
 
                        KONFERENCIÁN VOLTUNK BRÜSSZELBEN 
 
Ez évben az Európai Unió fővárosában tartotta konferenciáját a Nyugat-Európai 
Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége, 2007 szeptember 7.-9. között. 
 
Erre a találkozóra – akárcsak az előző hat hasonló alkalomra – szép számmal jöttek el 
a magyar gyülekezetek megbízottjai Európa különböző országaiból. A végső névsoron 
46 név szerepelt. Ott voltak Svédország, Nagy-Britannia, Franciaország, Németország, 
Ausztria, Svájc és a vendéglátó Belgium képviselői. Megtisztelt jelenlétével az idei 
konferencia előadójaként Dr. Márkus Mihály református püspök is, Magyarországról. 
Legnagyobb számban Németország 7 magyar gyülekezetéből voltak jelen gyülekezeti 
tagok – éspedig 19-en, de Svájc is jeleskedett 8 képviselővel! 
 
A konferenciának 3 fő része volt:  
                                   Márkus Püspök Úr előadása és annak megbeszélése 
                                   A Szövetség közgyűlésének idei ülése, választásokkal  
                                   A vasárnapi gyülekezeti találkozó a helyi magyarokkal 
 
Ennyi műsor egy hétvégén valóban nem kevés – dicséret illeti a résztvevők kitartását! 
Kárpótlásul viszont a sok „ülésért” volt lehetőség város-nézésre is;  Brüsszelt  helyi 
magyar vendéglátók mutatták meg nekünk, amiért külön köszönet  jár nekik! 
A szervezést is a helyi gyülekezet lelkipásztora, gondnoka és egyik tagja vállalta el, ami 
mindig nagy feladat – a találkozóra érkező vendégeket egy - Brüsszel központjában 
levő  - ifjúsági szállóban (Jugendherberge) helyezték el. 
 
Ezek után tekintsünk a konferencia műsorára: 
 
Pénteken estére megérkezett valamennyi bejelentett  - határon túli - résztvevő így már 
a bemutatkozás alkalmával mindenki elmondhatta honnan jött és mi a gyülekezetében 
a szerepe? Sok „régi” konferenciázó mellett voltak idén is „újak”, akiknek örültünk! 
Ők is csakhamar otthonosan mozogtak a konferenciázók között, több alkalommal is 
hangsúlyozva, hogy jól érzik magukat közöttünk! Az első esti áhítatot Gémes Pál, a 
stuttgarti magyar gyülekezet lelkipásztora tartotta, majd akik nem voltak túl fáradtak 
elmentek egy esti sétára a kivilágított Brüsszelbe. 
 
A konferencia második napja volt az igazi „munkanap” – mondhatni reggeltől estig 
tartott a kis konferenciai teremben a  gyülés! A reggeli áhítatot Joób Olivér, zürichi 
nyugdíjas lelkipásztor tartotta. 

Figyelemmel és örömmel hallgatták ezután a jelenlevők Márkus Mihály dunántúli 
református püspök ismertetését a Kárpát-medencei református egyházak Generális 
Konvent létrejöttéről és munkájáról. A megbeszélésen szó esett többek között arról 
is, hogy hogyan lehetne eredményesebbé tenni a kapcsolatot a Kárpát-medence 
magyar protestáns egyházai és a nyugat-európai magyar protestáns diaszpóra 
között? A javaslatokat, indítványokat köszönettel fogadtuk, reméljük a „hazai 
egyházak” továbbra is figyelmet fordítanak felénk. 
 
A „Szövetség” - amely 2001-ben Ludwigsburgban alakult – ezután elkezdhette 
közgyűlését.  Új tagként felvette soraiba a Mainzi Magyar Református Gyülekezetet. 
Ezt követően az elnökség tagjai beszámoltak a munkájukról és a közgyűlés 
felmentette az eddigi elnökséget, amely 3 évre kap megbízatást. A gyülés egyik 
legfontosabb pontja ezek után az új Választmány megválasztása volt. A 14 jelölt 
közül a szavazó joggal rendelkező küldöttek megválasztották a 9 tagú Választmányt, 
amely a maga kebeléből elnökséget választott. A Szövetség új elnöke – a következő 3 
évre – Gémes Pál evangélikus lelkipásztor lett, társ-elnök Varga Pál református 
lelkipásztor és titkár: Jaskó Irén vegyész, Angliából. A további tisztségeket is meg- 
beszélték a Választmány tagjai, majd a közgyűlés megerősítette ezt. 
Ezek után beszámolókat hallgattunk meg a gyülekezetek életéből, majd az esti gyűlést 
Varga Pál áhítata zárta be. De ezután elindult még a résztvevők lelkes csapata egy 
hosszú, esti város-néző sétára, Brüsszel központjába. Láthattuk a város fényeit és a  
szakavatott vezetőnk, Teleki Kálmán elvitt a legjellegzetesebb utcákba és terekre. 
 
Vasárnap a „gyülekezeti találkozó” volt a nap központja: közös istentiszteleten 
vettünk részt a belgiumi és luxemburgi magyarokkal és utána a brüsszeli gyülekezet 
meghívottjaiként bográcsos gulyást ebédeltünk a Brüsszeli magyar Házban! Sőt, a 
jelen levők még „dessert”-ként egy magyar zongoraművész, Teleki Gergő csodás 
játékát tapsolhatták meg a Magyar Ház termében.  
A konferencia kiértékelésekor elhangzott az az óhaj, hogy jövőre hosszabb ideig 
legyünk együtt, ha lehet, már csütörtök estétől vasárnap délutánig! A következő 
konferencia helye pedig a Zürichi-tó partján levő Männedorf, ideje: 2008 augusztus 
utolsó napjai.  
 
 Varga Pál lelkipásztor 
 
 
 
 

 



Fényképek a konferenciáról 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


