65a IKUE KONGRESO
14a ĝis 21a de julio 2012, Pecs, Hungario
Ĉefa temo:
“MI KREDAS JE UNU DIO”
(ligita al la jaro de la Kredo: 2012-2013)

Papo Benedikto la 16a starigis la “Jaron de la Kredo” kiu estu favora okazo por ke ĉiuj
fideluloj komprenu pli profunde la fundamenton de la kristana kredo kaj la certecon de la
kompleta kredo de la Eklezio, fronte al la necertecoj proponataj de la nunaj historia periodo kaj
socio.
La klareco kaj la beleco de la kredo iĝas lumanta la vivon de la homo ankaŭ hodiaŭ! Kaj tio
okazas aparte kiam ĝin prezentas entuziasmaj kaj entuziasmodonaj atestantoj.
Ankaŭ ni, esperantistaj katolikoj, estas vokataj doni ĉi tiun ateston, ne simple ĉar ni estas
membroj de asocio oficiale agnoskita de la Eklezio, sed ĉefe kiel kristanoj kiuj devas disvastigi
mesaĝon de espero. Temas pri tasko ne facila: necesas pli konvinkita sindevigo por remalkovri la
ĝojon kredi kaj por retrovi la entuziasmon.
Al tio strebos nia kongreso: disponigi, dank’ al niaj paŝtistoj kaj kleruloj, la eblecon kompreni
la irendan vojon; interŝanĝi spertojn; eklerni el la paŝtista instruo de la Eklezio kaj ankaŭ klopodi
distingi la manieron laŭ kiu ni povas kontribui al la nova evangelizado surbaze de nia aparta
karakterizo – la uzo de la Internacia lingvo. Nin helpos certe la partopreno en la Eŭkaristio, la
preĝado kaj la religiaj meditoj, kiuj akompanos kaj kronos niajn kongresajn tagojn.
La espero estas, ke nia arigo povu doni al ni pli kaj pli grandan konscion, ke ankaŭ ni - kiel
laikoj, kiel kredantoj kaj kiel esperantistoj - havas nemalhaveblan rolon en la misio de la Eklezio,
kaj ke el spirite riĉa kunestado povu naskiĝi nova elano kiu realigu iniciatojn kaj programojn kiuj
helpu nin ĉiujn daŭrigi nian ateston.
LA KONGRESEJO:
Cisterciana gimnazio kaj kolegio (en la centro de la urbo proksime al la katedralo)
http://www.crnl.hu/esemenyek/2008/madartavlat/madartavlat.html
Je nia dispono estos:

dormejoj 2-, 3- kaj 4-litaj (necesejo kaj banĉambro
surkoridore)

salono por la komunaj programoj

kapelo

manĝejo

proksime la hotelo kaj alia loĝdomo
LA KONGRESURBO:
Pecs, suda Hungario (Eŭropa urbo de kulturo, 2010.)
http://eo.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9cs
AKTUALAJ INFORMOJ:

Katedralo de Pecs

Oficiala IKUE ttt-ejo: www.ikue.org/kong2012
Esperanto-elsendo de la Vatikana radio: www.radiovaticano.org

TRAFIKO
 trajno el direkto de Budapeŝto, rekta (iom malpli ol 3 horoj); Vieno (tra Budapeŝto, de 6 horoj),
Brno (tra Budapesto, de 8,5 horoj), Zagrebo (kun unu ŝanĝo en Gyekenyes 5 horoj)

 autoŝoseo: urbo troviĝas ĉe la ĉefa ŝoseo al/de Budapeŝto kaj same bonaj vojoj al la okcidento
 aviadilo: tra Budapeŝto kaj tra Zagrebo
PROVIZORA KONGRESA PROGRAMO
Unua oficiala servo: vespermanĝo la 14an de julio
Lasta oficiala servo: tagmanĝo, la 21an de julio
sabato, 14a de julio:
alveno de kongresanoj; akcepto kaj loĝigo; meso
19,30 horo INAŬGURO KUN ĈEESTO de dr-o GYÖRGY UDVARDY, episkopo de Pecs kaj lia
enkonduka prelego
dimanĉo, la 15a de julio:
prelegoj, meso, koncerto
lundo, 16a de julio:
pilgrimo al la baziliko Mariagyüd kaj Siklós, Villány
mardo, 17a de julio:
ĝenerala kunveno de IKUE, Krucvojo sur la monteto, koncerto
merkredo, 18a de julio:
prelegoj, libera posttagmezo
ĵaŭdo, 19a de julio:
prelegoj, pilgrimo
vendredo, 20a de julio:
prelegoj, adiaŭa vespero
sabato, 21a de julio
Dankmeso, fermo de la kongreso, foriro dum posttagmezo

baziliko Mariagyüd

Noto:
La programo estas provizora, ĉar necesas fintraktoj de la horoj pri eksterkongresejaj mesoj kaj aliaj
vizitoj. Do, ebla ŝanĝo inter la tagoj.
Ĉiutage estos enprogramitaj Matenaj laŭdoj, Rozario, Vesperaj Preĝoj, Kompletorio.
Programkontribuo:
 Se vi volas kontribui al la tema parto de la programo, bv. klare skribi al kiu subteno rilatas via
kontribuo. Krome, bv. sendi ĝis dek frazan resumon de la kontribuo antaŭ la 1a de majo.

Se via kontribuo estos listigita en la programo, ĝi povus daŭri ĝis 25' kaj vi estos petata liveri
skriban version de la prelego por posta aperigo.
 Surloke eblus uzi ĉiujn tehnikilojn.
Tamen, bv. informi kion vi bezonus kaj per kiu programo vi pretigos ĝin, por ke la prezento estu kiel
eble plej glata.

