
 

 

  

 Nagy szeretettel hívunk és várunk az idei CE Szövetség 

 Téma: Hit és Hatalom 

 Időpont: 2018. szeptember 28

 Helyszín: Szatmár-Szigetlankai református templom

 Idén azért különleges ez a rendezvény, mert Visky Ferenc emlékévet 

 A református egyházon belüli, de hatását tekintve

 megújulási mozgalom vezetője 100 éve született. Szellemi értelemben volt 

 intézményi értelemben sohasem. Műveltsége szerénységgel és humorral

 igehirdetései pedig a Lélek által megszólított ember 

 amelyek számtalan hallgatót ragadtak meg és indítottak el a Megváltóhoz és az önmaguk 

 fölismeréséhez vezető úton. 

 együtt, a legsötétebb időkben is 

 hatalmát hirdették.  

 A centenáriumi esemény

 missziói parancs kortárs kihívásaira kívánja irányítani a figyelmet: nemcsak fölmérése 

 kivételesen gazdag és élő szellemi örökségnek, hanem önmagunk, közösségi életünk mérlegre 

 állítása is egyszersmind, Visky Ferenc szavaival: „hittel és humorral”

 Az előadások és az igehirdetés a 

 üzenetéhez kapcsolódik majd

 vagy igehirdetés-részlete.

 Előadóink:ifj. Visky István lp., 

 A szolgálatok mellett 

 bizonyságtételek, beszélgetések, színház

 emlékkoncert az Élő Kövekkel és Hanna

 Részvételi díj:    

   

   

  

1* A felnőtt részvételi díj
nélküli részvételi díjat kiállítani
2* A színházi előadás 16 éven felülieknek ajánlott! 
tartalmazza az színházjegyet. Aki mégis szeretne
megteheti külön, a szervezőknél 
3* A két nap péntek-szombatot, vagy szombat

 Azok a személyek, akiknek gondot okoz a teljes részvétel
 fordulhatnak a CE szövetség körzeteihez 
 Zilah: Erdei Gábor [0752
 Szatmár: Tar Diana: 0742

 Jelentkezni online ITT lehet, vagy a fenti elérhetőségeken. Érdeklődni az országos 

 iroda telefonszámán lehet: 

KEDVES TESTVÉRÜNK! 

Nagy szeretettel hívunk és várunk az idei CE Szövetség 27. országos konferenciájára!

 

Időpont: 2018. szeptember 28-30. 

Szigetlankai református templom 

különleges ez a rendezvény, mert Visky Ferenc emlékévet is ünnepelünk.

A református egyházon belüli, de hatását tekintve, annak kereteit messze túlhaladó evangéliumi 

megújulási mozgalom vezetője 100 éve született. Szellemi értelemben volt 

intézményi értelemben sohasem. Műveltsége szerénységgel és humorral

Lélek által megszólított ember sodró tanúságtevéseinek bizonyult

amelyek számtalan hallgatót ragadtak meg és indítottak el a Megváltóhoz és az önmaguk 

fölismeréséhez vezető úton. A CE Bethánia mozgalom tagjaként, börtöntársaival, testvéreivel 

a legsötétebb időkben is a Krisztusban elnyert és elvehetetlen 

A centenáriumi esemény elsőrendűen nem a múltra, hanem valódi helyzetünkre és a

kortárs kihívásaira kívánja irányítani a figyelmet: nemcsak fölmérése 

kivételesen gazdag és élő szellemi örökségnek, hanem önmagunk, közösségi életünk mérlegre 

állítása is egyszersmind, Visky Ferenc szavaival: „hittel és humorral”. 

Az előadások és az igehirdetés a Római levél 8. fejezetének szakaszaira alapoznak. Ezek 

kapcsolódik majdVisky Ferenc életútjának egy-egy szakasza, eseménye, írás

részlete. 

ifj. Visky István lp., Visky András, Kereskényi Sándor muzeológus, 

mellett számos változatos és érdekes program vár

bizonyságtételek, beszélgetések, színházi előadás, dicsőítés, evangelizációs alkalom

övekkel és Hanna Projekt, Visky Ferenc 100 vándorkiállítás stb.

