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A Szövetség évi rendes közgyűlése és konferenciája 

Hannover, 2009.  augusztus 28-30 
 

 
M Ű S O R 

 
 
Augusztus 28, Péntek:   
 
14-18.00  óra között érkezés 
18.30-tól Vacsora 
19.30  A konferencia megnyitása, üdvözletek, köszöntések, a műsorterv megbeszélése 
20.00  Esti áhitat 
20.30  Szabad este Hannoverben: 

,,ILLUMINATION MIT BAROCKMUSIK IN HERRENHAUSEN GARTEN“- 
,,Fények játéka a hannoveri királyi kertben“ 

 
 
Augusztus 30, Szombat: 
 
7.00-9.00  Reggeli 
9.00  Reggeli áhitat 
9.30  Csoportkép készítése 
10.00   Beszélgetés az EKD meghívottjával 
12.30  Ebéd 
13.15-15.00 Városnézés, séta 
15.30  A NYMPGYSZ  közgyűlése 
18.30  Vacsora 
19.15  Közgyűlés folytatása 
20.30  Àhitat 
21.00  Városnézés vezetéssel  
 
 
Augusztus 30, Vasárnap: 
 
7.00-9.00 Reggeli 
9.30-10.30 A konferencia kiértékelése, javaslatok a 2010-es konferenciára 
11.30  Istentisztelet Ùrvacsorával, azt követően zenés-verses összeállítás 
13.15  Ebéd, hazautazás 
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JELENTKEZÉSI  LAP 

 
 
 

a Szövetség közgyűlésére,  2009. agusztus 28-30, Hannover (Németország) 
 

N é v :  
Pontos cím:  
  
  
Tel / Fax:  
E-mail:  
  
Érkezés : mikor? mivel? 
 
 

 
 
Kérem a szállítást az állomásról a közgyűlés színhelyére 

Távozás ideje:   
 

Teljes ellátást kérek  

Egy-ágyas szobában 

(5 hely van) 

   100,-€ 

Két-ágyas szobában  Szobatárs:  80,-€ 

     

Egyéb kívánság   

 

Csak étkezem,  

szállást nem kérek 

aug 28, vacsora aug. 29, ebéd aug. 29, vacsora aug. 30, ebéd 

    

  

 

A konferenciai díjat a helyszínen fizetem – visszalépést idejében közlöm! 

 

 

Kelt:_____________Aláírás:_____________________________________________ 

 
 
 
 
 
A kitöltött jelentkezési lapot kérjük 2009 június 30-ig !!! az alábbi címre, vagy email-címre küldeni: 
 
Eva – Maria Dózsa 
Rühmkorffstr. 18 
30163 Hannover 
Tel. 0049- 511-62 43 80,  e-mail: emdozsa@gmx.de 

mailto:emdozsa@gmx.de
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Cím:  
Hannover , Jugendherberge, Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 1.  
Postai irányítószáma: 30169. 
Közeli támpont: (esetleges úttévesztés esetén) A cím az AWD Arena (Stadion) közvetlen közelében, hozzá 
viszonyitva délre fekszik 
 
Megközelítés: 
 
Vonattal: 
A repülőtérről S – Bahn visz az állomásig (Hauptbahnhof), minden félórában indul. 
Az állomásról a 3-as vagy 7-es villamos visz Wettbergen irányába „Bahnhof Linden/Fischerhof” 
megállóig. Innen az AWD – Arena jelzést kell követni , a Lodemannweg-től pedig a 
„Jugendherberge” jelzést. Kb.10 perc gyaloglás. 
 
Gépkocsival: 
Ha déli irányból közelítitek meg Hannovert, akkor az A7-es autópályán, Hildesheim irányából jösztök. 
(tudjuk, hogy az autópályákon a lejárókat-Ausfahrt- az elnevezésükön kivül még számmal is jelölik). 
Hozzánk a 60-as számú, Dreieck Hann.-Süd-lejáraton kell a 37-es útra térni. Erről az útról, habár más 
számozása is lesz (6-os), nem kell letérni egészen a Pferdeturm  
kereszteződésig. Itt azonban oda kell figyelni!  
 
Miután az autópályáról a 37-es útra térünk, mindig  előre haladva magunk mögött hagyjuk a 65.-ös úttal a 
Hannover-Seelhorst útkereszteződést, majd egy enyhe jobb kanyar után  az itt lévő irányítótáblák jelzéseit  
követjük : Pferdeturm Kreuz   és  Zoo, Congr-Centrum . 
Vigyázat, mert az eddig vezető soknevű (37, 6) út – itt már Messe-Schnellweg- ennél az útkereszteződésnél 
(Pferdeturm) szint alatt, aluljáróban megy tovább! Tehát itt kell a gyorsutat elhagyni. 
 Ennél a jelzőlámpával irányított kereszteződésnél a két balra kanyarodó sáv közül az egyiket  választani, és  
a Hans-Böckler-Alleen  egyenesen előre haladva, ennek folytatásában a Marien Straße végén elérjük az 
Aegidientor Platz-ot. Itt (egy balra-majd jobbra kanyarodás után), az Aegdientor Platz után. a 
legbaloldalibb sávon haladunk a következö lámpáig (bal oldalt a Nord LB üveg épülete látszik). Ott balra  
térünk az Am Maschpark utcába, majd a Schwitters Pl.-i lámpás keresztezödésnél egyenesen elöre haladva 
már az Arthur-Menge Ufer-en vagyunk (látszik a tó). Egy kis hidon áthaladva balra fordulunk a 
Lodemannwegre (itt az AWD Arena egészen közel van) – majd a stadiont kerülve és balra kanyarodva a 
Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg-re érkezünk, ahol továbbhaladva a jobb oldalon van a cél. 
 
 
Ha északi irányból (vagy akár keletről vagy nyugatról) az A2 autópálya 44-es lejárójától( H-Langenhagen) a 
központ felé a Vahrenwalder Str.-en mindig egyenesen előre. Miután a villamos sinek a föld alá mennek 
továbbra is előre haladunk, majd a vasúti híd alatt áthaladva is mindig egyenesen előre az Arndtstr. majd a 
Schloßwender Str.-én. A Königsworther Platz-nál balra kanyarodva mindig egyenesen előre haladva a 
Brühlstr.majd a Leibnitzufer-en. a T –alakú nagy, lámpás kereszteződést elérve (Friederiken Platz) az 
enyhén  balra kanyarodó elöre vezetö  sávokból a jobboldalit választva az útkeresztezödésbe 
(Friderikenplatz) hajtunk, majd jobbra letérünk a Maschsee irányába (Culemann Strasse) 
.A következö lámpánál jobbra térünk az Arthur-Menge Ufer-re (látszik a tó). Egy kis hidon áthaladva balra 
fordolunk a Lodemannwegre (itt az AWD Arena egészen közel van) – majd a stadiont kerülve és balra 
kanyarodva a Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg-re érkezünk, ahol továbbhaladva a jobb oldalon van a cél. 
 
Jó utat! 
 
Szervezők:   

Csákvári Dániel     Dózsa Éva-Mária 
  Sonderburgerstr. 13    Rühmkorffstr. 18 
 30165 Hannover    30163 Hannover 
 Tel.: 0049- (0) 511 47 47 949    0049 (0) 511 62-43-80 
 Mobil: 0176 - 22 89 50 77 
 Email: dakvary@gmail.com   emdozsa@gmx.de 

mailto:dakvary@gmail.com
mailto:emdozsa@gmx.de