KOTIZTABELOJ
Tarifo A: iamaj socialismaj landoj de Eŭropo (escepte de Slovenio); ĉiuj landoj de Azio
(escepte de Arabio, Israelo, Japanio, Malajzio, Sudkoreia Respubliko), Afriko (escepte de
Sudafriko), Latina Ameriko, Oceanio (escepte de Aŭstralio, transmaraj teritorioj de Francio).
Tarifo B: Ĉiuj mondaj landoj ne inkluzivitaj sub A.
KONGRESA ALIĜKOTIZO (nerepagebla kaj netransdonebla!)
ĝis la 5-a de junio
de la 6-a de junio
parta partopreno taga

A
20 EUR

B
50 EUR

40 EUR

70 EUR

8 EUR

10 EUR

25 EUR
25 EUR
Apogkotizo: 50% de la kotizo valida post la 1a de majo
(ne partoprenas la kongreson, sed ricevas la kongresan dosieron)
Infanoj ĝis 8 jaroj aliĝas senpage
parta partopreno/pilgrimtago

ne IKUEanoj krompagas la aliĝkotizon 10 EUR pli por plena partopreno
priskribo de la ĉambro
4-lita ĉambro¹
3-lita ĉambro¹

A
150 EUR
165 EUR

B
180 EUR
198 EUR

2-lita ĉambro kun duŝo²
1-lita ĉambro en hotelo
2-lita ĉambro en hotelo

210 EUR
275 EUR
240 EUR

252 EUR
320 EUR
280 EUR

3-lita ĉambro en hotelo

230 EUR

270 EUR

¹ banĉambro kaj necesejo komuna
² apuda domo
Prezo inkluzivas:
7 tranoktojn; 6 vespermanĝojn; 7 matenmanĝojn; 7 tagmanĝojn, bustransporton dum
pilgrimadoj kaj necesajn enirbiletojn
Partaj partoprenantoj — manĝoj en la kongresejo:
tagmanĝo: 3 EUR
vespermanĝojn: 3 EUR
tag/kaj vespermanĝoj por la tuta kongreso: 35 EUR
La supre menciitaj kostoj ne inkluzivas asekuron!
La restadkostoj estas faritaj surbaze de la solidara principo. Do, iuj pagas, ke
aliaj pagu malpli.

Se vi havas demandojn ne hezitu skribi al:
ikuekongreso@gmail.com
aŭ
kongreso@ikue.org

ĜENERALAJ INSTRUKCIOJ, bv. atente legi:

 La aliĝo validas post la ricevo kaj de la aliĝilo kaj de la aliĝkotizo. Ĉiuj aliĝintoj ricevos la
konfirmon pri la aliĝilo kaj informojn kiel atingi la kongresejon.

 La mendo de la loĝado (kompleta) estos traktata nur post la alveno de la NEPRA antaŭpago
de 20%.

 Prioritaton en la mendo de du-litaj ĉambroj havoj geedzoj.
 Ni ne povos trakti hazardajn kunloĝantojn en 2-litaj ĉambroj.
 Post ricevo de la mendo la organizantoj tuj komunikos al vi ĉu de vi elektita kategorio jame
estas plene okupita.

 En kazo de ne alveno, NUR la antaŭpago por la loĝservoj estas transdonebla al alia persono,
kondiĉe ke tiu regule aliĝis kaj pagis la aliĝkotizon.

 Reston de la sumo oni povas pagi al la banka konto, aŭ surloke nur per kontanta mono, en
eŭroj (ĉekoj kaj kreditkartoj surloke ne estos akcepteblaj).

 La antaŭpago por la loĝservo pro la nealveno estos redonita, nur en la kazo se oni sukcesos
plenigi/anstataŭigi jam pli frue rezervitan lokon.

 De la redonita sumo pro organizaj kialoj oni forprenas 10 EUR.
 La aparte menciitaj kostoj de la tag- kaj vespermanĝoj rilatas al tiuj kongresanoj kiuj loĝos
aliloke kaj deziras ĉeesti la komuna(j)n manĝo(j)n. Tiuj kiuj jam ĉe la aliĝo estas certaj por kiuj
tagoj ili deziras rezervi manĝojn indiku tion. Kvankam eblus surloke (tagon pli frue) rezervi la
unuopan manĝon, pro organizaj demandoj, ni petas ke oni maksimume ĝis la 1a de julio
komuniku deziron pri manĝoj.

 Se vi interesiĝas pri la hotelaj loĝeblecoj en la proksimeco de la kongresejo, bv. tion
kiel eble plej rapide komuniki al la organizantoj.
PAGMANIERO
BANKO:
Pere de la itala poŝt-banka konto:
IBAN: IT34 H076 0103 2000 0002 3290 000
BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
je nomo: UNIONE INTERNAZIONALE CATTOLICA ESPERANTISTA
adreso: Via di Porta Fabbrica 15, IT-00165 ROMA-RM ( Italia)
UEA:
konto "ikue-v" de Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista - Romo, Italio
Oni ne FORGESU skribi la kialon de la pago.
atentu:
1) eŭropanoj de la landoj kies bankoj aliĝas al sistemo "SEPA" ne pagas komisiojn por alsendi
la monon. Oni petu informojn ĉe sia banko;
2) oni skribu precize la nomon: "Unione internazionale cattolica esperantista". Oni ne uzu
mallongigojn, nek la siglon IKUE, nek alian akronimon: oni riskas, ke la pago ne estu farita.

