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LA 48-A KONFERENCO DE ILEI, OOSTENDE, 17-25 JULIO 2015 

RENKONTOJ KUN LA HISTORIO, PENSOJ PRI LA PACO 

Okcidenta Flandrio konservas memorojn kaj memoraĵojn el ŝlosilaj bataloj 

de ambaŭ mondmilitoj. Flandrio kaj tuta Belgio estas trezorejo konservanta 

pintvalorajn verkojn de arkitekturo kaj pentroarto el la kultura historio de 

Eŭropo kaj spurojn de ĝia ekonomia kaj socia evoluo. Ĉio ĉi kaj multo alia 

malfermiĝos al konferencanoj por ĝuo dum la konferencaj ekskursoj. Kaj 

por pripenso dum konferencaj prelegoj kaj diskutoj traktantaj la 

konferencan temon:  

Grandan pacon post la grandaj militoj 

Unu jarcenton post komen-

co de la Granda Milito, per 

la programo sub la slogano 

Neniam plu milito, Flandrio 

volas kondamni la militan 

perforton kaj omaĝi la mult-

nombrajn viktimojn kreante 

malferman socion de toler-

emo, paca prospero kaj akti-

va internacia orientiĝo. ILEI 

per sia konferenco aliĝas al 

realigado de tiuj celoj trov-

ante en la flandra projekto 

komunajn temojn kiel inter-

kultura dialogo kaj inter-

nacia kompreniĝo. En la 

simpozia parto de la konferenco, kun 

partopreno de neesperantistaj kaj e-istaj 

fakuloj, estos traktata iom pli specifa 

temo, siamaniere emfazata ankaŭ en la strategio de UEA: 

Lingva justeco kaj paco: Kiaj defioj por la nuna mondo? 

Atlantika muro, subĉiela muzeo je 15-minuta 
tramveturo ekster Oostende, unu el konferencaj 
ekskursceloj. Ĝi konservas parton de la sistemo 
de fortikaĵoj (inkluzive de artileriaj baterioj, 
radaraj stacioj, obstakloj, subteraj koridoroj, 
restadejoj, stokejoj) konstruita de nazia Germa-
nio  laŭlonge de la atlantika marbordo de Eŭropo 
dum la Dua Mondmilito.  
Pli profunden en la historion gvidas la muzeo 
"Fiŝista vilaĝo" en la sama muzea komplekso sur 
verdaĵplena tereno agrabla por promeno.  
Aliaj ekskursoj gvidos tra okcidenta Flandrio kaj 
al la ĉefurbo Bruselo proponanta siajn vid-
indaĵojn el la historiaj kaj modernaj  tempoj. 
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Bruselo: Rigardo el Atomiumo al  
Mini-Eŭropo, replikaro el eŭropaj ĉefurboj 

La konferenco akiris moralan kaj materian subtenon de la urbo Ostendo, 

kiu sian prosperon apogas grand-

parte per turismo rekonante E-on 

kiel favoran faktoron por la turisma 

ekonomio kaj malfermiteco de la 

urbo al la tuta mondo. La forta loka 

E-grupo akiris kaj plu flegas tiun re-

konon per bone organizata kaj trafe 

celita malferma agado. Tio garan-

tias ankaŭ bonan organizon de 

                                                            la konferenco.  

 Programkonturoj 
La konferenco praktike komenciĝos vendredon posttagmeze, 17.07.2015, 

per akcepto de konferencanoj kaj interkona frandvespero en la konferencejo 

(De Ploate). La solena inaŭguro okazos sabaton antaŭtagmeze en la Urbo-

domo kaj finiĝos per koktelo regale 

de la urbo al la konferencanoj. Ekde 

dimanĉo la programo disvolviĝos 

laŭ la tri tradiciaj programfadenoj: 

faka/eduka, kultura/distra kaj orga-

niza, inkluzive de lingva festivalo, 

simpozio, ekskursoj kaj bankedo. 

Konferencanoj povos ĉiutage, post 

la vespera distra programo, aliĝi al 

aliaj turistoj kaj lokuloj sur la osten-

da strando por ĝui la festan etoson, 

kiu daŭros la tutan konferencan 

semajnon.  

