
     

 

 

96-a Germana Esperanto-Kongreso, 
Neumünster, 7-a ĝis 10-a de junio 2019 
 

 
 

Unua informilo 
 
*„Moin!“ (prononcu mojn) estas indiĝena saluto kutima en norda Germanio, uzebla je ĉiu horo de la 
tago. 
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Kio kaj kie estas Neumünster? 
 
Bonvenon al la 96-a Germana Esperanto-Kongreso dum la pentekostaj tagoj de 
2019! Ĝi okazos en Neumünster, urbo kun ĉ. 80.000 enloĝantoj situanta en la 
mezo de la lando Schleswig-Holstein (Ŝlesvigo-Holstinio) inter Hamburgo kaj Kiel, 
inter la Norda kaj la Balta Maroj. Neumünster origine kreskis ĉirkaŭ monaĥejo 
fondita en la jaro 1127 ĉe jam tiam grava vojkruciĝo. La monaĥejo hodiaŭ ne plu 
ekzistas, sed postrestis la nomo: „Münster“ devenas de la latina „monasterium“. 
En 1824 en Neumünster komenciĝis la industria epoko: tiam oni el Anglio importis 
la unuan vapormaŝinon. Dum multaj jardekoj Neumünster estis centro de 
teksaĵindustrio. Pri tiu epoko hodiaŭ memorigas muzeo. Interese por 
esperantistoj: en Neumünster naskiĝis la konata interlingvisto Detlev Blanke. 
Vikipedio hodiaŭ listigas lin inter la famuloj de tiu urbo. 
 
Kiel atingi ĝin? 
 
La aŭtoŝoseo A7 inter Hamburgo kaj la dana limo pasas tra Neumünster. La 
fervoja stacio estas bone ligita al ĉiuj apudaj regionoj kaj atingebla per 
longdistancaj trajnoj ankaŭ el Danlando. Per regiona trajno la vojaĝo de la 
ĉefstacio de Hamburgo daŭras 45 minutojn. La plej proksima aviadejo estas en 
Hamburgo. De tie funkcias aviadeja aŭtobuslinio tra Neumünster al Kiel, 
alternative eblas uzi la fervojon. 
 
La kongresejo 
 
Nia kongreso okazos en la kunvenejo „Kiek in“ (en la indiĝena platdiĉa lingvo: 
„enrigardu“). Ĝi estas kombinaĵo de hotelo, junulargastejo kaj klerigejo proksime 
al stacidomo kaj urbocentro. Favorpreza manĝejo estas je dispono en la domo. 
Granda avantaĝo estas ke ne nur la kunvenoj kaj aliaj programeroj povos okazi 
tie, sed multaj kongresanoj povos ankaŭ tranokti en la sama domo je favoraj 
kondiĉoj. La tranoktejo havas diversajn kategoriojn: pli baza komforto en la 
junulargasteja, pli luksa en la kvazaŭ-hotela etaĝo. Disponeblas tie limigita 
nombro de du- kaj unulitaj ĉambroj, krome amasloĝejo en la sama domo. 
Alternative kompreneble eblas loĝi en proksimaj hoteloj. 
 
La kongresa programo 
 
En sia rezolucio 71/178 la Ĝenerala Asembleo de UN proklamis 2019 kiel 
internacian jaron de indiĝenaj lingvoj. Organizos ĝin UNESKO kun aro da publikaj 
kaj privataj asocioj. Ni esperantistoj scias ke la rajto uzi sian lingvon apartenas al 
la kerno de homaj rajtoj kaj fundamentaj liberecoj. Multaj el ni mem aktivas por 
subteni lingvan diversecon. La UNESKO-jaro 2019 do estas bona okazo por 
rekonsciiĝi pri lingvoj kaj lingvaj rajtoj, konatiĝi kun ekzemploj kaj flegi kontaktojn 
– jen parto de la kongresa programo. Kiel ĉiujare dum la kongreso ankaŭ okazos 
ĉefkunvenoj de Germana Esperanto-Asocio, fakaj kunsidoj, distraj programeroj 
kaj ekskursoj al urbo kaj regiono. Detalojn kaj provizoran programskemon vi 



trovos en la dua informilo. La kongresejo ankaŭ estas bone ekipita por simple 
kunveni kun geamikoj en agrabla etoso, dum bona vetero ankaŭ ekstere. 
Partoprenantoj estas invitataj ĝustatempe informi pri propraj kontribuoj al la 
programo. 
Kiel kutime la kongreso komenciĝos pentekostan vendredon (la 7-an de junio 
2019) posttagmeze. Sekvos komuna vespermanĝo kaj bonveniga vespero. La 
solena malfermo kaj ĉefa(j) prelego(j) okazos sabaton matene. Posttagmeze 
estos okazo por paralelaj laborkunsidoj kaj ekskurso(j). La dimanĉmateno estas 
rezervita por la GEA-jarĉefkunveno, la posttagmezo por ekskurso(j) kaj – same 
kiel la lundmateno – por diversaj laborkunsidoj. Ni klopodos ankaŭ organizi 
diservon. La kongreso finiĝos per komuna tagmanĝo lundon, la 10-an de junio. 
Akompanos la kongreson libroservo(j) kaj „movada foiro“: partoprenantoj en ĝi 
ĝustatempe anoncu sin. 
 
