
17a EKUMENA KONGRESO 2005
58a de IKUE  Ñ  Ð   55a de KELI

PILISCSABA (Hungario) - 16an - 23an de julio 2005

Karaj Gefratoj,

la hungaraj kristanoj denove kore invitas vin partopreni komunan
kristanan kongreson en sia lando!

La loko Piliscsaba (elp. piliþ-æaba) situas 25 km-ojn nordokcidente de
Budapeþto, apud la aýtovojo 10, kaj æe la fervojlinio Budapest-
Esztergom. Jam de la pratempoj øi estis loøata.

En la bela arbara regiono jam el la mezepoko ni trovas resta¼ojn, spurojn
de vigla kristana vivo.

Pro la agrabla æirkaýa¼o øi fariøis rekonata ripozloko eklde la komenco
de la antaýa jarcento.

De 10 jaroj tie ekfunkcias agnoskita Romkatolika Universitato Pázmány
Péter, en interesaj, karakterizaj konstrua¼oj.

Ties studenta hejmo estas la bela, moderna Josephinum kie ni kongresos.

Luteranoj, reformitoj kaj romkatolikoj modele agadas en la komunumo,
donante agrablan kristanan etoson al la tuta loko.

En æi tia hejmo ni estos kune en la nomo de nia Sinjoro Jesuo Kristo, kiu
tion diras: “Per tio æiuj homoj scios, ke vi estas miaj disæiploj, se vi
amos unu la alian” (Joh 13,35).

Ni proponas kiel temon de niaj meditadoj, preøoj kaj interparoloj dum
la kongreso:

Por libereco Kristo nin liberigis (Gal 5,1)
la libereco en la Eýropa Unio

Ni esperas, ke Vi partoprenos en tiu kristana kunestado.

Dio benu!



Al la fervojstacio Piliscsaba (piliþ æaba) iras trajno el la budapeþta stacidomo Nyugati

(okcidenta) el la mezo de la æefurbo.

Ankaý per aýtobuso oni povas simple veturi tien al la direkto Esztergom de la aýtobus-

finhaltejo æe ponto Árpád. Per aýtomobilo, sur la þoseo n-ro 10, la konstrua¼o troviøas

tuj post la kilometroþtono 24.

La kongresejo estas studenta hejmo de la Universitato. Øi estas tute nova konstrua¼o

komforte kaj bele ekipita. La æambroj estas 2-litaj kun propraj duþejoj (sen viþtukoj)

kaj necesejoj. En la sama domo estas agrablaj tranoktejoj por pli ol 140 homoj.

En la studenta hejmo mem estas granda salono kun 150-160 sidlokoj kun bona

elektra orgeno. Krome estas pluraj malpli grandaj prelegejoj, kunvenejoj, kiujn oni

povas uzi laýbezone.

Belega granda kapelo atendas nin por Diservoj, Mesoj, komunaj preøoj. Lifto

funkcias kaj æio estas alirebla ankaý per rulseøo.

Ni manøos en la memserva restoracio de la Universitato, kie eæ 200 homoj povas

manøi samtempe.

Æio, kio æirkaýos nin estas preta servi por nia bono. Ni petu nian Sinjoron por beno,

kaj preparu niajn korojn por akcepti tiun benon!

En la programo ni planas: mesojn æiutage, preøojn plurfoje tage, prelegojn, komunajn

kantadojn, muzikajn vesperojn. Duontagan ekskurson ni faros al la proksima

mondfama Kristana Muzeo en Esztergom. Okaze de la tuttaga aýtobusa ekskurso

ni vizitos multajn vidinda¼ojn de Budapeþto.

Ne forgesu kunporti vian Biblion kaj vian ADORU-libron, æar tiujn ni uzos dum la

kongreso! Kiu ne posedas nian ekumenan kantaron ADORU, tiu povos aæeti aý

pruntepreni øin en la kongresejo.

