: nomo
Nuna enlanda estraro
de la sekcio:

adreso
retadreso
kasisto: nomo
adreso
retadreso

=== AGADO ===
Propraj aranĝoj dum 2014:
Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis:
Propraj projektoj dum 2014:
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Raportoj de sekciestroj kaj reprezentantoj pri la jaro 2014

Sekciaj kontaktoj kun ne-Esperantistaj organizoj kaj projektoj:
Konata E-instruado en via teritorio:

Raportis:
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Raportoj de sekciestroj kaj reprezentantoj pri la jaro 2014

CZ - Ĉeĥio
Ĉeha sekcio de ILEI

Nomo kaj mallongigo en Esperanto:

Česká sekce ILEI

Nomo kaj mallongigo nacilingve:

1991 / 1991

Jaro de fondo / Jaro de aliĝo al ILEI:

sekcio de Ĉeĥa Esperanto-Asocio

Jura statuso:

integra parto de ĈEA

Rilato kun Landa Asocio de UEA:
nomo:
Sekciestro:

adreso:
retadreso:

S-anino Jana MELICHÁRKOVÁ
696 02 RATÍŠKOVICE, Polní 938
melicharkova@quick.cz

telefonnumero:
sume:

6

paperaj IPR-abonantoj

4

retaj IPR-abonantoj

2

honoraj membroj

0

dumvivaj membroj

0

subtenitoj el la Koleghelpa Kaso

0

Membro-nombro
fine de 2014:

Nombro de rajtigitaj /
nomumitaj komitatanoj por 2015:
Oficiala hejmpaĝo:

ne

Oficiala ret-adreso:

melicharkova@quick.cz, apartenas al sekciestro
ne, sekciestro dissendas mesaĝojn al membroj

Retgrupo:

ne

Revuo sekcia:
Enlanda membrokotizo (kun indiko de valuto):
prezidanto: nomo
adreso
retadreso
vicprezidanto: nomo
Nuna enlanda estraro
de la sekcio:

adreso
retadreso
kasisto: nomo
adreso
retadreso

=== AGADO ===
Propraj aranĝoj dum 2014:
Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis:
Propraj projektoj dum 2014:
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Raportoj de sekciestroj kaj reprezentantoj pri la jaro 2014

Sekciaj kontaktoj kun ne-Esperantistaj organizoj kaj projektoj:
Konata E-instruado en via teritorio:

Raportis:
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Raportoj de sekciestroj kaj reprezentantoj pri la jaro 2014

CN - Ĉinio
ILEI-CN - Ĉina sekcio de ILEI

Nomo kaj mallongigo en Esperanto:

国际世界语教师协会中国分会

Nomo kaj mallongigo nacilingve:

1988 / 1988

Jaro de fondo / Jaro de aliĝo al ILEI:

ne

Jura statuso:

sendependa

Rilato kun Landa Asocio de UEA:
nomo:
Sekciestro:

adreso:
retadreso:

S-anino Xiaofeng GONG
330031 NANCHANG, School of Environmental and Chemical
Engineering, Nanchang University
arko.gong@qq.com

telefonnumero:
Membro-nombro
fine de 2014:

sume:

98

paperaj IPR-abonantoj

27

retaj IPR-abonantoj

71

honoraj membroj

1

dumvivaj membroj

2

subtenitoj el la Koleghelpa Kaso

0

el tio:

Nombro de rajtigitaj /
nomumitaj komitatanoj por 2015:
Oficiala hejmpaĝo:

ne

Oficiala ret-adreso:

arko.gong@qq.com
QQ-grupo

Retgrupo:

ne

Revuo sekcia:
Enlanda membrokotizo (kun indiko de valuto):
prezidanto: nomo
adreso
retadreso
vicprezidanto: nomo
Nuna enlanda estraro
de la sekcio:

adreso
retadreso
kasisto: nomo
adreso
retadreso

=== AGADO ===
Propraj aranĝoj dum 2014:
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1

Raportoj de sekciestroj kaj reprezentantoj pri la jaro 2014

Maje, Mi organizis la 5-an Cxinan seminarion de ILEI-CN en la urbo Changzhou,
kunorganizita kun loka E-ascio, dume mi prezidis dufoje estrar-kunsidojn, kompilis kaj
presis raportajxon.
El popola Cxinio raportis pri ĝi:
http://www.espero.com.cn/2014-05/19/content_32429563.htm

Estrara kunsido de Cxina Ligo de Esperantistaj Instruistoj
Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis:
1

Maje, mi helpis sukcese okazigi la trian Tutmondan UEA-KER-ekzamenon en du urboj
Tianjin kaj Zhaozhuang, entute 32 personoj aliĝis, 16 el ili sukcese trapasis.
http://www.espero.com.cn/2014-05/22/content_32459206.htm
http://www.espero.com.cn/2014-05/26/content_32493112.htm
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2

Raportoj de sekciestroj kaj reprezentantoj pri la jaro 2014

Auguste, mi partoprenis la seminarion AMO-3, kaj faris du prelegojn pri internacia
kunlaborado kaj kapabligo de E-instruantoj;

http://www.espero.com.cn/2014-08/20/content_33288616.htm
3

Oktobre, post propagando kaj organizo, entute 16 ILEI-membroj vojaĝis al Japanio por
partopreni la 4-an ISOA en kameoka, Japanio. 4 personoj faris prelegojn kaj vidigis filmojn
pri E-instruado en cxinaj elementaj lernejoj al la cxeestantoj. Post ISOA, 13 cxinoj
partoprenis la 101-an Japanan E-kongreson. Mi faris salutparoladon cxe la malferma
ceremonio kiel reprezentanto de invititaj prelegantoj alilandaj. Mi faris prelegon pri Cxina
medio kaj energio invitite de Japana E-instituto.

Cxinaj partoprenantoj al la ISOA

Arko prelegis en 101a Japana E-kongreso
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4

Raportoj de sekciestroj kaj reprezentantoj pri la jaro 2014

Oktobre, lau invito de Korea E-Asocio mi vojaĝis al Seulo por partopreni la 46-an Korean Ekongreson, dume mi faris du prelegojn kiel invitita preleganto.

http://www.espero.com.cn/2014-11/15/content_34059069.htm
5

Novembre, mi vojaĝis al Beijing por partopreni la konstantan komisionan kunsidon de
Cxina E-Ligo kaj raportis laboron de ILEI-CN.

Propraj projektoj dum 2014:
1

Aktive partoprenis lokajn E-aktivadojn:
▪ Instruisto de Universitata E-asocio
▪ prelego en la 5-a Lushan-forumo de Esperanto en Nanchang

2

Varbis 11 novajn membrojn de ILEI.
Sekciaj kontaktoj kun ne-Esperant-istaj organizoj kaj projektoj:
Konata E-instruado en via teritorio:

1

Julie-Auguste, kunlaborante kun Xi’an-a E-asocio, ni organizis la 2-an someran kurson de
Siana internacia somera E-lernejo en la urbo Siano, entute 14 kursanoj el Nepalo, Koreio,
Taivano, kaj aliaj cxinaj urboj, poste la finiĝo de la kurso, ili partoprenis la AMO-3
seminarion en Siano kaj ricevis atestilojn cxe la malfermo:

Raporto cxe: http://www.espero.com.cn/2014-07/14/content_32946804.htm,
http://www.espero.com.cn/2014-06/26/content_32776982.htm
22

Internacia Ligo de Esperanitstaj Instruistoj
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Plano por 2015

1

Organizi kaj partopreni ILEI-konferencon en Belgio.

2

Organizi la 3-an sesion de somera E-kurso en Xi’an, julie-auguste.

3

Organizi la 6-an cxinan seminarion pri E-instruado kaj la 5-an ISOA-on en Taiyuan,
auguste.

Raportis: GONG Xiaofeng (Arko)
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DK - Danio
Dana ILEI Sekcio

Nomo kaj mallongigo en Esperanto:
Nomo kaj mallongigo nacilingve:

/

Jaro de fondo / Jaro de aliĝo al ILEI:
Jura statuso:
Rilato kun Landa Asocio de UEA:
nomo:
Sekciestro:

adreso:
retadreso:

S-ano Bent JENSENIUS
2700 BRØNSHØJ, Højstrupvej 124
bentjensenius@gmail.com

telefonnumero:

16

sume:

6

paperaj IPR-abonantoj

10

retaj IPR-abonantoj

Membro-nombro
fine de 2014:

honoraj membroj

0

dumvivaj membroj

0

subtenitoj el la Koleghelpa Kaso

0

Nombro de rajtigitaj /
nomumitaj komitatanoj por 2015:
Oficiala hejmpaĝo:

ne

Oficiala ret-adreso:

ne

Retgrupo:

ne

Revuo sekcia:

ne

Enlanda membrokotizo (kun indiko de valuto):
prezidanto: nomo
adreso
retadreso
vicprezidanto: nomo
Nuna enlanda estraro
de la sekcio:

adreso
retadreso
kasisto: nomo
adreso
retadreso

=== AGADO ===
Propraj aranĝoj dum 2014:
Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis:
Propraj projektoj dum 2014:
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Sekciaj kontaktoj kun ne-Esperantistaj organizoj kaj projektoj:
Konata E-instruado en via teritorio:

Raportis:
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FI - Finnlando
ELFI - Esperanto-Ligo de Finnlandaj Instruistoj

Nomo kaj mallongigo en Esperanto:

Suomen opettajien esperantoyhdistys ry

Nomo kaj mallongigo nacilingve:

1921 / 1950

Jaro de fondo / Jaro de aliĝo al ILEI:

registrita societo, Helsinki 26.11.1921

Jura statuso:

membrosocieto

Rilato kun Landa Asocio de UEA:
nomo:
Sekciestro:

adreso:
retadreso:
telefonnumero:

S-anino Sylvia HÄMÄLÄINEN
33230 TAMPERE, F. E. Sillanpään katu 2 C 46
sylvia.h@kolumbus.fi
+358/50/3214313 (p)
22

sume:

7

paperaj IPR-abonantoj
retaj IPR-abonantoj

15

honoraj membroj

0

dumvivaj membroj

0

subtenitoj el la Koleghelpa Kaso

0

Membro-nombro
fine de 2014:

Nombro de rajtigitaj /
nomumitaj komitatanoj por 2015:

2

Oficiala hejmpaĝo:

www.esperanto.fi/elfi

Oficiala ret-adreso:

sylvia.h@kolumbus.fi
ne

Retgrupo:

informilo Interligilo

Revuo sekcia:

4 EUR, 8 EUR

Enlanda membrokotizo (kun indiko de valuto):
prezidanto: nomo
adreso
retadreso
vicprezidanto: nomo
Nuna enlanda estraro
de la sekcio:

adreso
retadreso
kasisto: nomo
adreso
retadreso

Sylvia HÄMÄLÄINEN
33230 TAMPERE, F.E. Sillanpään katu 2 C 46
sylvia.h@kolumbus.fi
Raita PYHÄLÄ
05840 HYVINKÄÄ, Ali-Anttilantie 2 E 36
raita.pyhala@gmail.com
Terhi LAAKSONEN
33580 TAMPERE, Orimuskatu 79 B 4
terhi.k.l.@luukku.com

=== AGADO ===
Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis: somera kurso de Esperanto-Asocio de Finnlando
Propraj projektoj dum 2014:
Sekciaj kontaktoj kun ne-EsperantPropraj aranĝoj dum 2014:

istaj organizoj kaj projektoj:
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du studgrupoj en Turku

Raportis:
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FR - Francio
GEE - Franca sekcio de ILEI

Nomo kaj mallongigo en Esperanto:
Nomo kaj mallongigo nacilingve:

/

Jaro de fondo / Jaro de aliĝo al ILEI:
Jura statuso:
Rilato kun Landa Asocio de UEA:
nomo:
Sekciestro:

adreso:
retadreso:

S-ano Michel DECHY
59650 VILLENEUVE D'ASCQ, Lille Villeneuve Espéranto, 65
Allée de la Crémaillère
michel_dechy@hotmail.com

telefonnumero:

Membro-nombro
fine de 2014:

sume:

46

paperaj IPR-abonantoj

33

retaj IPR-abonantoj

13

honoraj membroj

0

dumvivaj membroj

1

subtenitoj el la Koleghelpa Kaso

0

Nombro de rajtigitaj /
nomumitaj komitatanoj por 2015:
Oficiala hejmpaĝo:
Oficiala ret-adreso:
Retgrupo:
Revuo sekcia:
Enlanda membrokotizo (kun indiko de valuto):
prezidanto: nomo
adreso
retadreso
vicprezidanto: nomo
Nuna enlanda estraro
de la sekcio:

adreso
retadreso
kasisto: nomo
adreso
retadreso

=== AGADO ===
Propraj aranĝoj dum 2014:
Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis:
Propraj projektoj dum 2014:
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Sekciaj kontaktoj kun ne-Esperantistaj organizoj kaj projektoj:
Konata E-instruado en via teritorio:

Raportis:
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FLAGO!

