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Esperu ni !

Vi  ricevas  i  tiun  numeron  kelkajnĉ
semajnojn anta  la kongreso de SAT-ŭ
Amikaro.

Ni  dankas  iujn  kiuj  jam  ali is  kajĉ ĝ
kalkulas kun aliaj  anoj  por partopreni
en tiu asocia renkonti o organizata deĝ
efika grupo en nanta regiono. Post la
anta a kongreso en Metabief en 2013,ŭ
ni despli ojas ke loka skipo akceptosĝ
nin en grava kongreso : ili pretas helpi
skipon,  kiu  proponos  organizi
kongreson en 2018 !

Ni  uos  apartan  etoson  en  St-ĝ
Sebastien s/Loire, spektakla, turista en
laboristaj  pasintaj  kaj  nunaj  ejoj.  Ni
inter an os pri  estonto de nia asocioŝ ĝ
por decidi nepran renovigon.

Se  vi  ne  jam ali is  al  nia  kongreso,ĝ
nepre  sendu  vian  ali ilon  al  OKKĝ  :
disponebla  en  la  retejo  de  SAT-
Amikaro  a  kontaktu  OKK-nŭ  :  kaj
ali ilon sendu alĝ  :
Agnes  LEFEVRE :  15  la  Brosse
Tenaud
44310 St Philbert de Grand Lieu
Ret. :  agnes.lefevre@orange.fr  Tel. :
06 80 17 17 51
Jam  en  2016,  vi  konstatis  ke  la
redakta  skipo  de  la  SAGO  sukcesis
eldoni valoran revuon. Partoprenu en
tiu revivigo de via revuo por plifortigi
kaj apogi la skipon !

Alia  bona  nova oĵ  :  fine  de  februaro,
jam 150 membroj  frue  ali is  al  SAT-ĝ
Amikaro por 2017 : inter ili, 24 novuloj
a  eks-membroj.ŭ

Ni ne individue realvokos vin : do tiuj,
kiuj ne jam reali is,  ne forgesu sendiĝ
sian  ali ilonĝ  !  Kaj  parolu  al  viaj
esperantistaj  amikoj  por  konigi  vian
asocion kaj ties agadojn.

Per  transloki o  de  nia  librostoko  enĝ
kelojn  en  13a  distriko  de  Parizo,  ni
faciligis  la  laboron  de  bonvolemuloj,
kiuj laboras en nia libroservo. La post-
inundan  renovigon  de  la  sidejo  ni
konsideras kiel unuan pa on en vorkojŝ
por  plibonigi  labor-  kaj  kunven-
kondi ojn  en  niaj  lokoj.  Ni  devasĉ
da rigi la renovigadon.ŭ

Necesas  rebaki  la  retejon  de  SAT-
Amikaro por allogi novulojn kaj konigi
niajn  agadojn.  u  kelkaj  membrojĈ
kompetentas  por  labori  en  tiu
rekonstruado ?  Se  ni  ne  trovos



eblecon  ene  de  nia  membraro,  ni
pagos eksteran servon.

Kontaktu nin se vi deziras kontribui en
tiu tasko !

Ni  plurfoje petis  kandidatojn por eniri
la komitaton de SAT-Amikaro : nepras
ke  membroj  sin  proponu  por  gîn
renovigi printempe 2017 : is nun, nurĝ
Lucette Échappé kandidati is.ĝ

Tute ne sufi osĉ  ; ni opinias ke interalie
franciliaj membroj nepre devus eniri la
komitaton  pro  pariza  sidejo  kaj
libroservo.  Per  komputilaj  iloj,  nia
komitato malmultekoste kunvenas kun
anoj kiuj lo as en malproksimaj lokoj.ĝ

Esperu  ni  pro  tiuj  diversaj  agrablaj
nova ojĵ  !

Esperu  ni  ke  vi,  membroj  de  SAT-
Amikaro  konkrete  kontribuos  en  tiu
pozitiva revigliga movado !

Esperu ni ke pluraj inter vi fortigos la
jam  listigitajn  partoprenantojn  en  la
kongreso en Saint-Sebastien-sur-Loire
la 15an-17an de aprilo 2017 ! Ni ege
anta ojas denove renkonti vin kaj niŭĝ
bondeziras  apartan  bonvenon  al  iujĉ
novuloj  kaj  al  la  ne-esperantistoj  kiuj
akompanos kelkajn kongresanojn.

La  komitato  de  SAT-Amikaro :
Lucette kaj Guy

8 interlignes = 35,8 mm -> le texte est
en Arial  9.3 interligné 12.67, sur une
justif de 57 mm.

Cela dit, si je me fonde sur la p. 12 de
la  Sago  n°  114,  nous  avons  trois
colonnes de 61 mm avec intercol de 5
mm  –>  marges  gauche  et  droite
d’environ 8.5 mm (c’est bien ça que je
mesure,  mais  à  mon  avis  c’est
insuffisant).

Les  marges  de  tête  et  pied  sont
d’environ 14 mm (hors folio), ce qui, là
encore, me paraît insuffisant.