La konferenca programo finiĝos vendredon, 24.07.2015, per adiaŭa 

vespero. La vera adiaŭo okazos sabaton, 25.07.2015, post la matenmanĝo, 

por daŭrigi al UK en Lillo per duhora trajnveturo. Pro abundo de presinda 

materialo kaj limigita spaco en IPR, ne eblas ĉi tie prezenti ĉiujn detalojn 

de la konferenco, sed la necesaj informoj, inkluzive de reta aliĝilo kaj 

mendiloj por la bankedo, ekskursoj kaj aliaj servoj, estos distribuataj tra 

retlistoj, la konferenca retpaĝo (www.ilei.info//agado/Ostendo2015.php), 

sociaj retoj kaj aliaj komunikkanaloj. Bonvenon en Oostende! 
R. Petroviĉ, estrarano pri konferencoj, <radojica.petrovic.rs@gmail.rs> 

ILEI-konferencejo 2015: 

Junulargastejo "De Ploate" 

Lingva festivalo, detalo el Matanzas, 2010: 

Prezento de indiĝenaj lingvoj de Latinameriko  
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A l i ĝ i l o  
por la 48-a konferenco de ILEI, Oostende, 17-25/07/2015 

 Nomoj: Persona ___________________ Familia ___________________  

Naskiĝjaro _______ Profesio __________________        Ino          Viro 

 Datoj (jjjj-mm-tt) de: alveno ______________ foriro_________________ 

 Lando _______________ Kodo, urbo _____________________________ 

Loĝadreso __________________________________________________ 

Retadreso _________________________ Telefono ________________ 

 Mi kotizas ______ EUR kiel (elektu unu el la kotizkategorioj kaj vidu la 
kotiztabelon sur la sekva paĝo):  

      membro de ILEI,         ne membro,         junulo,        handikapulo.   

 Mi pagas  ______ EUR por loĝado kun mantenmanĝo (vidu klarigojn sur 

la sekva paĝo) kaj        kun /       sen vespermanĝo en ĉambro:  

      unupersona                 dulita               kvarlita               seslita 

 Mi manĝas:       vegetare        vegane       koŝere        halale        ordinare 

 Mi deziras loĝi kun __________________________________________ 

 Mi pagas  ______ EUR por helpo de LKK trovi loĝejon en alia hotelo.   
 Mi kontribuas ______ EUR por ILEI-agado tra jena(j) kaso(j) / fonduso(j) 

/ agado(j): _________________________________________________ 
 Mi gvidas grupon de _____ (enskribu la nombron) komencantoj el mia 

lando, kiuj aliĝis al la konferenco laŭ la aldonita listo.  
 Mi komprenas, ke la aliĝo validas nur post kompleta pago en unu el la 

jenaj manieroj (indiku vian pagmanieron): 

           Al ILEI-konto ĉe ING-banko, IBAN: NL55INGB 0004676855, BIC: 
 INGBNL2A. Aldonu 5 € se vi pagas de ekster Eŭropa Unio.  

           Al ILEI-konto ĉe UEA ilek-a, indikante "ILEI-konferenco 2015"  

           Ene de Belgio, bonvolu komunikiĝi kun LKK tra s-ro Marc Cuffez 
 <flandrio@hotmail.be >. 
 Mi        konsentas /        ne konsentas (elektu unu) ke mia adreso aperu 

         en la listo de partoprenantoj! 

 Mi komprenas kaj akceptas la partoprenkondiĉojn kaj regulojn el la 

Konferenca Regularo, p. 6-9 (ilei.info/dok/regularo_konferencoj.rtf)  

 Mi bezonas / ne bezonas invitilon (Pasporto n-ro __________________ 
de la ŝtato ______________________ valida ĝis __________________).   

Loko, dato __________________ Subskribo ___________________ 
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Kotizoj  

A. Ĉiuj landoj escepte de tiuj ĉi-sekve sub B.  

B. Ekssocialismaj landoj de orienta Eŭropo; landoj de Latinameriko, 

Afriko, kaj Azio (escepte de Israelo, Japanio kaj Korea Respubliko). 

Aliĝperiodo: ĝis 28.02.2015 ĝis 31.05.2015 post 31.05.2015 

Aliĝkategorio: A B A B A B 

Membro de ILEI (1) 50 € 30 € 60 € 35€ 70 € 45 € 

Ne-membro  65 € 40 € 75 € 45 € 90 € 55 € 

Junulo (2), handik. (3) 25 € 15 € 30 € 20 € 35 € 25 € 

(1) Membro estas tiu, kiu jam pagis kotizon al ILEI por la jaro 2015;  

(2) Junulo: kiu naskiĝis post la 31-a de Decembro 1985.  