DE - Germanio
AGEI - Asocio de Germanaj Esperanto-Instruistoj

Nomo kaj mallongigo en Esperanto:

Verband Deutscher Esperanto-Lehrer e.V - VDEL

Nomo kaj mallongigo nacilingve:

1968 / 2006.07.04 (nova statuto, nova registriĝo)

Jaro de fondo / Jaro de aliĝo al ILEI:

Asocio jure registrita ĉe juĝejo en Hannover,
Amtsgericht, Registergericht, 04.07.2006

Jura statuso:

sendependa organizaĵo, faka asocio de GEA

Rilato kun Landa Asocio de UEA:
nomo:
Sekciestro:

S-anino Zsófia KÓRÓDY

37412 HERZBERG am Harz - die Esperanto-Stadt, ICH adreso: Interkultura Centro Herzberg, Grubenhagenstr. 6
retadreso:
telefonnumero:

Membro-nombro
fine de 2014:

zsofia.korody@esperanto.de
+49/5521 5983
sume:

82

paperaj IPR-abonantoj

71

retaj IPR-abonantoj

11

honoraj membroj

0

dumvivaj membroj

1

subtenitoj el la Koleghelpa Kaso

0

en tio:

3
krome:

familiaj membroj

Nombro de rajtigitaj /
nomumitaj komitatanoj por 2015:

4

Oficiala hejmpaĝo:

http://esperanto.de/agei
prizorgas ĝin Zsófia Kóródy

Oficiala ret-adreso:

zsofia.korody@esperanto.de
instru-german@yahoo.com
prezidanto de AGEI, Zsofia Korody, plusendas mesaĝojn
al la listo

Retgrupo:

ne

Revuo sekcia:

25 EUR
pro la altigita ILEI-kotizo ekde 2012
restas 5 EUR/membro por landa agado

Enlanda membrokotizo (kun indiko de valuto):
prezidanto: nomo
adreso
Nuna enlanda estraro
de la sekcio:

retadreso
telefonnumero
vicprezidanto: nomo

Zsófia KÓRÓDY
37412 HERZBERG am Harz - die Esperanto-Stadt, ICH Interkultura Centro Herzberg, Grubenhagenstr. 6
zsofia.korody@esperanto.de
+49/5521 5983

Dr. Rudolf FISCHER

adreso
retadreso
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kasisto: nomo

Christof KRICK

adreso
retadreso
alia estrarano:

Karin KLOSE

adreso
retadreso

turfalkino@gmx.de

=== AGADO ===
AGEI estas komunutila asocio, agadas por interkompreniĝo de popoloj, eduko al paco kaj
toleremo. La asocio helpas la lernejan kaj universitatan instruadon de Esperanto,
proponas internaciajn amikajn kontaktojn inter lernantoj de Esperanto, instigas al
internacia interŝanĝo de lernantoj, zorgas pri trejnado de Esperanto-instruistoj, ellaboras
kaj disvastigas esperantajn instru- kaj ekzamenmaterialojn, rekomendas lingvajn
ekzamenojn ankaŭ laŭ internaciaj normoj, kunlaboras kun similaj internaciaj
fakorganizaĵoj, estas alparolpartnero por la ministerio pri edukado rilate al Esperantoinstruado.
AGEI organizas fakajn kunvenojn, instigas al verkado de fakaj artikoloj kaj fakliteraturo,
donas fakajn servojn al siaj membroj.
Gravas ankaŭ la konsultado pri instruagado, metodika-didaktika helpo al gekolegoj,
spertinterŝanĝo pri lerneja kaj eksterlerneja Esperanto-instruado.
Propraj aranĝoj dum 2014:

Du gravaj instrurilataj eventoj okazis en 2014.
1. la organizado de SEP (Semajnoj de Esperanto-Perfektigo) en Herzberg am Harz ĉe
Interkultura Centro Herzberg. Informoj: http://esperantourbo.de/blog.php?blog_id=55370099
Temis pri 2 1-semajnaj intensaj lingvokursoj kun faka kaj metodika trejnado inter 19-26
julio respektive 27 julio – 02 aŭgusto 2014. La celo estis doni al la kursanoj plenan
mergiĝeblon en Esperanto-lernadon, helpi al tiuj, kiuj havas en somero pli da tempo por
lingvolernado kaj povas pli bone, pli profunde ellerni la lingvon dediĉante 1-2-semajnan
periodon al intensa okupiĝo pri Esperanto, al tuttaga praktika uzado de la lernitaĵoj,
interkompreniĝante unu kun la aliaj en la lernita cellingvo.
La instruado okazis en du grupoj, kiuj laboris paralele, apartigite laŭ nivelo: komencintoj
kaj progresintoj sub gvido de spertaj instruistoj (Zsófia Kóródy kaj Peter Zilvar). Ni
spertis, ke la komencantoj en kelkaj horoj atingis la nivelon de la komencintoj kaj eblis
poste kune, en bona harmonio kunordigi ilian kunlernadon eluzante la jamajn sciojn de
tiuj, kiuj iam lernis iom da Esperanto kaj engaĝi ilin en la instruadon, ’ekflugigon’ de la
nul-sciantoj. La komencintoj ĝuis esti modeloj ekz. lerni bazan fonetikon kaj gramatikon,
kaj la komencantoj volonte lernis de ili.
Al la programo aldoniĝis kulturaj kaj turismaj eventoj.
La lernado dum la dua semajno ampleksiĝis per aŭskultado de fakprelegoj pri gramatiko,
literaturo, Esperanto-movado, historio kaj por kelkaj aldoniĝis metodiko, observado de la
lecionoj por posta faka analizado, traktado de uzitaj metodoj, spertinterŝanĝo pri
Esperantoinstruado kaj ĝenerale pri lingvoinstruado. Ne mankis rakontado, informado pri
kulturaj eventoj, gravaj sciindaĵoj kaj por novaj kaj por jam spertaj Esperantistoj.
2. TORPEDo 9 (oktobro 2-5. 2014 ) la Tradicia Oktobra Renkontiĝo PEDagogia
(samtempe 66a studsesio) okazis en Herzberg am Harz – la Esperanto-urbo, organizita
de AGEI ĉe Interkultura Centro Herzberg, klerigejo de GEA. Ĝi havis 2 ĉeftemojn:
2.1. Instruado per moderna teknologio. Ĝi provis respondi al la demandoj: ĉu niaj
instrumetodoj kapablas sekvi la rapidan teknikan evoluon en la mondo? Ĉu ni povas
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reagi al la ŝanĝoj kaj bone utiligi novajn teknikilojn por Esperanto-instruado? Ĉu ni scias
sufiĉe pri la novaj medioj, aparatoj, realaj kaj virtualaj eblecoj?
Ĝi traktis ankaŭ la temon: uzo de bildoj kaj filmoj por motivado al lernado kaj por
lingvoinstruado. Kiel ni uzu desegnaĵojn, pentraĵojn, muzikon, kantojn, filmojn dum la
Esperanto-lecionoj? Kiel ni instigu lingvolernadon per arto, artaĵoj?
La kunveno de fakulo estis ankaŭ forumo pri edukaj-movadaj temoj, prezentado,
komparadode lernolibroj, lernmaterialoj, instruhelpiloj el la riĉa kolektaĵo de la ICHbiblioteko.
Okazis prelegoj, diskutado, spertinterŝanĝo, praktika konsilado.
2.2. Internaciaj projektoj, ekstermovadaj subvenciebloj: subvencioj por lernejaj grupoj,
Comenius kaj Grundtvig-projektoj, subvencioj por plenkreskuloj: Grundtvig,
Grundtvigasistanto, subvencioj por universitatanoj: Erasmus, subvenciebloj por ĉiuj:
Erasmus+ (nova sistemo de 2014), projekto PUNTO (partnerurba kunlaboro)
La evento estis samtempe kunsido de projektpartneroj, konsultado, konsilado al novaj
interesiĝantoj kaj simpozio por la gvidantoj de la Grundtvig-projekto: Instruistoj por
interkultura edukado Temogvidantoj, prelegintoj: Peter Zilvar, Zsófia Kóródy, Halina
Komar, Katalin Kováts, László Szilvási
Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis:

Dum la 91a Germana Esperanto-Kongreso (6-9 junio 2014) en Erfurt AGEI havis
sian jarĉefkunvenon. Inter aliaj temis pri la sukcesa organizado de la 46a ILEIkonferencon en Herzberg/Sieber en 2013. Krome aŭdiĝis raporto pri la t.n. studsesioj,
kapabligado kaj pluklerigado de instruistoj, kiun realigas Germana Esperanto-Centro en
kunlaboro kun AGEI en Herzberg am Harz, pri ĝemelurbaj agadoj de instruistoj kaj
lernejoj, kaj pri du sukcesaj germaniaj Comenius-projektoj per Esperanto, en kiuj
engaĝiĝis lernejoj, instruistoj kaj plenkreskuloj, ekestis kontaktoj kun alilandaj gekolegoj,
spertinterŝanĝo inter fakuloj pri insturado kaj edukado. En unu el tiuj eŭropaj projektoj
partoprenis Zsófia Kóródy, prezidantode AGEI, en la alia Christof Krick, kasisto de AGEI.
AGEI-membroj trejniĝis en kelkaj internaciaj renkontiĝoj kadre de Erasmus+
projekto, ekz.
 en la seminario „Esperanto kaj novaj teknologioj” sub la gvido de Ilona Koutny en
Fai della Paganella, Italio
 en la Interlingvistikaj Studoj kaj Interlingvistika Simpozio en Adam Mickiewicz
Universitato en Poznan, Pollando
 en la seminario dum KAEST, meze de novembro en Slovakio.
Ĉiuj vizitoj estis tre interesaj kaj instruaj, donis eblon al spertiĝo kaj kontaktado kun
samfakuloj. En 2014 reprezentantoj de AGEI ne partoprenis en la ILEI-konferenco en
Montevideo, Urugvajo.
Propraj projektoj dum 2014:

Laŭ nova iniciato kun Interkultura Centro Herzberg (sub gvido de Peter Zilvar) ekestis
kontaktoj kun la t.n. Landa Plenkreskula Kleriginstitucio (Ländliche
Erwachsenenbildung, LEB). Post subskribo de kontrakto realiĝis tutjara kurs- kaj
klerigprogramo kun variaj temoj, prelegoj, prezentadoj, organizado de t.n. Interkulturaj
Vesperoj. La agnosko estas grava atingaĵo, kiu ebligas montri la kulturperantan, edukan
rolon de la internacia lingvo Esperanto.
Projektoj de aliaj en kiuj la sekcio
kunlaboris:
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Grava atingaĵo de gimnaziaj instruistoj estis, ke en Germanio en du lernejoj sukcese
realiĝis internacia kunlaboro de lernantoj enkadre de Comenius-projektoj, kiuj
ricevis eŭropan subvencion por dumjara agado kaj por la partopreno en vizitoj al la
partneraj lernejoj, konatiĝo kun la vivo, interesaĵoj en la partneraj landoj. Gymnasium
Winterberg (sub gvido de Christof Krick) en Comenius-projekto kunlaboris kun lernejoj
en Polski Trambesh (Bulgario, prejektgvidanto), Gherla (Rumanio), Lucca (Italio) kaj
Mazeikiai (Litovio). Post sukcesaj renkontiĝoj en 2013 kaj 2014 la projekto finiĝis en
somero 2014.
La alian Comenius-projekton ellaboris AGEI-membroj, kunlaborantoj de Interkultura
Centro Herzberg (Ewa Kukielka kaj Zsófia Kóródy) por la EMA gimnazio en Herzberg,
mezlernejo G. Grassa en Mazara del Vallo, Italio kaj faka mezlernejo M. Pálffy en Győr,
Hungario. La dumjara kunagado estis tre harmonia, en 2013 okazis vizitoj al Italio kaj
Hungario, en 2014 estis fina kunveno en Herzberg, Germanio. La projekto finiĝis en
somero 2014, kolora broŝuro estis eldonita. Detaloj, informoj, raportoj aperis ĉe
http://comenius.esperanto-urbo.de/
En EU-projekto partoprenis ankaŭ plenkreskuloj, gekolegoj: ekz. en Grundtvigprojekto, kiu komenciĝis en aŭtuno 2013 kun partopreno de Germana Esperanto-Centro
(sub gvido de Peter Zilvar), Fondaĵo edukado.net el Nederlando, Centro de Interkultura
Edukado el Pollando kaj Kultura Esperanto-Asocio el Hungario. La preparlaboroj estis
sukcese plenumitaj en 2013, partneraj renkontiĝoj okazis en Pollando, en Nederlando kaj
en Hungario en 2014. La projekto finiĝos en somero 2015.
Detaloj, laborplano, raportoj, albumoj, ktp. ĉe http://kulturdiverseco.esperanto-urbo.de
Varba agado en Esperanto kaj
naciaj lingvoj:

Bona varbado estas la anoncoj pri Esperanto-kursoj en la programkajeroj de
Popolaltlernejoj (VHS). Tiuj atingas dek-, eĉ centmilojn da legantoj, familiojn, vastan
publikon. Eĉ se poste ne realiĝos kurso pro manko de sufiĉaj partoprenantoj, la legantoj
povas legi pri Esperanto kaj ekscii pri uzebloj de la lingvo.
Varbado Esperantlingva kaj germanlingva okazas per la gazeto de GEA Esperanto
aktuell, tra naciaj kaj internaciaj dissendolistoj, per retpaĝoj, Facebook kaj alvokoj por
membriĝo kaj ekz. dum grandaj Esperanto-renkontiĝoj, kongresoj enlandaj, dum
studsesioj aranĝataj en Germana Esperanto-Centro/Interkultura Centro Herzberg
http://ic-herzberg.de.
ILEI preparis nacilingvajn varbilojn, ekz. por la reprezentiĝo en kunsidoj de UNESCO.
La germanlingva traduko estas pretigita, estas je dispono por interesiĝantoj ĉe
http://agei.esperanto-urbo.de/page.php?pid=97868652 AGEI pripensas ĝian paperan
eldonon.
Sekciaj kontaktoj kun ne-Esperantistaj organizoj kaj projektoj:

AGEI regule kunlaboras pere de pluraj siaj instruistoj kun popolaltlernejoj
(VHS).
En kelkaj urboj ankaŭ en 2014 aperis anoncoj pri Esperanto-lingvokursoj.
AGEI subtenas gekolegojn per kolektado kaj modelcela aperigo de varbtekstoj por tiuj
kajeroj ĉe http://agei.esperanto-urbo.de/page.php?pid=97868652
Konata E-instruado en via teritorio:
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Laŭ ricevitaj informoj lerneja instruado okazis en Herzberg am Harz, Winterberg kaj
Kassel.
AGEI ne mem listigas la kursojn, sed alvokas ĉiujn gekolegojn de bazaj kaj mezgradaj
lernejoj, plenkreskulaj kursoj kaj studrondoj en universitatoj registri siajn kursojn kaj
detalojn pri la instruado ĉe http://edukado.net.
Granda sukceso en universitatnivela edukado estas la lernogrupoj en Universitato
Emden, kie en ĉiu semestro sub gvido de Sebastian Kirf dekoj da studentoj konatiĝas
kun Esperanto kaj pluraj el ili elektas ankaŭ la sekvasemestran daŭrigan fazon.
Ankaŭ en Stuttgart kaj Wiesbaden okazadas universitataj Esperanto-kursoj gvidataj
de Johannes Mueller kaj Martin Ptasinski.
Aliaj atingoj en 2014

Ni ĝojas, ke du studentoj plenumis siajn studojn en la Adam Mickiewicz
Universitato en Poznan, Pollando.
Bona atingo en 2014 estis la regula informado de nia membraro, kaj la relative
stabila membronombro de nia asocio.
Raportis:
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ES - Hispanio
Hispana sekcio de ILEI

Nomo kaj mallongigo en Esperanto:
Nomo kaj mallongigo nacilingve:

/

Jaro de fondo / Jaro de aliĝo al ILEI:
Jura statuso:
Rilato kun Landa Asocio de UEA:
nomo:
Sekciestro:

adreso:
retadreso:
telefonnumero:

S-ano Luis Eduardo BERDOR REMÓN
50018 ZARAGOZA, Pablo iglesias, 41, 4 B
eduardo.berdor@gmail.com
+34 686 190 227
sume:

7

paperaj IPR-abonantoj

2

retaj IPR-abonantoj

5

honoraj membroj

0

dumvivaj membroj

0

subtenitoj el la Koleghelpa Kaso

0

Membro-nombro
fine de 2014:

Nombro de rajtigitaj /
nomumitaj komitatanoj por 2015:
Oficiala hejmpaĝo:
Oficiala ret-adreso:
Retgrupo:
Revuo sekcia:
Enlanda membrokotizo (kun indiko de valuto):
prezidanto: nomo
adreso
retadreso
vicprezidanto: nomo
Nuna enlanda estraro
de la sekcio:

adreso
retadreso
kasisto: nomo
adreso
retadreso

=== AGADO ===
Propraj aranĝoj dum 2014:
Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis:
Propraj projektoj dum 2014:
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Sekciaj kontaktoj kun ne-Esperantistaj organizoj kaj projektoj:
Konata E-instruado en via teritorio:

Raportis:
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ES - Hispanio
ILEI-Cat - Kataluna Sekcio de ILEI

Nomo kaj mallongigo en Esperanto:

Secció Catalana de la Lliga Internacional de Professors
Esperantistes - ILEI-Cat

Nomo kaj mallongigo nacilingve:

1998 / 1999

Jaro de fondo / Jaro de aliĝo al ILEI:
Jura statuso:
Rilato kun Landa Asocio de UEA:
nomo:
Sekciestro:

adreso:
retadreso:
telefonnumero:

S-ano Pedro M. MARTÍN BURUTXAGA
17300 BLANES, Katalunio, Arnau Gatell 2-4-A
ILEIcat@hotmail.com
+34 972 351 049
sume:

3

paperaj IPR-abonantoj

3

retaj IPR-abonantoj

0

honoraj membroj

0

dumvivaj membroj

0

subtenitoj el la Koleghelpa Kaso

0

Membro-nombro
fine de 2014:

Nombro de rajtigitaj /
nomumitaj komitatanoj por 2015:

http://www.xtec.net/~pmarti10/ILEI-cat.htm

Oficiala hejmpaĝo:
Oficiala ret-adreso:
Retgrupo:
Revuo sekcia:
Enlanda membrokotizo (kun indiko de valuto):
prezidanto: nomo
adreso
retadreso
vicprezidanto: nomo
Nuna enlanda estraro
de la sekcio:

adreso
retadreso
kasisto: nomo
adreso
retadreso

=== AGADO ===
Propraj aranĝoj dum 2014:
Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis:
Propraj projektoj dum 2014:
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Sekciaj kontaktoj kun ne-Esperant-

Raportis:
istaj organizoj kaj projektoj:
Konata E-instruado en via teritorio:

Raportis:
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HU - Hungario
AHEP - Asocio de hungariaj esperantistaj pedagogoj

Nomo kaj mallongigo en Esperanto:

Eszperantista Pedagógusok Magyarországi Egyesülete EPME

Nomo kaj mallongigo nacilingve:

/ 1990. dec. 13.

Jaro de fondo / Jaro de aliĝo al ILEI:
Jura statuso:

ŝtate agnoskita, Budapest, Pk. 64957/1991/1,
1991.02.13 sub numero 3346

Rilato kun Landa Asocio de UEA:
nomo:
Sekciestro:

adreso:
retadreso:
telefonnumero:

Membro-nombro
fine de 2014:

S-ano József NÉMETH
8531 IHÁSZ, Fő u. 41/5
jozefo.nemeth@gmail.com
+36/89/356 050, +36/70/931 0530
sume:

40

paperaj IPR-abonantoj

29

retaj IPR-abonantoj

11

honoraj membroj

3

dumvivaj membroj

0

subtenitoj el la Koleghelpa Kaso

0

Nombro de rajtigitaj /
nomumitaj komitatanoj por 2015:
Oficiala hejmpaĝo:

http://www.ILEI.info/hungario/. Ĝin prizorgas la
sekciestro, J. Németh.

Oficiala ret-adreso:

tiu de la sekciestro (jozefo.nemeth@gmail.com)
jes ("Eszperantó oktatók, tanárok listája" ILEIhu@lev-lista.hu) Internacia ILEI rajtas sendi
mesaghojn al la retgrupo, pere de ĝia prezidanto,
kiu membras en la listo.

Retgrupo:

ne

Revuo sekcia:
Enlanda membrokotizo (kun indiko de valuto):
prezidanto: nomo
adreso
retadreso
vicprezidanto: nomo
Nuna enlanda estraro
de la sekcio:

adreso
retadreso
kasisto: nomo
adreso
retadreso
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=== AGADO ===
Propraj aranĝoj dum 2014:
Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis:
Propraj projektoj dum 2014:
Sekciaj kontaktoj kun ne-Esperantistaj organizoj kaj projektoj:
Konata E-instruado en via teritorio:

Raportis:
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IT - Italio
Itala sekcio de ILEI

Nomo kaj mallongigo en Esperanto:

Lega Internazionale degli Insegnanti di Esperanto Sezione Italiana dell‘ILEI

Nomo kaj mallongigo nacilingve:

1990 / 1990

Jaro de fondo / Jaro de aliĝo al ILEI:

ne

Jura statuso:

fakgrupo de Itala Esperanta Federacio (IEF)

Rilato kun Landa Asocio de UEA:
nomo:
Sekciestro:

adreso:
retadreso:
telefonnumero:

Membro-nombro
fine de 2014:

S-anino Luigia OBERRAUCH MADELLA
43122 PARMA (PR), Via Prampolini 8
silkovojo@aliceposta.it
+39/0 521 785 582
sume:

34

paperaj IPR-abonantoj

24

retaj IPR-abonantoj

10

honoraj membroj

0

dumvivaj membroj

0

subtenitoj el la Koleghelpa Kaso

0

el tio:

Nombro de rajtigitaj /
nomumitaj komitatanoj por 2015:

2

Nomoj de rajtigitaj /
nomumitaj komitatanoj por 2015:

Ermanno TARRACCHINI
Filomena CANZANO

Oficiala hejmpaĝo:

ne

Oficiala ret-adreso:

silkovojo@aliceposta.it

Retgrupo:

ne

Revuo sekcia:

ne

Enlanda membrokotizo (kun indiko de valuto):

20 EUR

prezidanto: nomo

Luigia OBERRAUCH MADELLA

adreso

43122 PARMA, via Prampolini 8

retadreso
vicprezidanto: nomo
Nuna enlanda estraro
de la sekcio:

adreso
retadreso
kasisto: nomo

silkovojo@aliceposta.it
Ermanno TARRACCHINI
41100 MODENA. via Pascal 46
ermanno.tarracchini@gmail.com
-

adreso
retadreso

=== AGADO ===
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Propraj aranĝoj dum 2014:

Kunveno dum la nacia kongreso de E-o en Fai della Paganella
auguste.

Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis:

La kvina fojo de la premio „G.Canuto“ por la plej bona
doktoriga disertacio pri Interlingvistiko en la Parma
Universitato.

Propraj projektoj dum 2014:

Eldono de 1000 ekzempleroj de dulingva (itala kaj Esperanta)
broshureto pri ILEI.

Sekciaj kontaktoj kun ne-Esperantistaj organizoj kaj projektoj:

Oni planas organizi – kune kun la Itala Instituto de Esperanto
– seminarion por geinstruistoj en aprilo 2015.

Konata E-instruado en via teritorio:

Movadaj kursoj:
▪ 18 unuagradaj kursoj de E-o (en Parma, Milano, Frascati,
Florenco, Torino, Torino, Cavriago RE, Brescia, Chiavari,
Livorno, Pistoia, Vercelli, Fai della Paganella, Trieste,
Roma, Roma, Grottaferrata kaj Pescara);
▪ 8 duagradaj kursoj de E-o (en Roma, Torino, Milano,
Frascati, Florenco, Parma, Grosseto kaj Napoli);
▪ 1 triagrada kurso de E-o (en Milano) ;
▪ lerneja kurso de Eo (en Verdello, Bergamo).

Raportis: Luigia OBERRAUCH MADELLA
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JP - Japanio
ILEI-JP - Japana Sekcio de ILEI

Nomo kaj mallongigo en Esperanto:

国際エスペランティスト教育者連盟日本支部/ILEI日本支部

Nomo kaj mallongigo nacilingve:

1986, 2010 (reorganizita) /

Jaro de fondo / Jaro de aliĝo al ILEI:

ne

Jura statuso:

kunlabora – kun
Stud-eduka Fako de Japana Esperanto-Instituto (JEI)

Rilato kun Landa Asocio de UEA:
nomo:
Sekciestro:

adreso:
retadreso:

S-anino Tieko Takasi ISIKAWA
353-0006 SAITAMA-KEN, 1-6-6-103, Tate, Siki-si
isksanjo@ff.e-mansion.com

telefonnumero:
Membro-nombro
fine de 2014:

sume:

32

paperaj IPR-abonantoj

10

retaj IPR-abonantoj

22

honoraj membroj

0

dumvivaj membroj

1

subtenitoj el la Koleghelpa Kaso

0

el tio:

Nombro de rajtigitaj /
nomumitaj komitatanoj por 2015:

2
s-ino ISIKAWA Tieko
s-ro HORI Yasuo

Nomoj de rajtigitaj / nomumitaj komitatanoj
por 2014:
Oficiala hejmpaĝo:

http://ILEI.jp/

Oficiala ret-adreso:

oficejo@ILEI.jp
Ni tamen ne pretas permesi al la internacia ILEI
dissendi rekte mesaĝon al niaj membroj.
Dependas pri kio temas, sed kelkaj ne ŝatas ricevi
mesaĝojn, kiuj laŭ ili estas malatentindaj. Gravaj
mesaĝoj estos plusenditaj per nia retgrupo.
ILEIjp@googlegroups.com

Retgrupo:

reta revuo “LUCERNO”
kelkfoje jare, neregule, redaktas s-ro Matuki
Yoshinobu, myoshi@abelia.ocn.ne.jp

Revuo sekcia:

500 JPY

Enlanda membrokotizo (kun indiko de valuto):
prezidanto: nomo
adreso
Nuna enlanda estraro
de la sekcio:

retadreso
vicprezidanto: nomo
adreso
retadreso

s-ino ISIKAWA Tieko
JP-353-0006 Siki-si, Saitama-ken, Tate 1-6-6-103
isksanjo@ff.e-mansion.com
s-ro KINUGASA Hirosi
JP-211-0012 Saiwa-ku, Kawasaki-si, Sinkawasaki 6-1226
kinuhiros@yahoo.co.jp
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kasisto: nomo
adreso
retadreso

s-ino ISINO Masayo
JP - 130-0011 Sumida-ku, Tokyo-to, Isihara 3-9-5
isino.masayo@nifty.com

=== AGADO ===
Propraj aranĝoj dum 2014:

La 4-a ILEI-Seminario en Orienta Azio (ISOA) 07-11 de
oktobro en Kameoka
partoprenis 38 personoj el kvin landoj

Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis:

Fakkunsido dum la 101-a Japana Esperanto-Kongreso

Propraj projektoj dum 2014:
Sekciaj kontaktoj kun ne-Esperantistaj organizoj kaj projektoj:

Konata E-instruado en via teritorio:

E-instruado en Osaka-Universitato, fremdlingva
fakultato, gvidita de s-ro TANI Hiroyuki, poste de s-ro
HUZIWARA Keisuke pro la forpaso de s-ro TANI.

