
Vintro 2019/2020 

Karaj kolegoj, karaj parteroj, karaj 

amikoj,  

 

Feliĉan Novjaron al ĉiuj vi. 

 
Mi esperas, ke vi festis la komencon de 

2020 kun bona humoro kun la familio 

kaj inter amikoj. Nun, kiam ni eniras la 

novan jaron, estas tempo por interkon-

senti la estontecon kaj pripensi kion ĉi 

tiu jaro povas nin alporti. 

 

Sed antaue, mallonga rigardo malan-

taŭen. 2019 estis bonega jaro por iuj el 

ni ĉe FISAIC. Ni vivis kaj partoprenis 

bonajn tempojn dum kulturaj eventoj 

organizitaj de niaj membroj-landoj kaj 
iliaj asocioj, kiel okazis en aŭgusto en 

Slovakio (konkurso pri filmetoj en 

Spišská Nová Ves), aŭ en septembro en 

Francio kun la internacia renkontiĝo pri 

fervojaj modelismo en Sedan. - sen 

forgesi la Esperanta-Kongreson en 

Málaga (Hispanio) kaj la Radio-

Amatora Kongreso en Caserta (Italio). 

 

Tamen ni ankaŭ prenis iujn decidojn kaj 

ni jam ekuzis ĉi tiujn mezurojn por 
efektivigi novajn agojn en la venonta 

jaro la tagon post nia prezidanta kunve-

no en Stargard (Pollando). 

 

2020 estas nova jaro sed ankaŭ nova 

jardeko, kiun ni devas kapti kiel okazo 

por progresi kaj rigardi al la estonteco. 

 

La gvida komitato kunvenis en Parizo 

fine de januaro 2020. Tre dinamika kaj 

interaga kunsido. Iuj ideoj estis starigitaj 

por trakti nian konstante ŝanĝiĝantan 

medion kaj devus esti validigitaj okaze 
de nia ĝenerala kunveno en Sofio. Estas 

vere tempo turni novan paĝon, krei no-

van regadan strukturon, efektivigi novan 

planadan politikon kaj ekzekuti ĝin 

atente dum la sekvaj jaroj. La agoj men-

ciitaj supre devus permesi la implikiĝon 

de ĉiuj niaj membroj danke al la poten-

cialo kiun ĝi havas kaj kiu devas esti 

ekspluatata. Kompreneble, estas ankoraŭ 

multe da laboro por fari. FISAIC be-

zonas vin, vian devontigon kaj la 

rimedojn, kiujn vi disponas. Ĉio ĉi divi-
dos kun vi en la venontaj semajnoj. 

 

Ni devus baldaŭ lanĉi nian novan rete-

jon, post kiam ni ricevos viajn sugestojn 

kaj rimarkojn, kiujn vi estas invititaj 

revenigi al la ĝenerala sekretario. 

 

De hodiaŭ ni kune pripensu la estonte-

con de FISAIC kaj ĝian influon en eŭro-

pa spaco kaj eĉ pli tie. Ni devas novigi 

kaj danke al kulturo kaj artaj praktikoj, 
ni povas konstrui la estontecon, ni povas 

esti aŭdataj kaj vidataj, ni povas partigi 

niajn pasiojn. 

 

Feliĉan novan jaron 


