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Peranto en Germanio: d-ro Wolfgang Schwanzer
Pfarrer-Seeger-Strasse 9, 55129 Mainz

wolfgang.schwanzer@esperanto.de

La ĉefaj celoj de UEA estas

 disvastigi la uzadon de la internacia lingvo

 agadi por la solvo de la lingva problemo en internaciaj rilatoj

 faciligi la internacian komunikadon

 plifaciligi la spiritajn kaj materiajn rilatojn inter la homoj, malgraǔ la diferen-
coj de nacieco, raso, sekso, religio, politiko aǔ lingvo

 kreskigi inter siaj membroj fortikan senton de solidaro, kaj disvolvi ĉe ili la 
komprenon kaj estimon por aliaj popoloj.

UEA laboras en pluraj kampoj kaj ofertas al la membroj multajn utilajn servojn:

 UEA eldonas la revuon Esperanto, Jarlibron, Esperanto-Dokumentojn, librojn;

 En Interreto UEA ofertas plurajn servojn sub www.uea.org: informojn, regularojn, libro-
servon, gazetaranj komunikojn, diskutlistojn;

 UEA organizas jare Universalan Kongreson kaj aliajn konferencojn;

 UEA kunlaboras kun gravaj organizoj: Unuiĝintaj Nacioj, Unesko, UNICEF, Konsilio de 
Eǔropo; Internacia Organizo por Normigo ISO), Eǔropa Unio, Eǔropa Lingva Konsilio;

 En kulturo kaj edukado UEA celas altigi la lingvan nivelon kaj kontribui al internacia 
kultura interŝanĝo per belartaj konkursoj, internaciaj ekzamenoj, kongresa universitato, 
seminarioj;

 Ĉirkaǔ 1500 delegitoj en cento da landoj ofertas personajn servojn: turisma informado, 
helpo dum vojaĝoj, respondoj al fakaj demandoj, konsiloj pri teknikaj problemoj.

Via vojo al tiu unika tutmonda komunumo en pli ol 100 landoj      >>>>>>>



Kotizoj kaj servoj de UEA por 2017 Kotizoj 
MG Individua Membro-Gvidlibro ricevas la Gvidlibron tra la Esperanto-movado 

kaj la revuon Esperanto (rete). Tiu kategorio ne ebligas rabaton por UK-kotizo! 11
MJ(-T) Individua Membro-Jarlibro ricevas la jarlibron kaj la retan version de la revuo 

Esperanto (ĝis la aĝo de 35 jaroj oni ricevas ankaǔ la revuon  Kontakto ) 26
MA(-T) Individua Membro-Abonanto. En la plej valora kategorio oni ricevas la jarli-

bron, la paperan kaj la retan version de la revuo Esperanto kaj ĝis la aĝo de 35 
jaroj  ankaǔ la revuon  Kontakto 64

DM(-T) Dumviva Membro  ricevas dumvive la Jarlibron kaj la revuon Esperanto. (ĝis la
aĝo de 35-jaroj oni ricevas ankaǔ la revuon Kontakto. 1600

DMJ Dumviva Membro -Jarlibro ricevas dumvive la Jarlibron kaj ĝis la aĝo de 35 
jaroj ankaǔ la revuon Kontakto. 650

SZ Kotizo por Societo Zamenhof, aparta societo por financaj apogantoj de UEA (ne 
inkluzivas membrecon en UEA!) La minimuma kotizo estas duoblo de MA, oni 
povas pagi pli.

min 128

PT Patrono de TEJO pagas trioble la kotizojn de MJ kaj ricevas la revuon 
Kontakto kaj aliajn eldonaĵojn de TEJO; ne inkluzivas membrecon en TEJO! 78

DPT Dumviva Patrono de TEJO pagas por la tuta vivo en unu fojo 25-oblon de la 
kotizoj de PT. Oni ricevas la samajn eldonaĵojn kiel PT. 1950

SA Simpla Abono de la revuo Esperanto, sen membreco en UEA. 41
KTO Abono al Kontakto, sen membreco en UEA/TEJO 25

----------------------------------------------------bv. tranĉi ĉi tie ------------------------------------------------------------

Jes, mi volas en 2017   (bv. fari kruceton)

         membriĝi en...         aparte subteni...            aboni...
membro-kategorioj apartaj subtenoj abonoj

MG MJ(-T) MA(-T) DM(-T) DMJ SZ PT DPT SA KTO
11 € 26 € 64 € 1.600 € 650 € 128 € 78 € 1950 € 41 € 25 €

Nomo -
Strato

Loko

Profesio Naskiĝdato

Retpoŝto Telefono

Dato Subskribo

Bv. sendi al: D-ro Wolfgang Schwanzer (UEA) Pfarrer-Seeger-Str. 9, 55129 Mainz
Telefono: Tel 06136-46232
Retletero: wolfgang.schwanzer@esperanto.de

Bv. pagi al: Dr. Wolfgang Schwanzer (UEA), Mainzer Volksbank
IBAN: DE03 5519 0000 0400 5790 17            BIC: MVBMDE55

Aktualajn informojn vi trovas en     www.esperanto-buchversand.de
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