Raportis: s-ino ISIKAWA Tieko
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CD - Kongo, DR
Konga Sekcio de ILEI

Nomo kaj mallongigo en Esperanto:
Nomo kaj mallongigo nacilingve:

/

Jaro de fondo / Jaro de aliĝo al ILEI:
Jura statuso:
Rilato kun Landa Asocio de UEA:
nomo:
adreso:

Sekciestro:

retadreso:
telefonnumero:

Membro-nombro
fine de 2014:

S-ano Jean Bosco MALANDA LUTETE
761 KIN 11 Lemba KINSHASA 11, Avenue Bolafa 75 Com. De
Ngiri-Ngiri
jbmalandal@yahoo.fr
+243/810 295 081
sume:

5

paperaj IPR-abonantoj

1

retaj IPR-abonantoj

4

honoraj membroj

0

dumvivaj membroj

5

subtenitoj el la Koleghelpa Kaso
Nombro de rajtigitaj /
nomumitaj komitatanoj por 2015:
Oficiala hejmpaĝo:
Oficiala ret-adreso:
Retgrupo:
Revuo sekcia:
Enlanda membrokotizo (kun indiko de valuto):
prezidanto: nomo
adreso
retadreso
vicprezidanto: nomo
Nuna enlanda estraro
de la sekcio:

adreso
retadreso
kasisto: nomo
adreso
retadreso

=== AGADO ===
LA REMETO DE AGNOSKATESTILO ĈE LA NACIA KOMISIONO DE UNESKO
POR DKEA EN DR KONGO
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La Demokratia Kongolanda Esperanto-Asocio, sigle DKEA, estis honorinda per la remeto de Agnoskatestilo ĉe
la Nacia Komisiono de UNESKO en DR Kongo. La ceremonio okazis la 5-an de Julio 2014 en unu el la ejo de
la paroko ‘’Notre Dame de Fatima’’ en la Komunumo de Gombe. La Komunumo de Gombe estas prestiĝa
inter aliaj sine de ĉefurbo de Kinŝaso.
La modereculo de la ceremonio nomiĝas : S-ro Paul KUNZEBIKO, li estas advokato, li helpas nin sine de nia
movado, vere sindonemulo, malgraŭ lia laboro, li ĉeestas de tempo al tempo en niaj kunvenoj por subteni
kaj konsili la Komitatanojn.
La manifestacio komencis per la nacia himno : ‘’Débout Congolais’’ (Leviĝu Kongolandanoj), poste la himno
de Esperanto : ‘’La Espero’’. La gejunuloj de Konga Espero, Grupmuziko de la Nacia Pedagogia Universitato
de Kinŝaso (UPN) tre bone kantis la himnojn.
Post la kantado, la modereculo prezentis la gravulojn ĉe la publiko, ekde la tribuno, precipe ĉe la alta podio
ĝis la malalta podio.
De dekstre :
1. S-ro Jean-Pierre LUNGIKISA, Prezidanto de DKEA ;
2. S-ino Bernardine ESUNGI, Direktorino pri la Koperativo kaj Koperativaj aktivecoj ĉe la Nacia Komisiono de
UNESKO DR Kongo. Ŝia retadreso : Bernardineesik@hotmail.com, telefonnumero : +243 815991253.
3. S-ro Lazare LIEMA IBONGO BOTIE, Konstanta Sekretario de la Nacia Komisiono de UNESKO DR Kongo.
Lia retadreso : lliemaib@gmail.com , telefonnumero : +243 815215567.
4. S-ro Victor LUFIMPU LUKOLAMA, Vicprezidanto de DKEA, Reprezentanto de ILEI en DR Kongo kaj
Informado, Regiona agado ĉe Afrika Oficejo.
5. S-ro YEYE LOFULUA Jean-Robert, Fakulestro pri la Koperativo ĉe la Nacia Komisiono de UNESKO.
6. S-ro Louis NKONDO NDAYE, Fakulestro pri Koperativaj aktivestroj ĉe la Nacia Komisiono de UNESKO. Lia
retadreso : isaac.lu@live.fr , telefonnumero : +243 810262648.
Malalta podio, de maldestre :
7. Fratulino Alphonsine MPOLO, Religia Fratulino, Delegita de la Provinco de Bas-Congo, precipe el LUKALA.
Lukala urbo estas la fonto mem de la Esperanto, tie komentis la lernadon de la Lingvo dank’al Sinjoro
NGANGU NDONTONI BAKIDILA.
8. Sinjoro FUNGULA Vital, Respondeculo de la Kinŝasa Centro pri Edukado.
9. Profesoro SUMBU ZOLA Eric, Fakultatestro pri Agronomio-Fakultato ĉe la Universitato de Kinŝaso.
Post la prezentado la modereculo invitis la Prezidanton de DKEA pretigi siajn paroladon, klarigante al la
partoprenantoj la celo de tiu ceremonio. Vidu flanke la paroladon.
La dua persono kiu estis invitita ĉe la modereculo estis Sinjoro Eddy ONAN EDIAMBAS, la nuna Prezidanto de
Demokratia Kongolanda Esperanto Junulara Organizo ‘’DKEJO’’. La prezidanto de DKEJO enkondukis la
fraŭlinon Eulalie BALAKASHI pretigi sian paroladon. Ŝi estas unu el la plej aktiva junulino en la klubo de UPN.
Ŝi ofte parolas publike esperante.
La fraŭlino Eulalie paroladis pri la arbidejoj de la junaj geesperantistoj en DR Kongo, kiuj estas celantaj krei
harmonian komunecon kun konkreta evoluo.
La tria persono kiu estis invitita de modereculo estis Sinjoro MAFUILA MAVOMO TUNGA Barba kun sia
sceneto titolita : la interpretisto. En tiu sceneto li montras la miskomprenon kiu regas pro la nekono de la
lingvo: La urbestro de ‘’Gonduana’’ dankas la Ambasadoron de Rusio pro lia helpo vidalvide de la popolo de

Gonduana, ne atendas ke la interpretisto parolu, jam la Ambasadoro diras al la interpretisto : Mi bone
komprenis ĉion, magraŭ Rusiano sed mi naskiĝis kaj kreskis en Gonduana. Miskomprenon regis, la urbestro
ne tute konsentis la diron de interpretisto, finfine koleregis la urbestron kaj fuŝis la tutan intervjuon. La
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leciono estas, ke per esperanto ni ne bezonas interpretiston, kiu ofte fuŝas la konversacion. Ni ne bezonas
interpretistojn por komuniki kun aliaj nacioj. Nur esperanto sufiĉas!
La kvara persono estis invitita de modereculo estas Sinjoro Victor LUFIMPU, li nur legis la salutmesaĝon de
Mireille Gros Jean, el svislando, la nuna prezidanto de ILEI. La salutmesaĝo ricevis multajn aplaŭdojn de
partoprenantoj pro la krejo de la sekcio kaj la rendevuo de la 48-a konferenco de ILEI en Belgio precipe en
Oostende.
Finfine la kvina persono estis la Konstanta Sekretario de UNESKO.
Post la parolado de la konstanta Sekretario, la modereculo invitis lin remeti la agnoskatestilon ĉe la
prezidanto de DKEA. Ĉi okaze, la konstanta Sekretario invitis la Direktorino Bernardine remeti la Atestilon,
jen la diro de la Sekretario. Ĉe nia tablo nur la viroj kiuj paroladis, do ni honoras la virinon por ke ŝi ankaŭ
parolu ĉe la partoprenantojn. Jen la diro de la direktorino : kiam mi studis, en la Universitato, oni lernigis
nin, ke la hazardo n’ekzistas. Pro tio, ne estas hazarde ke la kreinto de la lingvo sin nomas Lazare kaj la
konstanta Sekretario sia antaŭnomo estas Lazare. Do mi kredas estas ankaŭ lia misio daŭrigi ellaboraĵon de
sia homonimo Lazare kreante kulturan Centron pri instuado de Esperanto. Ĉiujn aplaŭdis pro la diraĵo de la
Direktorino.
Finfine la direktorino donis la atestilon ĉe la prezidanto de DKEA, Sinjor Jean-Pierre LUNGIKISA kun la
aplaŭdon de la partoprenantoj. La direktorino aldonis, ke ŝi deziras, en la venonta kiam la komisiono liverus
al ni la difinitivan atestilon, ke ni estu en la stadiono, kun multaj ĉeestantoj ol hodiaŭ. Kun granda etoso ke
Sinjoro Rock TAMBA muzikigis la ejon kun la kanto ‘’Titolilta’’ : kantu Esperanton.
Ni finis la ceremonio per la himno de Espero poste la Nacia. La modereculo invitis ekstere viziti la standon
kun esperantaj libroj, DVD, Kasedoj, ktp.

Transdonado de la atestilo
fare de la konstanta Sekretario de UNESKO
al sinjoro Jean-Pierre LUNGIKISA

Sinjoro Rock TAMBA muzikigis la ejon

Advokato Paul KUNZEBIKO
modereculo de la ceremonio

Sinjoro Jean-Pierre LUNGIKISA
prezidanto de DKEA.

Fraŭlino Eulalie BALAKASHI
aktiva junulino en la Klubo de UPN

Sinjoro Victor LUFIMPU LUKOLAMA
vicprezidanto de DKEA,
la Reprezentanto de ILEI kaj
Informado, Regiona Agado ĉe Afrika Oficejo

Raportis: s-ano Victor LUFIMPU LUKOLAMA
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HR - Kroatio-KEU
KEU - Kroata ILEI-sekcio

Nomo kaj mallongigo en Esperanto:
Nomo kaj mallongigo nacilingve:

/

Jaro de fondo / Jaro de aliĝo al ILEI:
Jura statuso:
Rilato kun Landa Asocio de UEA:
nomo:
Sekciestro:

adreso:
retadreso:

D-rino Svijetlana AKIK
10000 ZAGREB, Franje Malnara 52
ILEI@hes-keu.hr

telefonnumero:
sume:

6

paperaj IPR-abonantoj

1

retaj IPR-abonantoj

5

honoraj membroj

0

dumvivaj membroj

0

subtenitoj el la Koleghelpa Kaso

0

Membro-nombro
fine de 2014:

Nombro de rajtigitaj /
nomumitaj komitatanoj por 2015:

ne

Oficiala hejmpaĝo:
Oficiala ret-adreso:
Retgrupo:

ne

Revuo sekcia:

ne

Enlanda membrokotizo (kun indiko de valuto):
prezidanto: nomo
adreso
retadreso
vicprezidanto: nomo
Nuna enlanda estraro
de la sekcio:

adreso
retadreso
kasisto: nomo
adreso
retadreso

=== AGADO ===
Propraj aranĝoj dum 2014:
Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis:
Propraj projektoj dum 2014:
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Sekciaj kontaktoj kun ne-Esperantistaj organizoj kaj projektoj:
Konata E-instruado en via teritorio:

Raportis:
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FLAGO!

HR - Kroatio-UPE
UPE - Unuiĝo de prelegantoj de Esperanto

Nomo kaj mallongigo en Esperanto:

Udruga predavača Esperanta - UPE

Nomo kaj mallongigo nacilingve:

2007 /

Jaro de fondo / Jaro de aliĝo al ILEI:

registrita unuiĝo

Jura statuso:

membro de Kroata Esperanto Ligo KEL

Rilato kun Landa Asocio de UEA:
nomo:
Sekciestro:

adreso:
retadreso:

S-anino Marija JERKOVIĆ
10 000 ZAGREB, Jarunska 6
mjerkovic@net.hr

telefonnumero:
sume:

5

paperaj IPR-abonantoj

1

retaj IPR-abonantoj

4

honoraj membroj

0

dumvivaj membroj

0

subtenitoj el la Koleghelpa Kaso

0

Membro-nombro
fine de 2014:

Nombro de rajtigitaj /
nomumitaj komitatanoj por 2015:

1

Oficiala hejmpaĝo:

mjerkovic@ net.hr

Oficiala ret-adreso:

ne

Retgrupo:

Zagreba Esperantisto - revuo de DEC

Revuo sekcia:

50,00 kunaoj

Enlanda membrokotizo (kun indiko de valuto):
prezidanto: nomo
adreso
retadreso
vicprezidanto: nomo
Nuna enlanda estraro
de la sekcio:

Marija JERKOVIĆ
Kroatio, 10000 ZAGREB, Jarunska 6
mjerkovic@net.hr
Boris di COSTANZO

adreso
retadreso
kasisto: nomo
adreso
retadreso

boris.di-costanzo@ri.t-com.hr
Emil HRVATIN
Kroatio, MATULJI, Branka Laginje
emil.hrvatin@ri.htnet.hr

=== AGADO ===
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E-kursoj: Zagreb, Bjelovar kaj Rijeka
Deklamkonkurso
tradukadoj de libroj de Tibor Sekelj
organizado de Zamenhofa tago kun prezentado de
Gajuletoj,
▪ infana koruso kiu kantas Esperantlingve
Sisak Asocio organizis boatadon sur la rivero Kupa
▪
▪
▪
▪

Propraj aranĝoj dum 2014:
Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis:
Propraj projektoj dum 2014:
Sekciaj kontaktoj kun ne-Esperantistaj organizoj kaj projektoj:

Konata E-instruado en via teritorio:

Tago de lingvoj kaj kunlaboro kun Rusa kultura asocio
gvidata de esperantisto Mato Špekuljak en Zagreb
E-instruado:
• en Zagreb gvidas kurson Marija Jerković por
plenkreskuloj kaj unu infano
• Bjelovaro:Josip Pleadin instruas grupon de
plenkreskuloj
• Boris di Costanzo instruas unu lernantinon en Rijeka

Raportis:
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CU - Kubo
Nomo kaj mallongigo en Esperanto:

KEA-ILEI sekcio - Sekcio de ILEI de Kuba EsperantoAsocio

Nomo kaj mallongigo nacilingve:

Sección de Profesores de Esperanto de la Asociación
Cubana de Esperanto
1983 / 1990

Jaro de fondo / Jaro de aliĝo al ILEI:

Ne

Jura statuso:

sekcio de landa asocio

Rilato kun Landa Asocio de UEA:
nomo:
Sekciestro:

Miguel Angel GONZÁLEZ ALFONSO

LA HABANA, Cádiz No. 233 apto. 5 e/, Cruz del Padre y
adreso: Consejero Arango, Cerro
retadreso:

miguelangel@esperanto.co.cu

telefonnumero:
sume:

