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Nova Ĝenerala Direktoro por la Asocio
Frue en la komitata kunsido en la centa Universala Kongreso estis publike anoncita la decido de la
Estraro de UEA pri la nova Ĝenerala Direktoro. La decido favoris al Veronika Poór el Hungario. Tiu
decido ja bezonis kelkajn tagojn post la intervjuoj, pro la alta kvalito de ĉiuj prezentaĵoj. La Asocio
kore dankas al ĉiuj kandidatoj pro la proponoj kaj gratulas la sukcesinton.
Veronika Poór fariĝos oficisto ekde la unua de januaro, 2016. Sekvos ĉirkaŭ dumonata transira
fazo en kiu la nuna kaj estonta Direktoroj kunlaboros pri la transdono de taskoj kaj post tio
Veronika formale ricevos la direktoran oficon.
Jen konciza resumo pri la oficonto:
Veronika Poór naskiĝis en 1983. Ŝi doktoriĝis pri fiziko, en
la kampo de nanoteknologio. Ŝi kunfondis la retradiokanalon Muzaiko kaj ŝi estas estrarano de TEJO
respondeca pri Aktivula Trejnado, Eksteraj Rilatoj, Homaj
Rimedoj kaj Scienca kaj faka agado. En tiu rolo interalie ŝi
verkis kaj kunverkis kvin retajn trejnadojn de TEJO, ŝi estis
elektita por la Konsila Konsilio pri Junularo de la Konsilio
de Eŭropo, ŝi superrigardis la kreadon de nova enkonduko
por novaj membroj kaj ekorganizis Sciencajn Prelegsesiojn.
Aldone ŝi ankaŭ grave kontribuis al la verkado de sukcesaj
subvencipetoj de TEJO.

Post la anonco ŝi mesaĝis: "Mi kore dankas la
fidon kaj mi antaŭĝojas kunlabori kun vi! "

Prezentante la decidon, la prezidanto de UEA, Mark Fettes, gratulis la pliajn kandidatojn, kaj
esprimis dankon pro la multjara sindediĉo de la nuna direktoro, s-ro Osmo Buller.
La komitata sesio daŭros ĝis la tagmezo, traktos raportojn el la komitataj forumoj, proponon pri
reorganizado de la regularo de TEJO kaj diskutos pri la laboroj planataj por la sekva jaro. Pri tio
ni raportos en posta komuniko.
.

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

Por tuja uzo kaj plia diskonigo.
Se vi volas vidi pli malnovajn komunikojn iru al:
http://uea.org/vikio/index.php/Komunikado_kun_LA,_FA...
PDF kreita de Nuance Power PDF.

