Kristana Kongreso
69-a kongreso de KELI

10-17 aŭgusto 2019
en Révfülöp, Hungario
Karaj gefratoj,

h

ungaraj kristanoj denove kore invitas vin partopreni Kristanan
kongreson en nia lando!

La urbeto Révfülöp situas 160 km sudokcidente de Budapeŝto,
ĉe la norda bordo de nia belega, granda lago, Balatono.
En tiu ĉi malgranda urbeto funkcias la moderna konferenca kaj
eduka centro de la hungara luterana eklezio, kiu estos nia
kongresejo.
La bone ekipita kaj bela, ĉarma kongres-hotelo, kie kaj interne
kaj ekstere ĉio, kio ĉirkaŭos nin, estas preta servi por nia bono. Ni
petu nian Sinjoron por beno, kaj preparu niajn korojn por akcepti
tiun benon!
En ĉi tia hejmo ni estos kune en la nomo de nia Sinjoro Jesuo
Kristo, kiu tion diras: „Ĉar kie du aŭ tri estas kune en mia nomo, tie
en ilia mezo estas ankaŭ mi.” (Mateo 18,20 /traduko de G. Berveling)

Ni proponas por temo de
interparoladoj dum la kongreso:

niaj

meditadoj,

preĝoj

„… mi estis fremdulo kaj vi gastigis min.”
Mateo 25,35 (traduko de G. Berveling)
Ni esperas vian partoprenon en tiu kristana kunestado.
Loka Kongresa Komitato

Dio benu!

kaj

ALIĜILO
Mi aliĝas al 69a KELI Kongreso 10-17 aŭg. 2019 en Révfülöp, Hungario

S-ro ( ) /S-ino ( ) Persona nomo:...........................................................
Familia nomo: ..........................................................................................
Adreso:
Lando (en Esperanto):...........................................................................
Urbo/vilaĝo: .......................................... Poŝtkodo: .............................
Strato kaj numero: ...............................................................................
Telefono: .............................................................................................
Retadreso: ...........................................................................................
Mi estas membro de: IKUE ( ) / KELI ( )
Mi apartenas al la eklezio: .........................................................................
Mi deziras dividi la ĉambron kun: ...............................................................
Mi deziras loĝi sola: ( )
Mi planas alveni je (dato kaj horo, se eblas): ..............................................
Mi planas foriri je (dato kaj horo, se eblas): ...............................................
Mi planas alveni per: aŭtomobilo ( ), trajno ( ), buso ( ), aviadilo ( )
Mi estas vegetarano: ( ) Mi bezonas alian dieton:.....................................
Mi proponas jenajn kontribuojn al la kongresa programo:
Prelegon laŭ temo: ...............................................................................
Programerojn por distra vespero: ..........................................................
Alian programeron: ...............................................................................

La aliĝo validas post pago de minimume la aliĝ-sumo

✁

Ĉiujn informojn pri la pag-eblecoj vi trovos en la alia flanko de aliĝilo

Dato: ........................ Subskribo:..............................................................

Pageblaj en hungaraj forintoj (HUF) aŭ eŭroj (EUR)
Tarifo A: ekssocialismaj landoj, Afriko, Sudameriko
Tarifo B: ĉiuj aliaj landoj
Aliĝ-kotizo (ne repagebla) por ĉiu persono pagenda antaŭ la kongreso
ĝis 31 12 2018
ĝis 31 03 2019
post 01 04 2019