7

paperaj IPR-abonantoj

7

retaj IPR-abonantoj

0

honoraj membroj

0

dumvivaj membroj

0

subtenitoj el la Koleghelpa Kaso

6

Membro-nombro
fine de 2014:

Nombro de rajtigitaj /
nomumitaj komitatanoj por 2015:
Oficiala hejmpaĝo:

ne

Oficiala ret-adreso:

julian@esperanto.co.cu aŭ info@esperanto.co.cu

Retgrupo:
Revuo sekcia:
Enlanda membrokotizo (kun indiko de valuto):
prezidanto: nomo
adreso
retadreso
vicprezidanto: nomo
Nuna enlanda estraro
de la sekcio:

adreso
retadreso
kasisto: nomo
adreso
retadreso

=== AGADO ===
Propraj aranĝoj dum 2014:
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Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis:
Propraj projektoj dum 2014:
Sekciaj kontaktoj kun ne-Esperantistaj organizoj kaj projektoj:
Konata E-instruado en via teritorio:

Raportis:
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MX - Meksiko
EIM - Esperanto-Instruistoj de Meksiko

Nomo kaj mallongigo en Esperanto:

Maestros de Esperanto de Mexico

Nomo kaj mallongigo nacilingve:

2011 / 2011

Jaro de fondo / Jaro de aliĝo al ILEI:

Sen jura statuso

Jura statuso:

kunlabora kun Meksika Esperanto-Federacio

Rilato kun Landa Asocio de UEA:
nomo:
Sekciestro:

adreso:
retadreso:

Carlos Hernández LOARCA
CP 76148 QUERÉTARO MÉXICO, Arco del Triunfo 2019-40
San Pedrito los Arcos
ILEI@esperanto-mexico.org

telefonnumero:
sume:

2

paperaj IPR-abonantoj

2

retaj IPR-abonantoj

0

honoraj membroj

0

dumvivaj membroj

0

subtenitoj el la Koleghelpa Kaso

0

Membro-nombro
fine de 2014:

Nombro de rajtigitaj /
nomumitaj komitatanoj por 2015:
Oficiala hejmpaĝo:

ILEI@esperanto-mexico.org (prezidanto)

Oficiala ret-adreso:

NE

Retgrupo:

NE
Same kiel la kotizo de MEF (50$, 100$ aŭ 200$
meksikajn pesojn); + kotizoj ILEI se iu membro
volas aliĝi al ILEI. Se iu volus esti membro de la
ILEI-sekcio sen esti membro de MEF la minimuma
kotizo estas 200$ (ducent pesojn, meksika
monunuo)

Revuo sekcia:
Enlanda membrokotizo (kun indiko de valuto):
prezidanto: nomo
adreso
retadreso
vicprezidanto: nomo
Nuna enlanda estraro
de la sekcio:

adreso
retadreso
kasisto: nomo
adreso
retadreso
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=== AGADO ===
Propraj aranĝoj dum 2014:
Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis:
Propraj projektoj dum 2014:
Sekciaj kontaktoj kun ne-Esperantistaj organizoj kaj projektoj:
Konata E-instruado en via teritorio:

Raportis:
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MN - Mongolio
ILEI Mongolio

Nomo kaj mallongigo en Esperanto:
Nomo kaj mallongigo nacilingve:

/

Jaro de fondo / Jaro de aliĝo al ILEI:
Jura statuso:
Rilato kun Landa Asocio de UEA:
nomo:
Sekciestro:

adreso:
retadreso:
telefonnumero:

S-anino Tserendejid KHORLOO
13343 ULAANBAATAR, Bayanzurkh district P.O - 51
tserendjd@yahoo.com
+ 976 9525 2720
sume:

6

paperaj IPR-abonantoj

1

retaj IPR-abonantoj

5

honoraj membroj

0

dumvivaj membroj

0

subtenitoj el la Koleghelpa Kaso

6

Membro-nombro
fine de 2014:

Nombro de rajtigitaj /
nomumitaj komitatanoj por 2015:
Oficiala hejmpaĝo:
Oficiala ret-adreso:
Retgrupo:
Revuo sekcia:
Enlanda membrokotizo (kun indiko de valuto):
prezidanto: nomo
adreso
retadreso
vicprezidanto: nomo
Nuna enlanda estraro
de la sekcio:

adreso
retadreso
kasisto: nomo
adreso
retadreso

=== AGADO ===
Propraj aranĝoj dum 2014:
Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis:
Propraj projektoj dum 2014:
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Sekciaj kontaktoj kun ne-Esperantistaj organizoj kaj projektoj:
Konata E-instruado en via teritorio:

Raportis:
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NL - Nederlando
NGGE

Nomo kaj mallongigo en Esperanto:
Nomo kaj mallongigo nacilingve:

/

Jaro de fondo / Jaro de aliĝo al ILEI:
Jura statuso:
Rilato kun Landa Asocio de UEA:
nomo:
Sekciestro:

adreso:
retadreso:
telefonnumero:

Honora Membro de ILEI s-ano Robert MOERBEEK
1946 AE BEVERWIJK, Zwaansmeerstraat 48
moerbeekr@gmail.com
+31/025/12 31 079
sume:

4

paperaj IPR-abonantoj

4

retaj IPR-abonantoj

0

honoraj membroj

3

dumvivaj membroj

0

subtenitoj el la Koleghelpa Kaso

0

Membro-nombro
fine de 2014:

el tio:

Nombro de rajtigitaj /
nomumitaj komitatanoj por 2015:
Oficiala hejmpaĝo:

ne

Oficiala ret-adreso:

ne
“NGGE Sciigas”, trifoje

Retgrupo:
Revuo sekcia:
Enlanda membrokotizo (kun indiko de valuto):
prezidanto: nomo
adreso
retadreso
vicprezidanto: nomo
Nuna enlanda estraro
de la sekcio:

adreso
retadreso
kasisto: nomo
adreso
retadreso

=== AGADO ===
Propraj aranĝoj dum 2014:
Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis:
Propraj projektoj dum 2014:
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Sekciaj kontaktoj kun ne-Esperantistaj organizoj kaj projektoj:
Konata E-instruado en via teritorio:

En 2014 NGGE havis sensxanĝe 21 membrojn, inter kiuj du honorajn, Mila van der HorstKoli'nska kaj Wil van Ganswijk. Rob, ne forgesu vin mem de 2014, do entute 3 HM.
La estraro konsistis el Rob Moerbeek (prezidanto, komitatano cxe ILEI) kaj Simon Smits
(protokolanto, redaktoro, komitatano cxe ILEI). Dauxre mankis sekretario kaj kasisto, kies
funkciojn prenis sur sin Simon Smits. Ankaux kaskontrola komisiono estis apenaux trovebla.
La organo, NGGE Sciigas, aperis regule en februaro, junio kaj oktobro. Interalie la kolegoj en
Kubo ricevas ekzempleron. La Jarkunveno okazis en la Centra Oficejo de UEA en Roterdamo, la
22-an de marto. Ankaux tiam ne eblis trovi novajn estraranojn. La kotizoj restis sensxanĝe 28
euxroj (18 cxe reta abono de IPR). La estraro kunvenis en la C.O. 28 januaro, 2 junio kaj 7
oktobro. Krome eblis interparoli en la studotago. Gxi estis kombinita kun la dua studsemajnfino
de la landa asocio 'Esperanto Nederland' (7-9 novembro). Tiam nia temo estis Franca literaturo,
specife Raymond Schwartz, pro la UK en Lillo 2015.
Varbado okazis interalie en la Jarkunveno de Esperanto Nederland (21 junio) kaj la novembra
studosemajnofino. Krome Simon Smits ofertis kurson en la Zelanda urbo Goes, al kiu
bedauxrinde aliĝis nur unu kursano.
Al nia unua instruenketo (21 junio) venis kelkaj negativaj reagoj: de neinstruantoj. Same en la
auxtuna enketo ni rikoltis unu reagon de ne plu instruanta membrino.
Kiom eblas dedukti el parolaj kaj retaj informoj, krom la du studosemajnfinoj de Esperanto
Nederland kaj la oficiala lekciaro de profesoro Federico Gobbo en la Universitato de
Amsterdamo, estas du kursanoj en Groningen (Wil van Ganswijk suferis enhospitaligon,
tamen jam plu instruas), du lernemajn vizitintojn (patrinon kaj filon) al la Centra Oficejo
akompanas Alfons Pynacker, mia ret-kursano finis la komencan skriban kurson, mem
komencinte tuj post ĝia oficiala likvido, kaj akiris diplomon (tre aprezatan); krome ne absolute
regule, tamen principe jxauxde, unu lernantino skajpe lecionas (Lieke Wagemaker, foje el
Francio, foje el Nederlando, kiu verkis kaj eldonis cxarman libreton 'La multiplika
cxapelo', kiun tradukis nia membro Roel Haveman, konata ankaux i.a. pro la traduko de la
Euxropa referenckadro pri Lingvolernado), kurseton laux la dua parto de la Zagreba
metodo sekvis tri ĝis kvin mondfederistoj (ni nun legas Kumeuxauxa) kaj la tripersona
lejdena klubeto kun leciono postferie maloftigis la kunvenojn de dusemajnaj al monataj.
Aperis nur du pliaj eroj de “ASR” (alternsemajna ripeto, praktike ecx ne plu alternmonata),
kiun korektas kaj enretigas nia membro Koos Scharroo.
En la Komitato de ILEI NGGE kun sukceso proponis mildigi la ekzamenan poentadon rilate
dubajn gramatikajn punktojn, starigi normlistojn de nepraj legaxjoj por la ekzamenoj kaj
en IPR prezenti kulturajxojn de la konferenca lando, se ĝi ne koincidas kun la UK-lando.
Krome la cxeesta komitatano kunlaboris por nia 'rezolucio de Montevideo' kaj fariĝis
honora membro de la ligo.
NGGE ne floras, pro la trookupiĝo de la du estraranoj: Simon Smits funkciis ankaux en
'Nederlanda Katoliko' (tamen antaux nelonge ĝi likvidiĝis). Rob Moerbeek devas kombini
estraranecon en Esperanto Nederland, laborojn por la C.O., blinduloj, mondfederistoj, zorgoj pri
rifuĝintoj en Malavio (ne financeblaj) kun multa korektado kaj foja tradukado.
Sed nia kunlaboremo ja dauxras.
Raportis: Rob MOERBEEK (provizora versio - versxajne sekvos korektoj kaj aldonoj de Simon
Smits)
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meti flagon!

NP - Nepalo
ILEI Nepalo

Nomo kaj mallongigo en Esperanto:
Nomo kaj mallongigo nacilingve:

/

Jaro de fondo / Jaro de aliĝo al ILEI:
Jura statuso:
Rilato kun Landa Asocio de UEA:
nomo:
Sekciestro:

adreso:
retadreso:

S-ano Bharat Kumar GHIMIRE
KATHMANDU, G.P.O. Box 8974, cpc 102
nespa.1990@gmail.com

telefonnumero:
sume:

5

paperaj IPR-abonantoj

5

retaj IPR-abonantoj

0

honoraj membroj

0

dumvivaj membroj

0

subtenitoj el la Koleghelpa Kaso

5

Membro-nombro
fine de 2014:

el tio:

Nombro de rajtigitaj /
nomumitaj komitatanoj por 2015:
Oficiala hejmpaĝo:
Oficiala ret-adreso:
Retgrupo:
Revuo sekcia:
Enlanda membrokotizo (kun indiko de valuto):
prezidanto: nomo
adreso
retadreso
vicprezidanto: nomo
Nuna enlanda estraro
de la sekcio:

adreso
retadreso
kasisto: nomo
adreso
retadreso

=== AGADO ===
Propraj aranĝoj dum 2014:
1

NEspA organizis Specialan renkontiĝon 6a-17a marto. Cirkaŭ 45 eksterlandaj kaj enlandaj
esperantistoj partoprenis tutan programon. Nepala Sekcio de ILEI organizis prelegojn en
diversaj temoj dum la tiu periodo. Okazis 16 prelegoj en diversaj temoj. Intertempe ni
survoje al diversaj eskruslokoj propagandis nian lingvon.
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Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis:
1

Mi kaj mia kolego s-ro Janardan Upreti partoprenis 2-a Sud-azia Seminario en Lahoro,
Pakistano( 20-24 Februaro). Mi nome de ILEI prelegis en la tempo "Kial esperanto en Sudaziaj landoj?" en Panjaba Universitato. Ĉeestantoj estis geprofesoroj kaj gestudentoj de la
esplorado. Kaj poste ni faris prelegon en diversaj lernejoj.

2

En Junio kaj Auxgusto, Prezidanto de NEspA Indu Devi Thapaliya kaj mi partoprenis ILEI
konferencon en Montevideo kaj 99a UK en Bona Aero. Ni disdonis informilojn survoje en
Montevido, Bona Aero kaj Rosario skribita en Hispana lingvo kaj ni faris saman dum nia
vojaĝo al Brazilo( ĉi foje ni disdonis foliojn skribtan en Portulala lingvo). Indu faris plej
parte ĉiam sur la strato.
Propraj projektoj dum 2014:

1

Ni organizis prelegojn de eksterlandaj gastoj en tuta jaro. La grava prelego estis de Monike
el Franĉio en pastia oktobro.

2

S-ino Indu kaj Kaj Pridip Ghimire aperigas diversajn artikolojn en nepalaj gazetoj kaj
interrete pri nia lingvo.
Sekciaj kontaktoj kun ne-Esperant-istaj organizoj kaj projektoj:
Konata E-instruado en via teritorio:

1

Ni organizis diversajn prelegojn en nia asocio rilate al esperanto instruado ĝis Majo. En fino
de Junio, ni organizis esperantan kurson en Esperanto-Domo en Thamelo kaj ĝi kontribuis pli
grandigi la nombron de Esperantistoj en nia loko.

