
Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége

MEGHÍVÓ

Tisztelt lelkipásztorok, gondnokok, presbiterek, felügyelők és gyülekezeti tagok! Kedves Barátaink!
Szeretettel hívunk Mindannyiatokat Szövetségünk konferenciájára, melyet a 

REFORMÁCIÓ 500. ÉVFORDULÓJÁNAK ÉVÉBEN 
2017. szeptember 1–3. napjain, Magyarországon, Balatonszárszón, 

az SDG Balatonszárszó Családi Hotel és Konferencia Központban rendezünk.

RÉSZVÉTELI DÍJAK (péntek délutántól vasárnap ebéd utánig):
Kétágyas szobában 3 napra/2 éjszakára  22.000 HUF / személy
Egyágyas szobában 3 napra/2 éjszakára  28.000 HUF / személy

 
A részvételi díjakban benne foglaltatik a szálláshely az idegenforgalmi adóval, étkezés (reggeli, ebéd, 

vacsora), a gyűlések idején kávé/pogácsa/ásványvíz, továbbá a Szövetség által meghívott vendégek vagy 
támogatást igénylő résztvevők költségeihez való hozzájárulás is. Terembért nem kell fizessünk.

A házvezetőség kérése: TÖRÖLKÖZŐT MINDENKI HOZZON MAGÁVAL!

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ 2017. június 30. (A jelentkezési ívet és címet mellékeljük).

A RÉSZVÉTELI DÍJAKAT HELYBEN, FORINTBAN (HUF) KÉRJÜK FIZETNI.

A KONFERENCIA MŰSORTERVE a szokásos módon alakul (érkezés, ismerkedés, bevezető 
előadás, reggeli és esti áhítatok, küldöttközgyűlés, kiértékelés, záróistentisztelet). Ennek részleteit 
ill. a közgyűlés tárgysorozati pontjait a későbbiekben ismertetjük.

Szeretettel várunk Mindannyiatokat!

Kelt 2017. március 31-én    Az Elnökség nevében:  
       Molnár-Veress Pál lelkész / elnök

a Szövetség 2017. évi találkozójára és közgyűlésére
BALATONSZÁRSZÓ — 2017. SZEPTEMBER 1–3.

Molnár-Veress Pál, 523 98 HÖKERUM, Tångagärde 136, Svédország / Sverige // 
Mobil: +46-70-602 29 68 vagy +46-33-5555 1 55 E-mail: tggparokia@gmail.com

(Tájékoztatásként: A forintban megadott díjak 310-297 HUF/EUR árfolyamingadozást figyelembe véve a teljes 
időtartamra és személyenként kétágyas szobában 71-74, egyágyas szobában 90-94 eurónak felelnek meg.)



Jelentkezem  a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének 
BALATONSZÁRSZÓN,  2017. szeptember 1–3. között sorra kerülő konferenciájára.

Név :  _______________________________________________________________

Egyházi tisztségem:   ___________________________________________________

Postai címem:  ___________________________________________________
   (utca, házszám)

     ___________________________________________________
   (irányítószám / helység)

   ___________________________________________________
   (ország)

Telefon: ____________________________  Mobil: ___________________________

Elektronikus (e-mail) címem: _____________________________________________

A konferencián tartózkodom: mettől:    ______________________________________
            (mely naptól - az étkeztetésért kérjük az órát is megjelölni)

                                        meddig:  ______________________________________
            (mely napig - az étkeztetésért kérjük az órát is megjelölni)

Étkezéssel kapcsolatos kérés: ______________________________________________  
            (pl. vegetáriánus)

A konferenciára autóval az M 7-es autópályáról a Balatonszárszó csomópontnál kell le-
térni. Vonattal Balatonszárszó vasútállomásra lehez érkezni (a repülővel Budapestre ér-
kezőknek is ezt ajánljuk). Az utazással kapcsolatban tájékoztatásért a konferenciaközpont 
recepciójához lehet fordulni, melynek elérhetősége: 

8624 Balatonszárszó, Csárda u. 41.  Telefon: +36 20 422 2446
E-mail: recepcio@sdghotel.hu   Honlap: www.sdghotel.hu

  Vállalom, hogy:  
- a konferenciai költségeket a helyszínen, Balatonszárszón, forintban (HUF) rendezem;
- ha jelentkezésem után részvételemet vissza kell mondanom, ezt azonnal közlöm.

    Jelentkezés dátuma: ______________  Aláírás _____________________________                                       

  A jelentkezési ívet a Szövetség társelnökéhez, Karvansky Mónikához
2017. június 30-ig kell beküldeni.  

E-mail címe: karvansky.monika@gmail.com  vagy bemaref@gmail.com
Postai címe: Mag. Karvansky Mónika

A- 1010 Wien, Dorotheergasse 16.  Ausztria / Österreich  

J E L E N T K E Z É S I   Í V
Beküldési határidő 2017. június 30.
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