A: 20,- EUR
A: 30,- EUR
A: 40,- EUR

B: 40,- EUR
B: 50,- EUR
B: 60,- EUR

Kongresa kotizo pagenda en la kongresejo:
A:
220,- EUR
B:
280,- EUR
Krompago por unulita ĉambro: + 50,- EUR
NE-membroj de IKUE/KELI pagas laŭ Tarifo B
La kongreskotizo inkluzivas tranoktojn, manĝojn kaj ekskursojn
Grava atentigo! La menciitaj kotizoj inkluzivas neniun asekuron.
Ĉiu kongresano por kongresaj tagoj prizorgu por si la asekuron en sia lando.
La aliĝon oni traktos kiel validan post ricevo de aliĝ-kotizo!
Aliĝ- kaj kongres-kotizon oni povas sendi al la banka konto de:
RÁCZKEVY-EÖTVÖS Ágnes:
Ĝiro-nro (IBAN): HU59 1177 5070 1279 2889 0000 0000
SWIFT: OTPVHUHB
aŭ al la konto kelk-p de KELI ĉe UEA
aŭ al la konto de KELI ĉe CIC Lyonnaise de Banque en Francio:
KELI Ligue Chrétienne Espérantiste Internationale
Ĝiro-nro (IBAN): FR76 1009 6182 4800 0368 7480 104
SWIFT: CMCIFRPP
La aliĝilon sendu al:
Ágnes RÁCZKEVY-EÖTVÖS
Perletere: HU-1400 BUDAPEST, Pf.: 5.
E-mail: agnes@raczkevy-eotvos.com

✁

Kongresaj kotizoj

Révfülöp estas bela malgranda urbeto ĉe la norda bordo de Balatono
Trajne aŭ buse: Al la fervojstacio de Révfülöp iras trajno el la budapeŝta
stacidomo Déli (suda) el la budaa flanko de la ĉefurbo. Rektaj trajnoj iras plurfoje
en ĉiuj horoj dum la somera sezono, kaj ankaŭ la rapidaj trajnoj haltas ĉe Révfülöp.
Ankaŭ busoj iras ofte el la budapeŝta bus-ĉefhaltejo Népliget al la fervojstacio de
Révfülöp. Nia kongresejo situas je du minuta promeno de la stacidomo.

Per aŭto sur la aŭtoŝoseo nro 7 (oni bezonas vinjeton!) oni devas iri 90 km de
Budapeŝto ĝis Siófok, tie ŝanĝi al la vojo nro 71 kaj iri 70 km ĝis Siófok.
El la okcidenta direkto vi devas iri al Győr, kaj de tie elekti la vojon nro 82/8/77/71
kaj tiel vi povas rekten iri al Révfülöp.
La kongresejo estas ege bela, nova hotelo, kiu estas la konferenca kaj eduka
centro de la hungara luterana eklezio. La nomo de la hotelo estas Ordass Lajos
Evangélikus Oktatási Központ.
La ĉambroj estas 1-2-3-4 litaj kun propraj banĉambroj (kun viŝtukoj) kaj
necesejoj.
La eduka centro havas grandan belegan ĝardenon kun teraso. En komfortaj
seĝoj kaj litoj eblas ĝui la belan ĉirkaŭan naturon.
La kongresejo havas modernan kuirejon, kaj ili estas pretaj servi manĝon al ĉiuj
dietoj aŭ alergioj. En la hotelo mem estas kongres-salono kun 100 sidlokoj, ekipita
de ĉiuj modernaj teknikaĵoj, kaj estas uzebla ĉie wifi.
En la ĝardeno troviĝas la loka luterana preĝejo, kiun ni povos uzi dum la tempo
de la kongreso.
En la programo ni planas preĝojn plurfoje tage, prelegojn, komunajn kantadojn,
muzikajn vesperojn. Ni ankaŭ planas tuttagan aŭtobusan ekskurson, ke ni povu
montri al la partoprenantoj la interesajn historiajn vidindaĵojn en la ĉirkaŭaĵo.
Ne forgesu kunporti vian Biblion kaj vian Adoru-libron, ĉar tiujn ni uzos dum la
kongreso. Kiu ne posedas nian ekumenan kantaron, Adoru, tiu povas aĉeti aŭ
prunti ĝin en la kongresejo.
Vi akceptis per la apuda Aliĝilo la sekvantajn kotizojn:
Aliĝ-kotizo
ĝis 31 12 2018
A: 20,- EUR
B: 40,- EUR
ĝis 31 03 2019
A: 30,- EUR
B: 50,- EUR
post 01 04 2019
A: 40,- EUR
B: 60,- EUR
Kongresa kotizo
A:
220,- EUR
B:
280,- EUR
Krompago por unulita ĉambro: + 50,- EUR
NE-membroj de IKUE/KELI pagas laŭ Tarifo B