2

Mi mem vojaĝis orienta parto de Nepalo en Oktboro, ĉirkaŭ tri Semajnoj kaj instruis
esperanton en Itahari, Surunga kaj Birtamod sed ne por novuloj sed por tiuj kiuj jam eklernis
nian lingvon. Mi instruis al eternaj komencantoj.

3

En pasinta Novembro, ILEI Sekcio de Nepalo organizis Specialan Unu Montana Kurson.
Ĉeestis ĉirkaŭ 30 kaj en la fina programo 18 restis. Ili ricevos atenston de la mano de S-ro
Hori Yasuo kiu planas viziti nepalon por partopreni 11a hiamalaja renkontiĝo venonta
februaro- marto.

4

Mi faris prelegojn pri nia lingvo kaj instruis bazan esperanton en diversaj kolegioj laŭ la peto
de la direktoroj. Fakte mi ne intencis fari tion sed ili mem petis fari tion. Mi faris preleon en
Pentagon International collage, Premier collage kaj Nepal college of Travel and Tourism(
Mirejo faris prelegon tie kiam ŝi vizitis Nepalon)
2014 estis pli sukcesa jaro por nia movado ol 2013. Do, ni estas kontentaj.
Mi elkore dankas al D-ro Mukunda Raj Pathik kaj LP Agnihotry por la daŭra subteno.
Raportis: Bharat Kumar GHIMIRE
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NO - Norvegio
ILEI-Norvegio

Nomo kaj mallongigo en Esperanto:
Nomo kaj mallongigo nacilingve:

/

Jaro de fondo / Jaro de aliĝo al ILEI:
Jura statuso:
Rilato kun Landa Asocio de UEA:
nomo:
Sekciestro:

adreso:
retadreso:

S-anino Anne-Karin BONDHUS
4340 BRYNE, Morenefaret 8A
akbondhus@jkn.no

telefonnumero:
sume:

5

paperaj IPR-abonantoj

5

retaj IPR-abonantoj

0

honoraj membroj

0

dumvivaj membroj

0

subtenitoj el la Koleghelpa Kaso

0

Membro-nombro
fine de 2014:

Nombro de rajtigitaj /
nomumitaj komitatanoj por 2015:
Oficiala hejmpaĝo:
Oficiala ret-adreso:
Retgrupo:
Revuo sekcia:
Enlanda membrokotizo (kun indiko de valuto):
prezidanto: nomo
adreso
retadreso
vicprezidanto: nomo
Nuna enlanda estraro
de la sekcio:

adreso
retadreso
kasisto: nomo
adreso
retadreso

=== AGADO ===
Propraj aranĝoj dum 2014:
Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis:
Propraj projektoj dum 2014:
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Sekciaj kontaktoj kun ne-Esperantistaj organizoj kaj projektoj:
Konata E-instruado en via teritorio:

Raportis:
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PL - Pollando
ILEI-Pollando

Nomo kaj mallongigo en Esperanto:

Międzynarodowy Związek Nauczycieli Esperantystów
ILEI-Polska - ILEI-PL

Nomo kaj mallongigo nacilingve:

/

Jaro de fondo / Jaro de aliĝo al ILEI:

La 31-an de julio 2007, registro ĉe la Regiona Tribunalo
de la Urbo Krakovo

Jura statuso:

sendependa

Rilato kun Landa Asocio de UEA:
nomo:
Sekciestro:

adreso:
retadreso:

S-ano Tomasz CHMIELIK
21-040 ŚWIDNIK, ul. Jarzębinowa 3/33
tchmj@wp.pl

telefonnumero:

16

sume:
paperaj IPR-abonantoj

8

retaj IPR-abonantoj

8

honoraj membroj

1

dumvivaj membroj

0

subtenitoj el la Koleghelpa Kaso

1

Membro-nombro
fine de 2014:

Nombro de rajtigitaj /
nomumitaj komitatanoj por 2015:
Oficiala hejmpaĝo:
Oficiala ret-adreso:

IKONO – Interesaj Kompilitaj Novaĵoj

Retgrupo:

54 zl / 25 zl

Revuo sekcia:
Enlanda membrokotizo (kun indiko de valuto):
prezidanto: nomo
adreso
retadreso
vicprezidanto: nomo
Nuna enlanda estraro
de la sekcio:

adreso
retadreso
kasisto: nomo
adreso
retadreso

=== AGADO ===
Propraj aranĝoj dum 2014:
Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis:
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Propraj projektoj dum 2014:
Sekciaj kontaktoj kun ne-Esperantistaj organizoj kaj projektoj:
Konata E-instruado en via teritorio:

Raportis:

65

Internacia Ligo de Esperanitstaj Instruistoj

Raportoj de sekciestroj kaj reprezentantoj pri la jaro 2014

RO - Rumanio
Rumana ILEI-Sekcio

Nomo kaj mallongigo en Esperanto:

Sectia Romana a ILEI

Nomo kaj mallongigo nacilingve:

1997 / 1998

Jaro de fondo / Jaro de aliĝo al ILEI:

ne

Jura statuso:

en kunlaboraj rilatoj kun EAR; kelkaj ILEI-membroj
agadas ankaŭ kiel membroj en aliaj enlandaj E-Asocioj;
la sekciestro estas ankaŭ la nova prezidanto de EAR, tiel
ke la kunlaborado estas pli bona

Rilato kun Landa Asocio de UEA:
nomo:
Sekciestro:

adreso:
retadreso:
telefonnumero:

S-ano Mihai TRIFOI
527116 BIXAD, jud. Covasna, Str. Principală : Bl.1, Ap.3
mihaitrifoi@yahoo.com
+40/267/365 319
15

sume:

2

paperaj IPR-abonantoj

13

retaj IPR-abonantoj

Membro-nombro
fine de 2014:

honoraj membroj

0

dumvivaj membroj

0

subtenitoj el la Koleghelpa Kaso

0

Nombro de rajtigitaj /
nomumitaj komitatanoj por 2015:

mihaitrifoi@yahoo.com

Oficiala hejmpaĝo:
Oficiala ret-adreso:
Retgrupo:

ne

Revuo sekcia:

ne

Enlanda membrokotizo (kun indiko de valuto):
prezidanto: nomo
adreso
retadreso
vicprezidanto: nomo
Nuna enlanda estraro
de la sekcio:

adreso
retadreso
kasisto: nomo
adreso
retadreso

=== AGADO ===
Propraj aranĝoj dum 2014:
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Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis:
Propraj projektoj dum 2014:
Sekciaj kontaktoj kun ne-Esperantistaj organizoj kaj projektoj:
Konata E-instruado en via teritorio:

Raportis:

67

Internacia Ligo de Esperanitstaj Instruistoj

Raportoj de sekciestroj kaj reprezentantoj pri la jaro 2014

RS - Serbio
ILEI-Serbio

Nomo kaj mallongigo en Esperanto:
Nomo kaj mallongigo nacilingve:

/

Jaro de fondo / Jaro de aliĝo al ILEI:
Jura statuso:
Rilato kun Landa Asocio de UEA:
nomo:
Sekciestro:

adreso:
retadreso:

S-ano Radojica PETROVIĆ
32000 ĆAĆAK, Blv. Oslobodjenja 36/14
radojica.petrovic.rs@gmail.com

telefonnumero:
sume:

4

paperaj IPR-abonantoj

2

retaj IPR-abonantoj

2

honoraj membroj

0

dumvivaj membroj

0

subtenitoj el la Koleghelpa Kaso

0

Membro-nombro
fine de 2014:

Nombro de rajtigitaj /
nomumitaj komitatanoj por 2015:
Oficiala hejmpaĝo:

http://ILEI.info/svedio/eo

Oficiala ret-adreso:

ne

Retgrupo:

ne

Revuo sekcia:
Enlanda membrokotizo (kun indiko de valuto):
prezidanto: nomo
adreso
retadreso
vicprezidanto: nomo
Nuna enlanda estraro
de la sekcio:

adreso
retadreso
kasisto: nomo
adreso
retadreso

=== AGADO ===
Propraj aranĝoj dum 2014:
Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis:
Propraj projektoj dum 2014:
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Sekciaj kontaktoj kun ne-Esperantistaj organizoj kaj projektoj:
Konata E-instruado en via teritorio:

Raportis:
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Raportoj de sekciestroj kaj reprezentantoj pri la jaro 2014

ZA - Sud-Afriko
Nomo kaj mallongigo en Esperanto:
Nomo kaj mallongigo nacilingve:

/

Jaro de fondo / Jaro de aliĝo al ILEI:
Jura statuso:
Rilato kun Landa Asocio de UEA:
nomo:
Sekciestro:

adreso:
retadreso:
telefonnumero:

S-ano Emile MALANDA NIANGA
8000 CAPE TOWN, Av. Grove Claremont 7708
emalandan@yahoo.fr
+277/18 199 899
sume:

paperaj IPR-abonantoj
retaj IPR-abonantoj

Membro-nombro
fine de 2014:

honoraj membroj
dumvivaj membroj
subtenitoj el la Koleghelpa Kaso

Nombro de rajtigitaj /
nomumitaj komitatanoj por 2015:
Oficiala hejmpaĝo:
Oficiala ret-adreso:
Retgrupo:
Revuo sekcia:
Enlanda membrokotizo (kun indiko de valuto):
prezidanto: nomo
adreso
retadreso
vicprezidanto: nomo
Nuna enlanda estraro
de la sekcio:

adreso
retadreso
kasisto: nomo
adreso
retadreso

=== AGADO ===
Propraj aranĝoj dum 2014:
Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis:
Propraj projektoj dum 2014:
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Sekciaj kontaktoj kun ne-Esperantistaj organizoj kaj projektoj:
Konata E-instruado en via teritorio:

Raportis:
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Raportoj de sekciestroj kaj reprezentantoj pri la jaro 2014

KR - Sud-Koreio
Korea sekcio de ILEI

Nomo kaj mallongigo en Esperanto:

Hankook jibu de ILEI

Nomo kaj mallongigo nacilingve:

/

Jaro de fondo / Jaro de aliĝo al ILEI:

ne

Jura statuso:

Kunlabora

Rilato kun Landa Asocio de UEA:
nomo:
Sekciestro:

adreso:
retadreso:

S-ano Yongsung PARK
621-735 GYEONGSANGNAM-DO, Samgye Iaan Apt., Samgyedong, Gimhae-si
esabpark@korea.com

telefonnumero:
sume:
paperaj IPR-abonantoj
retaj IPR-abonantoj

Membro-nombro
fine de 2014:

honoraj membroj
dumvivaj membroj
subtenitoj el la Koleghelpa Kaso

Nombro de rajtigitaj /
nomumitaj komitatanoj por 2015:
Oficiala hejmpaĝo:

esperanto@saluton.net

Oficiala ret-adreso:

Tra retpaĝo

Retgrupo:
Revuo sekcia:
Enlanda membrokotizo (kun indiko de valuto):
prezidanto: nomo
adreso
retadreso
vicprezidanto: nomo
Nuna enlanda estraro
de la sekcio:

adreso
retadreso
kasisto: nomo
adreso
retadreso

=== AGADO ===
Propraj aranĝoj dum 2014:
Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis:
Propraj projektoj dum 2014:
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Sekciaj kontaktoj kun ne-Esperantistaj organizoj kaj projektoj:
Konata E-instruado en via teritorio:

Raportis:
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Raportoj de sekciestroj kaj reprezentantoj pri la jaro 2014

SE - Svedio
ILEI-Svedio

Nomo kaj mallongigo en Esperanto:
Nomo kaj mallongigo nacilingve:

/

Jaro de fondo / Jaro de aliĝo al ILEI:
Jura statuso:
Rilato kun Landa Asocio de UEA:

Agneta EMANUELSSON

nomo:
Sekciestro:

adreso:
retadreso:

641 37 KATRINEHOLM, Carl Ugglas väg 6
agneta.emanuelsson@fro.se

telefonnumero:

13

sume:
paperaj IPR-abonantoj

9

retaj IPR-abonantoj

4

honoraj membroj

1

dumvivaj membroj

0

subtenitoj el la Koleghelpa Kaso

0

Membro-nombro
fine de 2014:

Nombro de rajtigitaj /
nomumitaj komitatanoj por 2015:
Oficiala hejmpaĝo:
Oficiala ret-adreso:
Retgrupo:
Revuo sekcia:
Enlanda membrokotizo (kun indiko de valuto):
prezidanto: nomo
adreso
retadreso
vicprezidanto: nomo
Nuna enlanda estraro
de la sekcio:

adreso
retadreso
kasisto: nomo
adreso
retadreso

=== AGADO ===
Propraj aranĝoj dum 2014:
Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis:
Propraj projektoj dum 2014:
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Sekciaj kontaktoj kun ne-Esperantistaj organizoj kaj projektoj:
Konata E-instruado en via teritorio:

Raportis:
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Raportoj de sekciestroj kaj reprezentantoj pri la jaro 2014

CH - Svisio
SIS - Svisa ILEI Sekcio

Nomo kaj mallongigo en Esperanto:
Nomo kaj mallongigo nacilingve:

1974 / 1974

Jaro de fondo / Jaro de aliĝo al ILEI:
Jura statuso:

Asocio laŭ svisa juro

Rilato kun Landa Asocio de UEA:
nomo:
adreso:
Sekciestro:

retadreso:
telefonnumero:

S-anino Mireille GROSJEAN
2416 LES BRENETS, Grand-Rue 9
mirejo.mireille@gmail.com
+41/32/932 18 88, +41/79/69 709 66 (p), +41/32/93 21 887
(fakso)
sume:

