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Aŭkcio sukcesa 

Se estas kongresa vendredo, devas esti
aŭkcio. La foto montras la aŭkciiston, 
Humphey Tonkin en plenverva pozo.

Raportas Osmo Buller, la Ĝenerala Direktoro 
(dekstre en la foto) : “La rikolto de la ĉi-jara 
aŭkcio iĝis nekutime granda: 4025 eŭroj. La  
plej altan prezon atingis, ne surprize, la
letero de L.L. Zamenhof el 1908, kiu
kostis 1100 eŭrojn.” 

Utilaj ligiloj al kongresaj informoj

Fine de la fermo de la UK en Lille, kiam
okazis la transdono de la flago al reprezentantoj de la sekva UK, okazis neatendita edziĝpeto. 
Vidu la momenton ĉe: 

https://youtu.be/WAqtaA_eAhk

Mallonga belga franclingva raporto pri Esperanto okaze de malfermo de malfermo de UK 2015
en Lille, sendita en dimanĉo la 26an de julio: 

http://www.rtl.be/videos/video/543795.aspx

Seso da raportaĵoj pri la kongreso estis dissenditaj tra la semajno flanke de la Pola Retradio, 
pretigitaj de estrarano Barbara Pietrzak:
www.pola-retradio.org kaj https://www.facebook/groups/pola.retradio

Video-prezento de la malfermo de la UK en Lillo, paĝo: "Chaine des enfants bilingues" kaj 
sekvu la ligilon:

https://www.youtube.com/user/enfantsbilingues

Kongresaj kurieroj (La Belfrido) redakitaj de Stano Marček, elŝulteblaj de: 

http://uea.org/kongresoj

Informoj pri la paroligaj kursoj sub gvido de Katalin Kovats kaj Sylvaine Lelarge, pri Esperanto
(80 kursanoj je elementa nivelo, kaj 150 je progresiga), pri la franca (80 komencantaj kaj 60
progresigaj) ankaŭ pri la KER-ekzamenoj (56 kandidatoj el 17 landoj): 

www.edukado.net
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Jen fotoj el la Internacia Arta Vespero en la vendreda vespero.

Komitatkunsida podio.  Senprecedenca malfermiteco al la publiko. Strata parado. 

Ĉiuj fotoj: Marija Belošević 
Vortoj 240

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...

EKO 36 Aukcio, ligiloj kaj fotoj Aug 2.doc


