
 Dr Miklós Tóth, Titkár - Secretary   m.m.i.tth@kpnplanet.nl 

P.O.B. 10.249, NL-2501 HE Den Haag +31-70-358 7248   

 

 
Adventet váró és karácsonyt ünneplő kedves Testvérek!  

 

’Krisztus Urunknak áldott születésén,  
Angyali verset mondjunk szent ünnepén,  
Mely Bethlehemnek mezején régen  
Zengett eképpen:  
Dicsőség magasságban az Istennek,  
Békesség légyen földön embereknek,  
És jó akarat mindenféle népnek  
És nemzetségnek’   
 

Amikor adventben az egyetemes keresztyén jövő reménységével az egymásragondolás szeretetével  egymásért 
imádkozunk, hálával pillanthatunk vissza az idén bejárt útra: Felsőőrt az idén egy évtizedes hagyományát 
ünnepelhettünk a másodévenként ott tartott tanácskozásainknak; elemeztük kárpátmedencei  nemzettársaink - EU 
munkavállalási előjellel -  jelenkori nyugati exodusának sajátos vetületeit; megemlékeztünk az 1848-as erdélyi magyar 
népírtásról; a jelenkori történések évfordulóiról, hogy csak néhányat említsünk. Kiemelendő, hogy a lelkigondozók 
lelkigondozásával nem csak elméleti előadásokban foglalkozott Dr Bagdy Emőke professzorasszony, de kézzelfogható 
támogatást nyújtott sokunkank az egyéni beszélgetésekkel. Ígéretét bírjuk, hogy e hiánypótló és értékes 
tevékenységsége folytatására jövőre is eljön közénk.  
 
Így hát jövő évi tanácskozásunk kapcsán jelentjük, hogy Deo volente, folytatjuk a magyar református világstratégia 
építését, melyre a magyar-magyar egységre törekvésünk szellemében magyarországi helyszínnel kerül sor Tahitófaluban, a 
Magyarországi Református Egyház Konferenciatelepén 2015. július 16. - 19. csütörtök d.u.-tól vasárnap délig. A 
központi témánkat ’Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javokra van’ Róm 8, 28a 
meghívott előadóink négy előadás keretében dolgozzák fel. Megemlékezünk majd az 500 éves reformációról és az 
1568. tordai országgyűlés alkotta magyar vallásszabadságról is. Górcső alá helyezzük unitárius testvéreink nem 
csak jellegzetesen magyar keresztyén múltját, de a jelenük történelemalakító jelentőségét is. Hírveréssel is 
foglalkozunk a kárpátaljai Técső 2017-ben szervezendő tanácskozásunk kapcsán: jóreménységünk szerint az 
izgalmas múlt és nemzetmegtartó jelent már most népszerűsíti a helyi lelkipásztor és v. Kovács Jenő szombathelyi 
atyánkfia, aki ott emléktátáblát és szobrot állított. Kedvfelkeltésként felsorolunk néhány előadót: Köntös László – a 
Pápai Gyűjtemények igazgatója; Dr Fekete Ágnes – a Kossúth Rádió református félórájának szerkesztője, Békefy Lajos a 
Presbiter c. lap főszerkesztője ; Sípos Gábor, az Erdélyi Református Egyházkerület levéltáros történésze. 

  
Európát átfogó tevékenységünkkel és a tanácskozásaink nyilvánosság elé állításával immár évenként növekvő számú 
gyülekezeti képviselővel gyarapodik a résztvevők gyülekezete. Az éves Vezetőségi Tanácskozásunkon 
természetesen megtárgyaljuk a gyülekezeteinkben történteket, beszámolókkal  és tudnivalókkal frissítjük 
tennivalóinkat. Emlékeztetünk, hogy minden nyugateurópai magyar református ill. közös protestáns gyülekezeti tag 
és vendég tanácskozási joggal vehet részt, de a szavazati jog gyakorlása a NyEMRLSz Alapitvány tagság és a f. évi 
befizetett tagdíj függvénye. A teljes részvételi költség (szállás-ellátás) önköltségi kerete €150:- körüli. 
 

Közelebbi tájékoztatást a húsvéti körlevelünkben és a honlapunkon teszünk közzé.    

Áldott karácsonyt és Boldog ÚjÉvet kívánunk,  

2014. Adventjében  
A NyEMRLSz Elnöksége 
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President (clergy)  –  Lelkészi elnök 

Rev. Lázárné-Zahn Dalma-Enikő 

Kesslerplatz 13/A. 
DE-90489 NÜRNBERG   
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President  (secular) – Világi elnök 

Albert N Békássy MD MSc 
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 +46-46-13 83 04; +46-702-13 83 04 

e-mail: albert@newlights.info  
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Látogassa meg világhálós honlapunkat -http://nyemrlsz.newlights.info  - Visit our homepage on the Web 
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