15

paperaj IPR-abonantoj

15

retaj IPR-abonantoj

0

honoraj membroj

1

dumvivaj membroj

0

subtenitoj el la Koleghelpa Kaso

0

Membro-nombro
fine de 2014:

Nombro de rajtigitaj /
nomumitaj komitatanoj por 2015:
Oficiala hejmpaĝo:
Oficiala ret-adreso:
Retgrupo:
Revuo sekcia:
Enlanda membrokotizo (kun indiko de valuto):
prezidanto: nomo
adreso
retadreso
vicprezidanto: nomo
Nuna enlanda estraro
de la sekcio:

adreso
retadreso
kasisto: nomo
adreso
retadreso

=== AGADO ===
Propraj aranĝoj dum 2014:
Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis:
Propraj projektoj dum 2014:
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Sekciaj kontaktoj kun ne-Esperantistaj organizoj kaj projektoj:
Konata E-instruado en via teritorio:

Raportis:
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TG - Togolando
TIET - Instituto de Esperanto en Togolando

Nomo kaj mallongigo en Esperanto:

Institut de Espéranto aŭ Togo - TIET

Nomo kaj mallongigo nacilingve:

1992 / 1999

Jaro de fondo / Jaro de aliĝo al ILEI:
Jura statuso:

TIET estas la eduka fako de la landa asocio UTE (Unuiĝo
Togolanda por Esperanto)

Rilato kun Landa Asocio de UEA:
nomo:
Sekciestro:

adreso:
retadreso:
telefonnumero:

Mensah Biova ATTIOGBE-AGBEMADON
ANEHO, B.P. 39
abiovamensah@yahoo.fr
+228/9062488
sume:

7

paperaj IPR-abonantoj

7

retaj IPR-abonantoj

0

honoraj membroj

0

dumvivaj membroj

5

subtenitoj el la Koleghelpa Kaso

2

Membro-nombro
fine de 2014:

Nombro de rajtigitaj /
nomumitaj komitatanoj por 2015:
Oficiala hejmpaĝo:

1 (ATTIOGBE-AGBEMADON Mensaf Biova)

Oficiala ret-adreso:

triumfo.jimdo.com
ne

Retgrupo:

ONDO da VERO (OV), reta (3-monate) kaj
papera(6-monate), redaktoro Parfo AJTO
(kaŝnomo de GBEGLO Koffi)

Revuo sekcia:
Enlanda membrokotizo (kun indiko de valuto):
prezidanto: nomo
adreso
retadreso
vicprezidanto: nomo
Nuna enlanda estraro
de la sekcio:

adreso
retadreso
kasisto: nomo
adreso
retadreso

=== AGADO ===
Propraj aranĝoj dum 2014:
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Raportoj de sekciestroj kaj reprezentantoj pri la jaro 2014

Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis:
Propraj projektoj dum 2014:
Sekciaj kontaktoj kun ne-Esperantistaj organizoj kaj projektoj:
Konata E-instruado en via teritorio:

Raportis:
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UA - Ukrainio
Nomo kaj mallongigo en Esperanto:

ULEI - Ukrainia Ligo de Esperantistaj Instruistoj

Nomo kaj mallongigo nacilingve:

Українська Ліга Есперанто -Викладачів - УЛЕВ
2000 / 2003

Jaro de fondo / Jaro de aliĝo al ILEI:

Instru-metodika fako de UkrEA

Jura statuso:

Integra parto

Rilato kun Landa Asocio de UEA:
nomo:
Sekciestro:

adreso:

S-ano Volodimir HORDIJENKO
1133 KIJIV - 133, p/k 35

retadreso:

volodomir@ukr.net

telefonnumero:

+380/974 403 172
sume:

8

paperaj IPR-abonantoj

1

retaj IPR-abonantoj

7

honoraj membroj

0

dumvivaj membroj

0

subtenitoj el la Koleghelpa Kaso

0

Membro-nombro
fine de 2014:

Nombro de rajtigitaj /
nomumitaj komitatanoj por 2015:
Oficiala hejmpaĝo:

http://www.ulei.retejo.net

Oficiala ret-adreso:

volodomir@ukr.net, Volodimir Hordijenko sekciestro de ULEI Ni pretas permesi al la
internacia ILEI dissendi rekte mesaĝojn al viaj
membroj.
UkrEA-informilo “Helianto”

Retgrupo:

mankas

Revuo sekcia:
Enlanda membrokotizo (kun indiko de valuto):
prezidanto: nomo
adreso
retadreso
vicprezidanto: nomo
Nuna enlanda estraro
de la sekcio:

adreso
retadreso
kasisto: nomo
adreso
retadreso

=== AGADO ===
Propraj aranĝoj dum 2014:
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Raportoj de sekciestroj kaj reprezentantoj pri la jaro 2014

Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis:
Propraj projektoj dum 2014:
Sekciaj kontaktoj kun ne-Esperantistaj organizoj kaj projektoj:
Konata E-instruado en via teritorio:

Raportis:
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Raportoj de sekciestroj kaj reprezentantoj pri la jaro 2014

US - Usono – CA - Kanado
AAIE - Amerika Asocio de Instruistoj de Esperanto

Nomo kaj mallongigo en Esperanto:

American Assocation of Teachers of Esperanto - AATE

Nomo kaj mallongigo nacilingve:

1959 / 1963

Jaro de fondo / Jaro de aliĝo al ILEI:

Sendependa organizo por instruistoj de Esperanto en
Usono kaj Kanado

Jura statuso:

kunlabora kun Esperanto-USA

Rilato kun Landa Asocio de UEA:
nomo:
Sekciestro:

adreso:
retadreso:
telefonnumero:

Membro-nombro
fine de 2014:

D-ro Ronald J. GLOSSOP
MO 63136-5004 JENNINGS, 8894 Berkay Ave.
rglossop@mindspring.com
+1/314/869 2303
sume:

47

paperaj IPR-abonantoj

23

retaj IPR-abonantoj

24

honoraj membroj

1

dumvivaj membroj

3

subtenitoj el la Koleghelpa Kaso

0

Nombro de rajtigitaj /
nomumitaj komitatanoj por 2015:
Oficiala hejmpaĝo:

http:aaie.us

Oficiala ret-adreso:

rglossop@mindspring.com, R. Glossop, Prezidanto
de AAIE
dgarygrady@frontier.com

Retgrupo:

AAIE-BULTENO (papero kaj perrete), kvar fojojn
jare, kutime 4 paĝoj.

Revuo sekcia:
Enlanda membrokotizo (kun indiko de valuto):
prezidanto: nomo
adreso
retadreso
vicprezidanto: nomo
Nuna enlanda estraro
de la sekcio:

adreso
retadreso
kasisto: nomo
adreso
retadreso

=== AGADO ===
Propraj aranĝoj dum 2014:
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Raportoj de sekciestroj kaj reprezentantoj pri la jaro 2014

Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis:
Propraj projektoj dum 2014:
Sekciaj kontaktoj kun ne-Esperantistaj organizoj kaj projektoj:
Konata E-instruado en via teritorio:

Raportis:
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Raportoj de sekciestroj kaj reprezentantoj pri la jaro 2014

VN - Vjetnamio
ILEI-Vjetnamio

Nomo kaj mallongigo en Esperanto:
Nomo kaj mallongigo nacilingve:

/

Jaro de fondo / Jaro de aliĝo al ILEI:
Jura statuso:
Rilato kun Landa Asocio de UEA:
nomo:
Sekciestro:

adreso:
retadreso:

F-ino Thi Nep NGUYEN
HANOI, Cty TNHH Kiem toan E-Jung, Tang 19, Charmvit, 117
Tran Duy Hung, Cau Giay
nguyennepa9cfl@gmail.com

telefonnumero:
sume:

5

paperaj IPR-abonantoj

0

retaj IPR-abonantoj

5

honoraj membroj

0

dumvivaj membroj

0

subtenitoj el la Koleghelpa Kaso

4

Membro-nombro
fine de 2014:

Nombro de rajtigitaj /
nomumitaj komitatanoj por 2015:
Oficiala hejmpaĝo:
Oficiala ret-adreso:
Retgrupo:
Revuo sekcia:
Enlanda membrokotizo (kun indiko de valuto):
prezidanto: nomo
adreso
retadreso
vicprezidanto: nomo
Nuna enlanda estraro
de la sekcio:

adreso
retadreso
kasisto: nomo
adreso
retadreso

=== AGADO ===
Propraj aranĝoj dum 2014:
Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis:
Propraj projektoj dum 2014:
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Raportoj de sekciestroj kaj reprezentantoj pri la jaro 2014

Sekciaj kontaktoj kun ne-Esperantistaj organizoj kaj projektoj:
Konata E-instruado en via teritorio:

Raportis:

85

Internacia Ligo de Esperanitstaj Instruistoj
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Landaj reprezentantoj
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AM - Armenio
nomo:
Reprezentanto:

adreso:
retadreso:

S-anino Lida ELBAKJAN
62 EREVAN, Moldovakan Str.26/2, Apt.52
Lidaelb@yahoo.com

telefonnumero:
sume:
paperaj IPR-abonantoj
retaj IPR-abonantoj

Membro-nombro
fine de 2014:

honoraj membroj
dumvivaj membroj
subtenitoj el la Koleghelpa Kaso

=== AGADO ===
Propraj aranĝoj dum 2014:
Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis:
Propraj projektoj dum 2014:
Sekciaj kontaktoj kun ne-Esperantistaj organizoj kaj projektoj:
Konata E-instruado en via teritorio:

Raportis:
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GB - Britio
nomo:
Sekciestro:

adreso:
retadreso:
telefonnumero:

S-anino Elisabeth STANLEY
GL5 4LE STROUD, GLOS, Frome House; 12 Frome Gardens
elistaros@hotmail.com
+44/145 376 6882
sume:

paperaj IPR-abonantoj
retaj IPR-abonantoj

Membro-nombro
fine de 2014:

honoraj membroj
dumvivaj membroj
subtenitoj el la Koleghelpa Kaso

=== AGADO ===
Propraj aranĝoj dum 2014:
Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis:
Propraj projektoj dum 2014:
Sekciaj kontaktoj kun ne-Esperantistaj organizoj kaj projektoj:
Konata E-instruado en via teritorio:

Raportis:
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Raportoj de sekciestroj kaj reprezentantoj pri la jaro 2014

CL - Ĉilio
nomo:
Sekciestro:

adreso:
retadreso:

S-ano Héctor CAMPOS GREZ
334000 CURICÓ CL - Septima Region, Casilla 231
hecg@uea.org

telefonnumero:
sume:
paperaj IPR-abonantoj
retaj IPR-abonantoj

Membro-nombro
fine de 2014:

honoraj membroj
dumvivaj membroj
subtenitoj el la Koleghelpa Kaso

=== AGADO ===
Propraj aranĝoj dum 2014:
Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis:
Propraj projektoj dum 2014:
Sekciaj kontaktoj kun ne-Esperantistaj organizoj kaj projektoj:
Konata E-instruado en via teritorio:

Raportis:
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GH - Ganao
nomo:
Sekciestro:

S-ano Alfred Kobina ARTHUR
TESHIE ACCRA, P. O. Box TS 404

adreso:
retadreso:

abaako43@yahoo.com

telefonnumero:
sume:
paperaj IPR-abonantoj
retaj IPR-abonantoj

Membro-nombro
fine de 2014:

honoraj membroj
dumvivaj membroj
subtenitoj el la Koleghelpa Kaso

=== AGADO ===
Propraj aranĝoj dum 2014:
Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis:
Propraj projektoj dum 2014:
Sekciaj kontaktoj kun ne-Esperantistaj organizoj kaj projektoj:
Konata E-instruado en via teritorio:

Raportis:
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IN - Hinda Unio / Barato
nomo:
Sekciestro:

adreso:
retadreso:

S-ano Venkatesh REDDY
560066 BANGALORE, Karnataka, 216 off Main Road,
Whitefield
esperovr@yahoo.co.in

telefonnumero:
sume:
paperaj IPR-abonantoj
retaj IPR-abonantoj

Membro-nombro
fine de 2014:

honoraj membroj
dumvivaj membroj
subtenitoj el la Koleghelpa Kaso

=== AGADO ===
Propraj aranĝoj dum 2014:
Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis:
Propraj projektoj dum 2014:
Sekciaj kontaktoj kun ne-Esperantistaj organizoj kaj projektoj:
Konata E-instruado en via teritorio:

Raportis:
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Raportoj de sekciestroj kaj reprezentantoj pri la jaro 2014

ID - Indonezio
nomo:
Sekciestro:

adreso:

S-ano Reza PAHLEVI
20239 MEDAN, Sumatera Utara, Jalan Madiosantoso No. 165

retadreso:
telefonnumero:
sume:
paperaj IPR-abonantoj
retaj IPR-abonantoj

Membro-nombro
fine de 2014:

honoraj membroj
dumvivaj membroj
subtenitoj el la Koleghelpa Kaso

=== AGADO ===
Propraj aranĝoj dum 2014:
Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis:
Propraj projektoj dum 2014:
Sekciaj kontaktoj kun ne-Esperantistaj organizoj kaj projektoj:
Konata E-instruado en via teritorio:

Raportis:
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Raportoj de sekciestroj kaj reprezentantoj pri la jaro 2014

IS - Islando
Loftur MELBERG-SIGURJÓNSSON

nomo:
Sekciestro:

adreso:
retadreso:

221 HAFNARFIRÐI, Traðarbergi 13
lofturmsig@yahoo.de

telefonnumero:
sume:
paperaj IPR-abonantoj
retaj IPR-abonantoj

Membro-nombro
fine de 2014:

honoraj membroj
dumvivaj membroj
subtenitoj el la Koleghelpa Kaso

=== AGADO ===
Propraj aranĝoj dum 2014:
Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis:
Propraj projektoj dum 2014:
Sekciaj kontaktoj kun ne-Esperantistaj organizoj kaj projektoj:
Konata E-instruado en via teritorio:

