Kristana Kongreso
71-a kongreso de KELI
16-23 julio 2022

ALIĜILO
Sendota al RÁCZKEVY-EÖTVÖS Ágnes
H-1400 Budapest,Pf.: 5. Hungario, aŭ agnes@raczkevy-eotvos.com
Mi aliĝas al 71a KELI Kongreso 16-23 julio 2022 en Domaszék, Hungario

en Domaszék, Hungario

Karaj Gefratoj,
hungaraj kristanoj denove kore invitas vin partopreni Kristanan kongreson en nia
lando!

S-ro ( ) S-ino ( ) Persona nomo:
Familia nomo:
Adreso:
Lando (en Esperanto):
Urbo/vilaĝo:
Strato kaj numero:
Telefono:
Retadreso:

Poŝtkodo:

La vilaĝo Domaszék situas apud la urbo Szeged, kiu estas 180 km sude de
Budapeŝto, proksime al la landlimo al Serbio.

Mi preferas dividi la ĉambron kun:
Mi preferas loĝi sola: ( )

En tiu ĉi vilaĝo funkcias eduka kaj libertempa domo de la Romkatolika Eklezio, kies
nomo estas „Zöldfás” (signifas Verdarba), kiu estos nia kongresejo.

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 ( )

La eduka centro estas en granda parko apud lago.
En la nova konstruaĵo, kiun ni uzos, estas ĉambroj (duŝejoj kaj necesejoj koridore),
manĝ-salono, kapelo kaj preleg-salono (ekipita per la necesaj teknikaĵoj) – do ĉio
sub unu tegmento.
En la granda parko troviĝas ankaŭ bela romkatolika preĝejo.
Se ni bezonos, dekdu kabanoj estas en la parko je nia dispono.
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)

Mi estas vegetarano: ( ) Mi bezonas alian dieton:
Mi proponas jenajn kontribuojn al la kongresa programo:
Prelegon:
Alian programeron:
Programerojn por distra vespero:
La aliĝo validas post pago de minimume la aliĝ-sumo, kiun eblas pagi
al la banka konto de RÁCZKEVY-EÖTVÖS Ágnes
aŭ al la konto kelk-p de KELI ĉe UEA
aŭ al la konto de KELI ĉe CIC Lyonnaise de Banque en Francio
Mi permesas, ke la fotoj faritaj dum la kongreso oni rajtu publikigi kaj en la
revuo Dia Regno kaj surrete. jes ( )
ne ( )

Ni esperas vian partoprenon en tiu kristana kunestado.
Loka Kongresa Komitato
Dato:

Subskribo:

Kristana Kongreso
71-a kongreso de KELI
16-23 julio 2022
en Domaszék, Hungario
Mapo

Kongresejo
Vi akceptas per la Aliĝilo la sekvontajn kotizojn:

Aliĝ-kotizo

Eniro

Parko

ĝis 31 12 2021
ĝis 31 03 2022
post 01 04 2022

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

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

Kongresa kotizo
A:
220,- EUR
B:
280,- EUR
Krompago por unulita ĉambro: + 50,- EUR

Pageblecoj

Preĝoĉambro

Preĝejo

RÁCZKEVY-EÖTVÖS Ágnes
Ĝiro-nro (IBAN): HU59 1177 5070 1279 2889 0000 0000
SWIFT: OTPVHUHB
konto kelk-p de KELI ĉe UEA
konto de KELI ĉe CIC Lyonnaise de Banque en Francio
KELI Ligue Chretienne Esperantiste Internationale
Ĝiro-nro (IBAN): FR76 1009 6182 4800 0368 7480 104
SWIFT: CMCIFRPP

Litoĉambro

Manĝejo