La kotizoj 
 
La kotizo indikita maldekstre validas por A-landanoj. La reduktitan kotizon dekstre 
pagu akompanantoj, handikapuloj (kun atesto), senenspezuloj kaj B-landanoj. 
Infanoj naskitaj ekde la 1-a de januaro 2005 partoprenos senpage. 
 
Aliĝo ĝis la 31-a de januaro 2019 €   90 / 60 
Aliĝo ĝis la 31-a de marto 2019 € 110 / 70 
Aliĝo poste aŭ surloke   € 130 / 80 
Gejunuloj  
(naskitaj inter la 1-a de januaro 1991 kaj la 31-a de decembro 2004) €   50 / 25 
Unutagaj biletoj (nur surloke haveblaj)  €   35 / 25 
Rabatoj (ne por unutagaj biletoj): 
Ĉefa loĝloko ekster Germanio aŭ ordinara membro de GEA/GEJ €  -40 /-20 
 
La prezojn por la ekskursoj ni komunikos en la dua informilo. 
 
Loĝeblecoj en la domo 
 
Aliĝante bonvolu informi nin, se vi volas mendi favorprezan loĝadon en la 
kongresejo. La tarifoj (por tri tranoktoj inkluzive tri manĝojn po tago) estas jenaj: 
 
Tranokto en dulita ĉambro po persono, junulargasteja kategorio €  110 
Tranokto en unulita ĉambro, junulargasteja kategorio €  140 
Tranokto en dulita ĉambro po persono, junularhotela kategorio €  150 
Tranokto en unulita ĉambro, junularhotela kategorio €  180 
 
Atentu: la kvanto da ĉambroj en la domo estas limigita. Mendojn por ili ni traktos 
en la sinksekvo de ilia ricevo. Post elĉerpiĝo de tiu kvanto ni ne havos eblecon 
peri favorprezan loĝadon. 
 
Amasloĝejo en la sama domo (3 tranoktoj sen manĝoj) €    30 



Kiel aliĝi? 
 
Aktualajn informojn pri la kongreso kaj formularon por reta aliĝo vi trovos kiel eble 
plej baldaŭ je: www.esperanto.de/gek2019 
 
Paperan aliĝon bonvolu sendi al:  
Deutscher Esperanto-Bund e.V., s-ino Sibylle Bauer, Katzbachstr. 25,  
DE-10965 Berlin 
Reta adreso: sibylle.bauer@esperanto.de 
Telefono: +49 30 5106 2935 (el Germanio ankaŭ: 0800 336 36 36) 
Fakso: +49 30 4193 5413 
 
Aliĝo validas post ricevo de la kongreskotizo.  
Bonvolu ĝiri kun la indiko „GEK 2019“ +  nomo de la aliĝanta persono al jena 
konto de GEA: 
Deutscher Esperanto-Bund 
IBAN: DE09 5085 1952 0040 1145 97  
ĉe Sparkasse Odenwaldkreis (BIC: HELADEF1ERB) 
 
La pagon por restado kaj manĝoj ĝiru nur post ricevo de fakturo kaj konfirmo, ke 
loĝigo en la mendita kategorio estas rezervita por vi. Rilate la kostojn por 
ekskursoj bv. atendi la duan informilon. 
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Fürsthof (© Stadt Neumünster) Holstenstraße (© Stadt Neumünster) 

http://www.esperanto.de/gek2019
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Aliĝilo 
 

Mi aliĝas al la germana kongreso de la 7-a ĝis la 10-a de junio 2019 en Neumünster. 
 
Nomo:  
 
Antaŭnomo:  
 
Kunul(in)o:  
 
Strato, n-ro:  
 
Kodo, urbo:  
 
Tel./fakso:  
 
Retadreso:  
 
Bonvolu publikigi 
     en la kongresa libro aŭ /       en pasvorte protektita listo en la interreto:  
     mian tutan adreson     nur mian nomon kaj retadreson     nur mian nomon kaj urbon  
     nenion pri mi. 
 
O Mi donacas al la kongresa kaso €  
 
Mi ĝiris la sumon de €    je la                  (dato)  
al la indikita konto de GEA. 
 
    Mi pretas kontribui al la programo (vd. ĉe aldonaj informoj) 
    Mi ofertas prelegon (temon vd. ĉe aldonaj informoj) 
    Mi prezentos ion en la movada foriro kaj bezonos tablon (klarigu sube) 
 
Mi deziras loĝi en la kongresejo laŭ la indikitaj kondiĉoj (3 tranoktoj, 3 manĝoj tage) 
 
     en dulita ĉambro / junulargasteja kategorio kun                
 (bv. indiki, se vi havas preferon) 
     en unulita ĉambro / junulargasteja kategorio 
     en dulita ĉambro / junularhotela kategorio kun               
 (vd. supre) 
     en unulita ĉambro / junularhotela kategorio 
 
     Mi petas pri vegetaraj manĝaĵoj 
 
Aldonaj informoj (kontribuo, temo, stando ktp.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dato:    Subskribo:  


