
 

2016. tanácskozásunk helyszíne 

Felsőőr/Oberwart Ausztria 

 Szállás 1 – 2 ágyas szobában, napi 3 étkezés, parkolás az udvarban. Gasthof Neubauer*** 
Wiener Str. 35, AT-7400 OBERWART http://www.oberwart.gv.at/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=375 ,  

 Részvételi díj a helyszínen k.p. fizetenedő Urbánné Emőke pénztárosnak. Minden egyéb fogyasztás 
egyénileg fedezendő.  

 Tanácskozási helyszín és a tanácsterem: a Református Egyházközség épületében a szállótól 5 perc 
gyalogút 60 fő számára kényelmes űlőhellyel Ref. Kircheng.16; Tel: +43 (3352) 32416; Fax:+43 (3352) 32416-13 

kirchengemeinde@ref-kirche-oberwart.com . Laptop használata kivetítővel lehetséges, hangosításra nincs 
szükség, jó a teremakusztika. Szünetben kávé/tea, ásványvíz, egyszerű harapnivaló.  

 

  

 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. 

 ELÉRHETŐSÉG tömegközlekedéssel  
Bp-ről Szombathelyre vasút- vagy buszjárat, előzetes kérésre a szervezők átszállítják a jelentkezőket  

Bécsből a Schwechat röptérről busszal ill. vonattal lehet eljutni. 

 Gépkocsisoknak javasolt útvonaltervező http://www.terkepkalauz.hu/ 

 KIRÁNDULÁS: Borostyánkő (Bernstein) középkori eredetű várba, idegenvezetőnk maga a várúr 
 http://kirandulastippek.hu/koszeg-es-szombathely-kornyeke/borostyanko-bernstein-almasy-var 
 

 

Megtekinthetjük kastélykertet, a reneszánsz lovagtermet 
és a XVIII. századi barokk várkápolnát. A Batthyány-család 
építtette ki mai formájára a várat. Az egykor Kanizsai-, 
majd a Batthyány-család várát 1892-ben vásárolta meg az 
Almásy-család. Itt született 1895-ben gróf Almásy László, a 
híres Afrika-kutató, az Oscar-díjas „Az angol beteg” c. film 
címszereplője.  Személyéhez fűződik 1935-ben a Nílus 
völgyében - Szudán északi részében, a núbiai magyarabok  
megtalálása http://szabadonebredok.info/magyar-torzs-a-nilus-volgyeben/ 
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RÉSZVÉTELI DÍJAK 2016 Felsőőr/Oberwart 

€-ban vagy ennek megfelelő HUF napi árfolyam szerint 

 

 

 Szállás ellátás 3 napra 2 ágyas szobában   35% 20% 

1                                                      Fejenként  160 56 32 

2                                                      Házaspár kedvezmény  300 90 60 

3 Szállás ellátás 3 napra 1 ágyas szobában fejenként 200 70 40 

4 1-napi részvételi  díj szállással 3 étkezéssel fejenként 60 21 12 

5 1-napi részvételi  díj szállás nélkül 1 ebéd/vacsora fejenként 30 10 6 

6 1-napi részvételi  díj szállás nélkül étkezés nélkül fejenként 20 7 4 

 

 

 

KEDVEZMÉNYEK 

Magyarországi résztvevők a  kalkulált összeg 35 %-át fizetik 

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

 

KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALLÁSAINK 

UTIKÖLTSÉG HOZZÁJÁRULÁS* térítés kivételesen 

 
* Költségtérítés utiköltségtámogatás a saját gépkocsiján meghívott vendéget szállítónak. 
NAV szinten 2014 óta változatlan:  
üzemanyag fedezése kb ?? tank benzin + 9 Ft/km általános normaköltség  
a kiküldetési rendelvényben meghatározott kilométer-távolság szerint 2 x XXX km 
http://adozona.hu/szja_ekho_kulonado/Terites_sajat_auto_hasznalata_utan__tudniva_WHT7FK 
 

TAGDÍJBEFIZETÉSEK  

  

A f. évi befizetett tagdíj a szavazati jog gyakorlását biztosítja.  
Egyéni tagdíj (1 szavazat). 
Gyülekezeti tagdíj (2 szavazat);  
Két ill. több gyülekezetet átfogó országos szolgálat (3 szavazat).  

Szolgálatunk tisztségviselői mandátumuk tartamára nem fizetnek tagdíjat, így a tiszteletbeli tagok sem, 
feltétel nélküli anyagi támogatást viszont szívesen fogadunk. 
 

http://adozona.hu/szja_ekho_kulonado/Terites_sajat_auto_hasznalata_utan__tudniva_WHT7FK