(3) Handikapulo. Bonvolu sendi al ILEI atestilon.  

Loĝprezoj validaj ĝis 28.02.2015  

La junulargastejo De Ploate, kiu gastigas la konferencon, ofertas loĝeblon 

kun matenmanĝo. Konferencanoj, kiuj deziras loĝi pli lukse en proksimaj 

hoteloj ĉirkaŭ la konferencejo, povas peti informojn kaj asiston de LKK 

kontraŭ 5 EUR pagendaj kun la kotizo.  

Ĉambroj en la junulargastejo estas 2-, 4- kaj 6-litaj, kun la eblo uzi 

kelkajn dulitajn ĉambrojn unupersone. Eblas aldone aboni vespermanĝon 

en la sama konstruaĵo kontraŭ 10EUR-a plialtigo de la loĝprezo. Dum la 

lunĉpaŭzo eblos aĉeti diverspreze manĝon en la sama junulargastejo aŭ en 

proksimaj restoracioj.  

En la ĉi-suba tabelo estas prezentitaj la sumaj prezoj por unu persono en 

diversaj ĉambro-kategorioj por la tuta konferenca semajno, komence kun 

tranokto la 17/18an de Julio kaj fine kun la matenmanĝo la 25an de Julio. 

Ĉambrokategorio Loĝado kun matenmanĝo Plus vespermanĝo 

Unupersona 320 € 390 € 
Dulita 224 € 294 € 
Kvarlita  192 € 262 € 
Seslita 160 € 230 € 

La vespermanĝo la 17-an de Julio ne estas inkludita, ĉar tiun vesperon 

okazos la interkona frandvespero kun abundo da naci-specifaj manĝoj, 

kiujn konferencanoj mem alportos ĉiu el sia mondoparto, laŭ la 
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konferenca tradicio de ILEI. Konferencanoj, kiuj mendos bankedon 

(ĵaŭdon vespere, 23.07.2015) povos laŭdezire ricevi repagon de 10€ 

anstataŭ la tiutaga vespermanĝo. Mendilo por la bankedo kaj konferencaj 

ekskursoj estos publikigita aparte en la retejo de ILEI kaj alimaniere.  

Por loĝmendoj post la 28-a de Februaro 2015 la prezoj estos pli altaj 

depende de pluaranĝo kun la junulargastejo kaj de la nombro de aliĝintoj. 

Programkontribuoj 

Viajn kontribuproponojn por la konferenca programo (prelego, kurso, 

diskutrondo, muzika/danca programero, prezento de nacia lingvo, 

frandaĵoj por la interkona frandvespero k.s. bonvolu priskribi en aparta 

paĝo aldone al la aliĝilo, aŭ en la tiutema rubriko de la elektronika aliĝilo.  

El la Konferenca Regularo 

6. Konferencanoj devas fari nenion, kio kontraŭas la Konferencan 

Regularon aŭ malutilas al la ILEI-Konferenco kaj devas submetiĝi al la 

leĝoj de la lando, kie okazas ILEI-Konferenco. [...] 

7. Ĉiu vendado de varoj en ILEI-Konferenco bezonas antaŭan aprobon de 

la Estraro, kiu starigas la kondiĉojn. Skriba peto pri tia agado estu liverita al 

la Estrarano pri Konferencoj nepre antaŭ la 30-a de Junio de la konferenca 

jaro.  

8. La Estrarano pri Konferencoj rajtas haltigi ĉiun agadon koncerne ILEI-

Konferencon, kiu ne konformas al ĉi tiu Regularo. [...] 

9. Principe la ĉefa administrado kaj librotenado de ILEI-Konferenco estas 

prizorgata de la Kasisto de ILEI. [...] 

Estrarano pri konferencoj, Radojica PETROVIĈ 

Vian aliĝilon bonvolu sendi  paperpoŝte aŭ rete (skanaĵon aŭ elektronikan 

kopion) al la kasisto de ILEI:  

William HARRIS „Vilĉjo”, Esperanto-USA, P.O. Box 1129, El Cerrito, 

CA 94530, Usono. <ilei.kasisto@gmail.com>, kun porinforma kopio al 

la estrarano pri konferencoj <radojica.petrovic.rs@gmail.com> 

Elektronikan aliĝilon vi trovos en nia retejo: 

http://www.ilei.info//agado/Ostendo2015.php 