Raportis:
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IL - Israelo
nomo:
Sekciestro:

adreso:
retadreso:

D-ro Gian Piero SAVIO
53490 GIV'ATAJIM, 13/4 Menora-str.
saviogp@zahav.net.il

telefonnumero:
sume:
paperaj IPR-abonantoj
retaj IPR-abonantoj

Membro-nombro
fine de 2014:

honoraj membroj
dumvivaj membroj
subtenitoj el la Koleghelpa Kaso

=== AGADO ===
Propraj aranĝoj dum 2014:
Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis:
Propraj projektoj dum 2014:
Sekciaj kontaktoj kun ne-Esperantistaj organizoj kaj projektoj:
Konata E-instruado en via teritorio:

Raportis:
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CD - Kongo, DR
nomo:
Sekciestro:

,

adreso:
retadreso:
telefonnumero:

sume:
paperaj IPR-abonantoj
retaj IPR-abonantoj

Membro-nombro
fine de 2014:

honoraj membroj
dumvivaj membroj
subtenitoj el la Koleghelpa Kaso

=== AGADO ===
Propraj aranĝoj dum 2014:
Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis:
Propraj projektoj dum 2014:
Sekciaj kontaktoj kun ne-Esperantistaj organizoj kaj projektoj:
Konata E-instruado en via teritorio:

Raportis:

95

Internacia Ligo de Esperanitstaj Instruistoj

Raportoj de sekciestroj kaj reprezentantoj pri la jaro 2014

PK - Pakistano
nomo:
Sekciestro:

adreso:
retadreso:

S-ano Adeel Mahmood BUTT
39100 NANKANA SAHIB, Ward No. 11, Near M.C. High School
adeelbutt84@gmail.com

telefonnumero:
sume:
paperaj IPR-abonantoj
retaj IPR-abonantoj

Membro-nombro
fine de 2014:

honoraj membroj
dumvivaj membroj
subtenitoj el la Koleghelpa Kaso

=== AGADO ===
Propraj aranĝoj dum 2014:
Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis:
Propraj projektoj dum 2014:
Sekciaj kontaktoj kun ne-Esperantistaj organizoj kaj projektoj:
Konata E-instruado en via teritorio:

Raportis:
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RU - Rusio
nomo:
Sekciestro:

adreso:
retadreso:

S-anino Svetlana SMETANINA
129128 MOSKVA, str. Budajskaja 13-35
svsmetanina@yandex.ru

telefonnumero:
sume:
paperaj IPR-abonantoj
retaj IPR-abonantoj

Membro-nombro
fine de 2014:

honoraj membroj
dumvivaj membroj
subtenitoj el la Koleghelpa Kaso

=== AGADO ===
Propraj aranĝoj dum 2014:
Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis:
Propraj projektoj dum 2014:
Sekciaj kontaktoj kun ne-Esperantistaj organizoj kaj projektoj:
Konata E-instruado en via teritorio:

Raportis:
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SK - Slovakio
nomo:
Sekciestro:

adreso:
retadreso:
telefonnumero:

Membro-nombro
fine de 2014:

el tio:

S-anino Magdaléna FEIFIČOVÁ
010 01 ŽILINA, Bernolákova 25/5
esperanto.fejfi@gmail.com
+421/949 519 815 (p)
sume:

3

paperaj IPR-abonantoj

-

retaj IPR-abonantoj

3

honoraj membroj

-

dumvivaj membroj

1

subtenitoj el la Koleghelpa Kaso

-

=== AGADO ===
Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis:

Bratislava:
➢ E-tablo en Lingva Kafejo Dunaj organizata de Goethe
Instituto ĉiun unuan merkredon; ĉe la tabloj diskutrondoj
en diversaj lingvoj inkluzive de Esperanto; ofte venas
ankaŭ la vienanoj
Bartoŝovice, Ĉeĥa Respubliko:
➢ la 3a Internacia E-Lernejo – M. Feifičová kiel
instruantino en kurso por progresintoj

Sekciaj kontaktoj kun ne-Esperantistaj organizoj kaj projektoj:

Bratislava:
➢ kunlaboro kun aŭstra organizaĵo de pacbatalantoj, kiuj
montris intereson pri Esperanto
Biblioteko Bratislava:
➢ deponado de info-materialoj pri Esperanto
Regiona Biblioteko (Krajská knižnica) en Žilina (Ĵilina) –
prelegantino M. Feifičová:
➢ marto 2014 – prelego pri E-literaturo inkluzive de
ekspozicio de libroj (surbaze de ĝi la estrino de Biblioteko
petis donaci al la biblioteko dek fakajn librojn, ekz.
lernolibroj, KAEST-kolekto, E-bildvortaro
➢ septembro 2014 – prelego okaze de la Eŭropa Tago de
Lingvoj
➢ decembro 2014 – prelego okaze de la Zamenhofa Tago pri
la vivo de Zamenhof

Konata E-instruado en via teritorio:

Bratislava:
➢ E-kurso por komencintoj en Seniora Klubo – instruas Mária
Minichová

Raportis: Magdaléna FEIFIČOVÁ (Fejfi)
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TW - Tajvano
nomo:
Sekciestro:

adreso:
retadreso:

S-ano Reza KHEIR-KHAH
900 73 PINGTUNG, No. 105, Chung Ching Road
rezamenhof@yahoo.com

telefonnumero:
sume:
paperaj IPR-abonantoj
retaj IPR-abonantoj

Membro-nombro
fine de 2014:

honoraj membroj
dumvivaj membroj
subtenitoj el la Koleghelpa Kaso

=== AGADO ===
Propraj aranĝoj dum 2014:
Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis:
Propraj projektoj dum 2014:
Sekciaj kontaktoj kun ne-Esperantistaj organizoj kaj projektoj:
Konata E-instruado en via teritorio:

Raportis:
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UY - Urugvajo
nomo:
Sekciestro:

adreso:
retadreso:
telefonnumero:

S-anino Sonia RISSO
11700 MONTEVIDEO, Pascual Costa 3253 Apto 1215
sonry@adinet.com.uy
+598/2336 2465
sume:

paperaj IPR-abonantoj
retaj IPR-abonantoj

Membro-nombro
fine de 2014:

honoraj membroj
dumvivaj membroj
subtenitoj el la Koleghelpa Kaso

=== AGADO ===
Propraj aranĝoj dum 2014:
Aranĝoj de aliaj kie la sekcio aperis:
Propraj projektoj dum 2014:
Sekciaj kontaktoj kun ne-Esperantistaj organizoj kaj projektoj:
Konata E-instruado en via teritorio:

Raportis:

100

Internacia Ligo de Esperanitstaj Instruistoj

Raportoj de sekciestroj kaj reprezentantoj pri la jaro 2014

Landaj kontaktpersonoj
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LT - Litovio
nomo:
Reprezentanto:

adreso:
retadreso:

flago!

S-anino Gražina OPULSKIENĖ
LT – 89307 MAŽEIKIAI, Tylioji 32-22
grazopul@yahoo.com

telefonnumero:
Membro-nombro
fine de 2014:

sume:

2

paperaj IPR-abonantoj

2

retaj IPR-abonantoj

-

honoraj membroj

-

dumvivaj membroj

2

subtenitoj el la Koleghelpa Kaso

-

en tio:

=== AGADO ===
Konata E-instruado en via teritorio:

➢ En urbo Kaŭnas, en progimnazio de Vincas Kudirka eklde
novembro por grupeto de lernantoj 13-14 jaraj Aida
Čižikaite instruas kiel ne devigan kurson. Ili lernas unufoje
en la semajno.
➢ En urbo Mažeikiai, en Mažeikių Merkelio Račkausko
gimnazio mi, Gražina Opulskienė, instruas al 35
gelernantoj, 14-18 jaraj kiel ne devigan kurson kaj ankaŭ
ni lernas unufoje dum la semajno.
➢ En Vilniusa Universitato kursojn por komencantoj kaj
por progresantoj gvidas Gedeminas Degėsys. Temas pri
kurso de 10 lecionoj kaj tio estas pagenda kurso kie povas
lerni ĉiuj kiuj volas. Kursoj okazas nun, en januaro 2015.

Raportis: Gražina OPULSKIENĖ
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ALDONO 1:
Sekciestroj de Landaj Asocioj de ILEI
L-kodo

Lando Eo

Titolo

Nomo persona

AL
AU
BE
BG
BI
BJ
BR
CD
CN
CU
CZ
DE

Albanio
Aŭstralio
Belgio
Bulgario
Burundo
Benino
Brazilo
Kongo, DR
Ĉinio
Kubo
Ĉeĥio
Germanio

S-ano
S-anino
S-ano
S-anino
S-ano
S-ano

S-anino
S-anino

Bardhyl Adem
Jennifer
Marc
Eva Parashkeva G.
Jérémie
Jerome-Charles
Leysester
Jean Bosco
Xiaofeng
Miguel Angel
Jana
Zsófia

DK
ES
ES
FI
FR
HR
HR
HU
CH
IT

Danio
Hispanio
Hispanio
Finnlando
Francio
Kroatio
Kroatio
Hungario
Svisio
Italio

S-ano
S-ano
S-ano
S-anino
S-ano
D-rino
S-anino
S-ano
S-anino
S-anino

Bent
Luis Eduardo
Pedro M.
Sylvia
Michel
Svijetlana
Marija
József
Mireille
Luigia

JP
KR
MN
MX
NL

Japanio
Sud-Koreio
Mongolio
Meksiko
Nederlando

S-anino
S-ano
S-anino

Tieko Takasi
Yongsung
Tserendejid
Carlos Hernández
Robert

NO
NP
PL
RO
RS
SE
TG

Norvegio
Nepalo
Pollando
Rumanio
Serbio
Svedio
Togolando

UA
US
VN
ZA

Ukrainio
Usono
Vjetnamio
Sud-Afriko

S-ano
S-anino

Honora
Membro de
ILEI s-ano
S-anino
S-ano
S-ano
S-ano
S-ano

S-ano
D-ro
F-ino
S-ano

Anne-Karin
Bharat Kumar
Tomasz
Mihai
Radojica
Agneta
Mensah Biova

NOMO FAMILIA
MAJUSKLE
SELIMI
BISHOP
CUFFEZ
BOYADZHIEVA
SABIYUMVA
ALOFA
MIRÓ
MALANDA LUTETE
GONG
GONZÁLEZ ALFONSO
MELICHÁRKOVÁ
KÓRÓDY
JENSENIUS
BERDOR REMÓN
MARTÍN BURUTXAGA
HÄMÄLÄINEN
DECHY
AKIK
JERKOVIĆ
NÉMETH
GROSJEAN
OBERRAUCH
MADELLA
ISIKAWA
PARK
KHORLOO
LOARCA
MOERBEEK
BONDHUS
GHIMIRE
CHMIELIK
TRIFOI
PETROVIĆ
EMANUELSSON
ATTIOGBEAGBEMADON
HORDIJENKO
GLOSSOP
NGUYEN
MALANDA NIANGI

Volodimir
Ronald J.
Thi Nep
Emile
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URBO MAJUSKLE
TIRANË
HAWTHORN, VIC
OOSTENDE
PLOVDIV
RUMONGE
COTONOU
SÃO PAULO - SP
KINSHASA 11
NANCHANG
LA HABANA
RATÍŠKOVICE
HERZBERG am Harz die Esperanto-Stadt
BRØNSHØJ
ZARAGOZA
BLANES, Katalunio
TAMPERE
VILLENEUVE D'ASCQ
ZAGREB
ZAGREB
IHÁSZ
LES BRENETS
PARMA (PR)
SAITAMA-KEN
GYEONGSANGNAM-DO
ULAANBAATAR
QUERÉTARO MÉXICO
BEVERWIJK
BRYNE
KATHMANDU
ŚWIDNIK
BIXAD, jud. Covasna
ĆAĆAK
KATRINEHOLM
ANEHO
KIJIV - 133
JENNINGS
HANOI
CAPE TOWN
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ALDONO 2: Reprezentantoj de ILEI
L-kodo

Lando Eo

Titolo

Nomo persona

AM
CL
GB
GH
ID
IL
IN
IS

Armenio
Ĉilio
Britio
Ganao
Indonezio
Israelo
Hinda Unio / Barato
Islando

S-anino
S-ano
S-anino
S-ano
S-ano
D-ro
S-ano

Lida
Héctor
Elisabeth
Alfred Kobina
Reza
Gian Piero
Venkatesh
Loftur

PK
RU
SK
TW
UY

Pakistano
Rusio
Slovakio
Tajvano
Urugvajo

S-ano
S-anino
S-anino
S-ano
S-anino

Adeel Mahmood
Svetlana
Magdaléna
Reza
Sonia

NOMO FAMILIA
MAJUSKLE
ELBAKJAN
CAMPOS GREZ
STANLEY
ARTHUR
PAHLEVI
SAVIO
REDDY
MELBERGSIGURJÓNSSON
BUTT
SMETANINA
FEIFIČOVÁ
KHEIR-KHAH
RISSO

URBO MAJUSKLE
EREVAN
CURICÓ CL - Septima Region
STROUD, GLOS
TESHIE ACCRA
MEDAN, Sumatera Utara
GIV'ATAJIM
BANGALORE, Karnataka
HAFNARFIRÐI
NANKANA SAHIB
MOSKVA
ŽILINA
PINGTUNG
MONTEVIDEO

Dankon al tiuj, kiuj raportis.
De tiuj, kiuj malraportis, ni esperas ricevi la raporton almenaŭ estontece.
Kompilis: Magdaléna FEIFIČOVÁ (Fejfi), vicsekretariino de ILEI
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