Unu el la plej praktikaj servoj de ILEI estas la eldonado de la revuo Juna amiko. Ĝi
portas internacian dimension al la studado kaj kursoj. Ĝi proponas facile legeblajn
artikolojn, verkitaj laŭ vortlisto kun 1500 plej utilaj radikoj, kun akademia kontrolado.
Troveblas ene rakontoj, skeĉoj, bildstrioj, poemoj, kantoj, kvizoj, ludoj, ekzercoj …
entute amaso da utilaj kaj bonaj aferoj. Pretigata de internacia teamo de pli ol 30
kontribuantoj, ĝi proponas ion konvenan por lernantoj el ĉiu aĝ-grupo, de 4 ĝis 99jaraj.
Bildoj de la redakcia teamo: Géza Kurucz, Julianna
Vas-Szegedi, Mónika Molnár, Judit Felszeghy.
Krome kontribuas regule Lena Nadikova (Rusio),
Dieter Berndt (Germanio) kaj multaj aliaj.

Renkontiĝu kun ILEI!
Vizitu nian hejmpaĝon ĉe www.ilei.info.
Por vidi specimenojn de IPR kaj JA en
PDF-formato, klaku je Revuoj.
Renkontiĝu kun Juna amiko!

Vizitu nian hejmpaĝon ĉe www.junaamiko.inf.hu
por specimenaj artikoloj, nia vortlisto, nia listo de
perantoj kaj pli, aŭ vizitu la revuo-sekcion en la
biblioteko ĉe www.lernu.net.
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Por Juna amiko: konto juna-l ĉe UEA.
Nederlanda bankokonto de ILEI: ING Bank N.V.,
kontonumero: 4676855; BIC: INGBNL2A; IBAN:
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Mi mendas aŭ aldonas:








Membrecon en ILEI por 2010 kun presita IPR (44p., 4-foje jare)

______

Membrecon en ILEI por 2010 kun reta IPR (en formato PDF)

______

_____ abono(j)n por Juna amiko 2010 al la donita adreso. (52p, 3-foje jare)

______

Donacon al la Koleghelpa Kaso de ILEI, por membrigi indajn kolegojn

______

Donacon al Kaso Dazzini de ILEI, por subteni konferenc-partoprenadon

______

Donacon por sendi la revuon Juna amiko al indaj ricevantoj

______
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