ALIØKOTIZOJN

øis 2004.12.31 A: 20,- EUR B: 40,- EUR

øis 2005.03.31 A: 30,- EUR B: 50,- EUR

øis 2005.06.30 A: 40,- EUR B: 60,- EUR

KONGRESA KOTIZO A: 150,- EUR B: 250,- EUR

Krompago

por unulita æambro: plus 50,- EUR

Gejunuloj: A: 100,- EUR B: 150,- EUR



       Sendu æi tiun plenigitan aliøilon al:  Párkányiné Kaszab Erzsébet
          Karinthy F. út 5.
        H-1117 BUDAPEST (Hungario)
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ALIØILO
Plenigu la aliøilon skribante la petitajn datumojn, kaj krucigu           la kvadratetojn laý Viaj elektoj

Mi aliøas al la 17a Ekumena Kongreso 2005 en Piliscsaba, Hungario

     Plena nomo: S-ro        S-ino

     Persona nomo:

     Familia nomo:
 (bv. skribi Vian familian nomon MAJUSKLE kaj la personan minuskle)

   Adreso: Lando (en Esperanto):

Urbo/vilaøo:

Strato kaj numero:

Poþtkodo: Telefono:                     Faksonumero:

Retadreso:

   Mi deziras dividi la æambron kun:

   Mi deziras loøi sola:

   Mi planas alveni je (dato kaj horo, se eblas):

   Mi planas foriri je (dato kaj horo, se eblas):

   Mi planas alveni per: aýtomobilo          trajno buso         aviadilo

   Mi NE mendas tranoktadon:

   Mi mendas en la kongresejo nur manøojn:   matenmanøon       tagmanøon       vespermanøon

   Mi estas vegetarano: Mi bezonas alian dieton:

   Naskiødato (nur por la junulara rabato):

   Mi proponas jenajn kontribuojn al la kongresa programo:

Prelego laý temo:

Programeroj por distra vespero:

Alia programero:

La aliøo validas post pago de minimume la aliøsumo.

   Mi pagis (sendis) la sumon de  je la

   al la banka konto de: Párkányiné Kaszab Erzsébet - Øiro-nro: HU60 1020 5000 0137 5239 0000 0000
       SWIFT: OKHB HUHB - K & H Bank, H-1051 Budapest, Vigadá tér 1.

   al la KELI-konto æe UEA, siglo: kelk-p

   Dato: Subskribo:



Kongresaj kotizoj
Pageblaj per hungaraj forintoj (Ft) aý Eýroj (EUR)

Tarifo A: æiuj landoj escepte de tiuj listigitaj sub B.
Tarifo B: Eýropa Unio (stato 2003), Skandinavio, Japanio, Svislando, Nord-Ameriko, Korea
Resp.

ALIØKOTIZO (ne repagebla) por æiu persono, pagenda antaý la kongreso
øis 2004.12.31 A: 20,- EUR B: 40,- EUR

øis 2005.03.31 A: 30,- EUR B: 50,- EUR

øis 2005.06.30 A: 40,- EUR B: 60,- EUR

KONGRESA KOTIZO
pagenda en la kongresejo (inkluzivas tranoktojn, manøojn kaj ekskursojn)

A: 150,- EUR                     B: 250,- EUR

Krompago por unulita æambro: plus 50,- EUR

Gejunuloj: A: 100,- EUR B: 150,- EUR

Grava atentigo!
La menciitaj kotizoj inkluzivas neniun asekuron.

Æiu kongresano por la kongresaj tagoj prizorgu por si la asekuron en sia lando.

La aliøon oni traktos kiel validan post ricevo de la aliøkotizo

Aliøkotizon oni povas sendi:
al la banka konto:

Párkányiné Kaszab Erzsébet
Øiro-nro: HU60 1020 5000 0137 5239 0000 0000
SWIFT: OKHB HUHB
K & H Bank, H-1051 Budapest, Vigadó tér 1.

aý al la konto de KELI æe UEA: siglo “ kelk-p “

Aliøojn oni sendu al:
Párkányiné Kaszab Erzsébet - Karinthy F. út 5. - H-1117 BUDAPEST (Hungario)

Informoj pri la 17a Ekumena Kongreso:

perletere: Irén BAGI, Baross u. 54/B, H-1201 BUDAPEST
ret-poþte: farkas-tatar_eva@externet.hu

interrete: www.ikue.org


