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Kedves Husvétot ünneplő Atyák és Testvérek! 
 
A feltámadásban és az örök élet reménységében vetett hittel Nt. Petzoldné Fekete Ivett, fiatal nürnbergi lelkipásztor 
asszony csatolt husvéti elmélkedésével  keresünk fela az egyetemes keresztyénség ünnepén.   

 
Egyben szeretettel hívunk és várunk 2012. július 12-15. sorrakerülő hittudományi és elnökségi tanácskozásunkra. 
Szívesen látjuk Testvéreinket egész Nyugat-Európából, az Egyesült Államokból, de Magyarországról, Szlovákiából, 
Kárpát-Ukrajnából, Romániából, Szerbiából, Szlovéniából és Horvátországból is. További tájékoztatást csak a 
jelentkezők kapnak. Házigazdánk a felsőőri őshonos református gyülekezet és lelkipásztora, Nt Gúthy László   
http://www.ref-kirche-oberwart.com/: Reformierte Kirchengasse 16; AT-7400 Oberwart; tel. +43-3352 32416. A 
részvételi díj egy, vagy kétágyas szállodai ellátással tanácskozásunk teljes idejére €180:-a helyszínen fizetendő.  
 
Összmagyar távlatokban gondolkodva választottuk tanácskozásunk központi témáját „Tartsuk meg a reménységnek 
vallását tántoríthatatlanul, mert hű az, aki ígéretet tett” Zsid 10, 23. ’A lelkigondozás lehetőségei egy 
virtualizálódó világban. Mi magyar szórványreformátusok világtávlatban gondolkodva keressük feladataink 
megoldásait. A nagy nyugateurópai szórványlétünkben olyan lehetőséget vélünk felismerni, amely alapállásban az 
egyház „természetes állapotára” jellemző, ilyenképp a globalizált világunkat átölelő komunikációs technikának mi a 
szerepe, mik a magyar és református szórványmunka egyházi használatra alkalmas segédeszközei, pl. világháló 
(internet) és a szociális média lehetőségei – veszélyei, előnyei – visszaütői, stb.  
 
Meghívott szaktekintélyekkel együtt választ keresünk majd arra, hogyan sáfárkodjunk ezekkel. A világhálóra 
kapcsolható számítógépek állnak majd rendelkezésünkre. A témakör bevezetőjében Szászfalvi László, egyházi, 
nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, ref. lelk. szól majd a résztvevőkhöz. Tóbiás Attila, 
ref. lelk. a Yale egyetem informatikusa pedig elméleti és gyakorlati tanfolyamot tart a tanácsteremben. 
Jóreménységünk szerint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság 
képviselője is megtisztel látogatásával. Házigazdánk helyi gyülekezeti programot és kirándulást szervez az 
Őrvidéken. Úrvacsorai istentiszteleti alkalommal zárjuk tanácskozásunkat.  
 
Részletes órarend és a napirendi javaslat minden okmánnyal együtt a honlapunkról letölthető, de kívánságra a 
jelentkezőknek is megküldjük. Az informatika világában ideológiai és bölcsészeti felkészülést igénylőknek pedig 
ajánljuk Dr Segesváry Viktor a ’Valóságban’ 2003-ban megjelent tanulmányát "Az információs és kommunikációs kor 
ideológiájáról," melyet az Írószövetség folyóirata, a ‘Magyar Napló’, 2004. évi kötetében, Az év esszéi, szintén, kiadott.  
 

Jelentkezni csak a hálón lehet, határidő 2012. május 31. csütörtök déli 12 óra. Az érdeklődők sziveskedjenek 
egyénileg felkeresni a honlapunkon http://nyemrlsz.newlights.info működő jelentkezési robotot. Minden szükséges 
adatot kérünk kitölteni. Sikeres jelentkezés esetén a robot azonnal visszaigazolást kűld a jelentkező megadott 
villámpostacímére. Műszaki gond esetén honlapgazdánk attila.t.tobias@gmail.com szivesen segít. A szállodaköltségek 
elkerülése végett a részvétel utólagos lemondása előzetes villámpostaértesitést igényel világi elnökünknél 
albert@newlights.info  
 
Áldott husvéti ünneplést kivánunk, atyafiúi tisztelettel és szeretettel 
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