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Határido 2003. május 31. 

  JELENTKEZÉSI ÍV 
 

a NyEMRLSz-2003. HITTUDOMÁNYI TANÁCSKOZÁSÁSRA 
Bácsfeketehegy-Feketics (Délvidék), 2003. szept. 18--22.  (csütörtök d.u. – hétfo d.e.)  

 
 
 
 

ATTN: Dr Békássy N Albert,  
szervezo: albert@refnet.cz 
Jordabalksv. 43 
SE-226 57 LUND, Sverige  
Fax: +46 – 14 54 59 

 
 

A tanácskozás teljes idejére maradok 
Igen �  Nem  �   csak   �napra 

Hány személy és milyen útlevéllel utazik?  
Gépkocsival érkezem Bácsalmásra, gépkocsimegorzést ígénylek  Igen �                                  
A csoporttal utazom oda-vissza  Bácsalmás-Bácsfeketehegy  Igen �                                 Nem �    
Bácsfeketehegyen gyülekezeti tagnál kérek szállást  Egyágyas szállást kérek      �                   
Esetleges szobatárs(ak) megnevezése  

A bácsfeketehegyi ”Pipacs” motelben kérek szállást  Egy� Kétágyas�  szobát kérek                       
 
 
Kér(d)ése(i)m a tanácskozás napirendjére 
 
 

 

 
Gyülekezeti szolgálatot vállalok – esetleges ígény megnevezése 
 

Igen �                                 Nem �    

Egyébb ígény feltüntetése  
 

Név  

Pontos lakcím  

Postai irányítószám:  

Ország  
Telefon:  
Telefax::  

Villámposta cím:  

 
 
 
 
Aláírás  ________________________________                                                           Kelt 2003.__________________________ 

 



 – 2 – 15 april 2003  

 

MEGHÍVÓ a NyEMRLSz 2003. HITTUDOMÁNYI TANÁCSKOZÁSÁRA 

Bácsfeketehegy-Feketics (Délvidéki Ref. Ker. Egyh.) 2003. szept. 18. — 22. (csütörtök d.u. – hétfo d.e.) 

ÖNAZONOSSÁGUNKRÓL „Református magyar vagyok...” 
 „Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Orizkedjetek 
a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jonek hozzátok, de belül ragadozó farkasok, Gyümölcseikrol ismeritek  meg 
oket.”  Mt 7, 14-16 
 
Kedves Szolgatársaink: Lelkipásztorok, Presbiterek és Gyülekezeti Tagok!  
Szeretettel hívjuk és várjuk minden nyugateurópai magyar református gyülekezet képviselojét és tagját idei 
Hittudományi tanácskozásunkra és Küldöttközgyulésünkre Bácsfeketehegyre (Feketicsre), a Leuenbergi Központi 
Otthonba. Az ottani reformátusság jelenét és multját ill. különlegességét ismertetik a délvidéki eloadóink majd a 
közbeeso vasárnap a gyülekezetekkel találkozunk. A jugoszláviai háború miatt csak most tehetünk eleget a Délvidéki 
Református Keresztyén Egyház Elnöksége 1998. áprilisi meghívásának.  
Tudnivalók Bácsalmáson, a magyar határvárosban áhítatra gyülekezünk a református templomban (HU-6430, Gróf 
Teleki J. u. 4-8). A parókián biztonságban hagyhatjuk a személygépkocsikat és onnan bérelt autóbuszon csoportosan 
kelünk át a szerb határon. EU állampolgároknak ajánlatos a vízum elozetes beszerzése (a határon is kapható € 7,50). A 
részvételidíj tanácskozásunk idejére fejenként  €120 teljes ellátással, szállás (4 éjszaka) gyülekezeti tagoknál. Egy – 
kétágyas szoba ígényelheto a Pipacs motelben, akkor a fejenkénti költség  € 200:-, egy napra pedig € 50:-.  

 

Szeptember P r o g r a m t e r v e z e t 

 

18. Csütörtök d.u.  
 

Gyülekezés Bácsalmáson a ref parókián. Számbavétel. 
15.00 órakor  Áhitat a ref templomban, Nt Tóth Árpád, ref. Lelk., Bácsalmás polgármestere  
16.00 órakor Indulás a szerb határra. 
18.00 órakor Érkezés Bácsfeketehegyre, ismerkedés, szállásbeosztás vacsora.  
21.00 órakor Esti áhítat 

19. Péntek 07.30 Reggeli , 08.00 Megnyitó istentisztelet.   
9.00 – 13.00 Bevezeto eloadás Csete Szemesi István, püspök, majd délvidéki eloadók 
Ebéd 13.00-14.00  
14.00 – 17.00 Küldöttközgyulés (KK) 1. ulésszaka   
17.00 – 19.00 Helyi musor, 19.30 Vacsora  20.00 – 21.00 Kulturmusor 21.00 Esti áhítat. 

20. Szombat 07.30 Reggeli 08.00 Reggeli áhítat.  09.00 – 13.00 Küldöttközgyulés (KK) 2. ulésszaka 
13.00-14.00 Ebéd 
14.00 – 19.00 Küldöttközgyulés (KK) 3. ulésszaka és a tanácskozás berekesztése.  
19.30 Vacsora 20.00 – 21.00 Kulturmusor 21.00 Esti áhítat 

21. Vasárnap Istentisztelet a délvidéki gyülekezetekben és helyi jellegu különmusor a résztvevok számára 
21.00 Esti áhítat. 

22. Hétfo 07.30 Reggeli  08.00 Reggeli áhítat, az új tisztségviselok beiktatása és úrvacsora. 09.00 Elutazás. 

 
Kérjük a részvételi szándékot Dr Békássy NA, szervezonknek a mellékelt "jelentkezési íven" bejelenteni.  
Ennek határideje 2003. május 31. További értesítést, útleírást és végleges programot csak a jelentkezok kapnak.  
 
Áldott husvéti ünneplést kívánunk!  

2003. nagyhetében 

Atyafiúi szeretettel és üdvözlettel: 
 A NyEMRLSz elnöksége  

Tóbiás Attila, Theol Mgr lelkészi elnök 

 

 
Dr  Békássy N Albert, világi elnök 

 
 
 

Tóth Ildikó, titkár 
 


