
Felsőőr/Oberwart Ausztria  
2014. tanácskozásunk helyszíne 

 Szállás reggelivel, parkolás az udvarban Gasthof Neubauer*** Wiener Str. 35, 

http://www.oberwart.gv.at/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=375   AT-7400 OBERWART egyéb fogyasztás 

egyénileg fedezendő. 
 

 Tanácskozásunk helyszíne és a tanácsterem: 30-40 fő számára a szállótól 5 perc gyalogút a 
Református Egyházközség kirchengemeinde@ref-kirche-oberwart.com épületében. Laptop használata 
kivetítővel lehetséges, jó akusztika, hangosításra nincs szükség. Kávé/tea, ásványvíz, egyszerű 
harapnivaló áll rendelkezésre a szünetben. Ref. Kircheng.16;  Tel: +43 (3352) 32416; Fax:+43 (3352) 32416-13.  

  
 

 ELÉRHETŐSÉG gépkocsival a Magyar online útvonaltervező  http://www.terkepkalauz.hu/  
 

 Ismertető http://hu.wikipedia.org/wiki/Fels%C5%91%C5%91r Felsőőr németül Oberwart kisváros Ausztriában, Felsőőrvidék/ Burgenland 
tartományban járásszékhely, Szombathelytől 35 km-re nyugatra. Először 1327-ben "Superior Eör" néven említik 
abban az oklevélben, melyben Károly Róbert király, a Németújvár/Güssing és Borostyánkő /Bernstein  várak 
között tartózkodó királyi őröket (spiculatores nostri) nemcsak a régi (IV. Béla, V. István és IV. László) királyok 
idejében élvezett kiváltságaikban erősíti meg, hanem egyszersmind az országos nemesek közé is sorozza és 
részükre külön ‘őrnagyságot’ (az átiratban: eörnaghsag) szervez. A trianoni és saint germaini békeszerződések az 
őshonos magyar Felsőőrt Ausztriának ítélték. Prónay Pál alezredes 1921. október 4-én tiltakozásul itt kiáltotta ki 
a Lajtabánságot, de ez a miniállam csak pár hétig élt. Érdeme mégis, hogy kikényszerítette az antant hatalmak 
soproni népszavazását 1921. december 14. A város Református temploma 1771 és 1773 között épült, a régi 
református parókia 1784-ben, ez a város legrégibb tornácos épülete. Áldott emlékű lelkipásztoruk Gyenge Imre 
*1925 - †1996 kezdeményezésére hagyománnyá vált ‘Oberwartkonferenz’ - 1961. óta hittudományi 
tanácskozások sorozata - amelyek a hidegháború idején az elzártságra ítélt kelet-középeurópa magyar 
református lelkészek számára 1998-ig nem csak egyedüli továbbképzési alkalmakat jelentett, de  37 éven át 
áldott találkozási lehetőséget ‘nyugati’ kortársaikkal. Ezt a hagyományt újította fel utódja Nt. Mgr. Gúthy László 
és a NyEMRLSz 2004. óta kétévenként mintegy ”hazajárva” itt tanácskozik.  
 

 TÖMEGKÖZLEKEDÉS: 

Budapestről Szombathelyre vasút- vagy buszjárat  
 

Bécsből a Schwechat röptérről busszal ill. vonattal lehet eljutni.  
 

 RÉSZVÉTELI DÍJ a szállás/teljes ellátás és közös költségek fedezésére k.p. fizetenedő a helyszínen 

Urbánné Emőke pénztárosnak 
 

Teljes díj kétágyas szobában 3 napra fejenként €100 

Teljes díj korlátolt számú egyágyas szobában €150 jelentkezési sorrendben 

Egynapi részvételi  díj szállás nélkül ellátással fejenként €25 

Egynapi szállás kétágyas szobában /ellátással  fejenként €50 

                      KEDVEZMÉNY:  

Magyarországon kivüli - kárpátmedecencei résztvevők a kalkulált összeg 20 %-át fizetik 

Magyarországi résztvevők kalkulált összeg 35 %-át fizetik 
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