Internacia Esperanto-Konferenco – 2019
de la 13-a ĝis la 19-a de julio en Kondoros, Hungario
Temo: Hungara kulturo
Konstanta adreso: Eric Laubacher, kasisto de OSIEK, 8 avenue Jean Casale, F-78390
Bois d’Arcy. retadreso: kasisto@osiek.org
Loka adreso: Pál KOZSUCH, Csabai út 2., HU-5553 Kondoros, Hungario
poŝtelefono: +33 641386367 retadreso: pauljuno@freemail.hu
Loko
Kondoros [kondoroŝ] estas urbo en
Hungario, en regiono Suda Ebenaĵo,
je 100 km de Kecskemét [keĉkemet]
kaj 45 de Rumanio.
Kondoros situas sur la ĉefvojo
Kecskemét-Békéscsaba [bekeŝĉaba]
Kiel atingi Kondoros-on
Aviadile: Anoncitaj personoj, kiuj
flugos aviadile, estos atendataj en
Budapesta flughaveno la 13-an de
julio 2019, kaj estos veturigitaj je la
16-a horo al Kondoros laũ prezo de
normala buso.
Perveturile: de Budapesto oni sekvu
la aŭtovojon M5 suden. Preterpasinte la urbon Kecskemét ŝanĝu direkton al oriento kaj
vojon al la ĉefvojo numerita 44, en la direkto Békéscsaba. Sur tiu ĉi vojo je la 97-a
kilometro oni alvenas al Kondoros.
Perbuse: en Budapesto estas granda aŭtobusa stacidomo nomita „Népliget”. De tie
ekiras aŭtobusoj al Kecskemét-Békéscsaba, kiuj estas departementaj ĉefurboj. Ili
sekvas pli-malpli la saman vojon proponita perveturile. 25 kilometrojn post la urbo
Szarvas [sarvaŝ] la aŭtobuso haltas en Kondoros.
Trajne : El Budapesto atingeblas trajne facile Békéscsaba. Anoncitaj personoj estos
veturigitaj al Kondoros.

Konferencejo
La konferenco okazos en la tradicia malnova restoracio « Ĉardo».

Loĝado

❑

Gastejo kun klimatizitaj ĉambroj, 13 € / nokto / persono. Nur 5 ĉambroj haveblas.

❑

Gastoĉambroj dise en la vilaĝo, 10 € / nokto / persono

❑

Studenta hejmo, 8 € tage, 5-6-litaj ĉambroj kun komuna necesejo kaj duŝejo.

Noto: la prezoj ne estas garantiitaj, kaj povas varii laũ la kurzo.
Ankaŭ eblas malkoste tendumi.
Manĝoj
La konferencejo estos la Ĉardo mem (se renovigaj laboroj estos pretaj tiam), tie estos
antaŭpagebla matenmanĝo kaj ankaŭ tagmeza kaj vespera menuo. Matenmanĝo kostas
3 €, tagmanĝa menuo kostas 5 €, vesperma menuo 4 €. Kompreneble ĉiam eblas manĝi
libere laŭ la karto de la restoracio.
Dumkonferenca programo
Matene: tema programo, statuta programo, libroservo
Posttagmeze kaj vespere:

❑
❑
❑
❑
❑
❑

Interkona vespero.
Festa vespero kun loka citromuziko.
Ekskurso sur ĉevaltiritaj ĉaroj.
Vizito de apudaj famaj kuracbanejoj.
Vizito ĉe lignoskulptisto
Kaj multaj aliaj surprizoj…

Internacia Esperanto-Konferenco – 2019
de la 13-a ĝis la 19-a de julio en Kondoros, Hungario
Temo: Hungara kulturo
Aliĝilo
Tondu, kompletigu, skanu kaj sendu tiun ĉi parton al <pauljuno@freemail.hu>.
Ĉiuj prezoj estas en eũroj.
❑S-ro ❑S-ino (Familia nomo) .............................................................................
...............................................................................................................................
(persona nomo) ......................................................................................................
(kompleta adreso) ..................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
(retadreso) .............................................................................................................

Mi mendas loĝadon por la noktoj: (❑12) ❑13 ❑14 ❑15 ❑16 ❑17 ❑18 (❑19) en:
❑ Gastejo 2-3-lita ĉambro
❑ Gastoĉambro 2-3-lita
❑ Studenta domo (4-6-lita)
❑ Mi petas aldonajn informojn por atingi la konferencejon.
Mi mendas matenmanĝon por la tagoj:

❑13 ❑14 ❑15 ❑16 ❑17 ❑18

Mi mendas tagmanĝon por la tagoj:

❑13 ❑14 ❑15 ❑16 ❑17 ❑18

Mi mendas vespermanĝon por la tagoj:

❑13 ❑14 ❑15 ❑16 ❑17 ❑18

Aliĝkotizo (en €)
La Jara Kotizo (JK) al OSIEK estas egalvaloro de 25 poŝtmarkoj por enlanda letero.
Por OSIEK-anoj, la aliĝkotizo al IEK estas obligo de la JK, kun minimuma kaj
maksimuma valoro.

periodo

< 2019-02-28

< 2019-04-30

Poste

Min

Norm

Maks

Min

Norm

Maks

Min

Norm

Maks

20€

6*JK

60€

25€

7,5*JK

75€

35€

10*JK

100€

OSIEK-ano

Nemembro

80€

100€

120€

Partatempa partopreno: po 24 € tage
❑ Rabato 50 %-a por junuloj ĝis 26 jaroj, handikapuloj.
❑ Rabato 30 %-a por samadresa kunulo de la aliĝinto.
La kotizo inkluzivas: organizajn elspezojn, konferencajn materialojn, partoprenon en
la programo, vizitojn en la urbo, interkonan vespermanĝon. Ĝi ne inkluzivas loĝadon,
nek manĝojn. La kotizo estas ne repagebla.
Solidareca fonduso
Estas bedaŭrinde, ke ekonomiaj cirkonstancoj tre malhelpas kelkajn samideanojn
partopreni kaj kontribui al niaj konferencoj. Per via pago al “Solidareca fonduso” ni
povas malaltigi konferencajn kaj loĝejajn kotizojn al nivelo akceptebla por ili.
Bilanco
Mi pagas

por konferenca kotizo: .............................................................. €
por loĝado: ................................................................................ €
por antaŭmendita manĝo ........................................................... €
por solidareca fonduso: ............................................................. €
Entute : ...................................................................................... €
Mi pagas samtempe kun tiu ĉi aliĝilo: ....................................... €
Restas al mi por pagi antaũ 1a de junio 2019: ........................... €

Kiel pagi (eventualaj bankkostoj estos eltiritaj)
❑ Poŝtkonto de la kasisto Eric Laubacher
IBAN: FR47 2004 1000 01013998 7R02 028
❑ UEA-konto de OSIEK: osie-h

BIC: PSSTFRPPPAR

❑ FEL-konto de OSIEK: osie-h

❑ Por Hungaroj, ĉeko al la organizanto

Dato............................................. Subskribo ..........................................................