1* A felnőtt részvételi díj tartalmazza a színházjegy árát, és nincs módunkban színházjegy 
nélküli részvételi díjat kiállítani 

A színházi előadás 16 éven felülieknek ajánlott! A gyerekek részvételi díja nem 
tartalmazza az színházjegyet. Aki mégis szeretne nagyobb gyereke számára igényelni, az 

a szervezőknél - 30 lejért. 
szombatot, vagy szombat-vasárnapot jelent 

Azok a személyek, akiknek gondot okoz a teljes részvételi díj kifizetés
CE szövetség körzeteihez : Nagyvárad: Szabó Sándor-Zsolt [0741

Zilah: Erdei Gábor [0752-134059], Marosvásárhely: Nagy Katalin [0745-534468]
na: 0742-461198 

lehet, vagy a fenti elérhetőségeken. Érdeklődni az országos 

iroda telefonszámán lehet: 0755 059 648, vagy az office@ce-union.roemail

  Teljes Két nap 
Felnőttek 100 Ron 85 Ron

Gyerekek  0 - 6 éves korig 0 0

Gyerekek 6 -16 éves korig:        

Első gyerek számára      50 Ron 40 Ron

Második, harmadik, stb. 
gyermek számára 

35 Ron 25 Ron

országos konferenciájára! 

ünnepelünk. 

annak kereteit messze túlhaladó evangéliumi 

megújulási mozgalom vezetője 100 éve született. Szellemi értelemben volt vezető, formális-

intézményi értelemben sohasem. Műveltsége szerénységgel és humorral párosult, 

sodró tanúságtevéseinek bizonyultak, 

amelyek számtalan hallgatót ragadtak meg és indítottak el a Megváltóhoz és az önmaguk 

börtöntársaival, testvéreivel 

a Krisztusban elnyert és elvehetetlen szabadság valóságos 

a múltra, hanem valódi helyzetünkre és a jézusi

kortárs kihívásaira kívánja irányítani a figyelmet: nemcsak fölmérése tehát a 

kivételesen gazdag és élő szellemi örökségnek, hanem önmagunk, közösségi életünk mérlegre 

fejezetének szakaszaira alapoznak. Ezek 

egy szakasza, eseménye, írás- 

Kereskényi Sándor muzeológus, Adorján Kálmán lp. 

érdekes program vár a résztvevőkre: 

, dicsőítés, evangelizációs alkalom (Asáf

vándorkiállítás stb. 

  

, és nincs módunkban színházjegy 

A gyerekek részvételi díja nem 
gyereke számára igényelni, az 

díj kifizetése, támogatásért 
Zsolt [0741-411728], 

534468],  

lehet, vagy a fenti elérhetőségeken. Érdeklődni az országos 

email-címen 

Két nap  Szombat 
85 Ron 65 Ron 

0 0 

  

40 Ron 25 Ron 

25 Ron 18 Ron 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEIoUILrERjj9oY7J9MSUBXfjXuaMOxNi1FusKXutAPWjSFQ/viewform
mailto:office@ce-union.ro


 

 

 Előzmények: 

 HIT ÉS HATALOM – Történettudományi emlék
– Szervezők: Szatmár Megyei Múzeum, Szatmár Megyei Tanács, Pro ChristoetEcclesia, Visky Ferenc 100.

– Helyszín: Szatmár Megyei Múzeum 

– Időpont: 2018. szeptember 28., péntek  9.00

– Egriben: Visky Ferenc 100, Emléktábla

címátadása a PolgármesteriHivatalban.  15.00

– Érdeklődni a viskyferenc1

 
 CE Konferencia 
  
 PÉNTEK, szeptember 28.
 15. 00  Regisztráció 
 17.00  Köszöntések, a konferencia megnyitása
 18.00  Evangelizáció: Csak Róla 
  Helyszín: a Gödör. 
  Az esemény ünnepli a 
 20.00  Vacsora 
 21.00   Esti program:  
  Előadás: Találkozás Istennel és a mozgalommal
  Dicsőítés– Bízz Band
 22.30  Programzárás 
 
 SZOMBAT, szeptember 29.
 7.00  Imaóra 
 8.00  Reggeli 
 9.00  Közgyűlés 
 10.00  Előadás: Isten hatalma és a növekedés 
  Dicsőítés, bizonyságtétel, könyvbemutató
 12:00  Kiscsoportos beszélgetés

13.30 Ebédszünet  
14. 30. Alternatív programok I.:

 Visky Ferenc 100 vándorkiállítás 
 Városnézés
 Szabadidő 
 Kreatív műhely
 Visky Ferenc 100 kvízjáték értékes nyereményekkel

 15.30 Alternatív programok II.:
 Előadás 
 Városnézés
 Szabadidő 
 Kreatív műhely
 Visky Ferenc 100 vándorkiállítás 

 17.00 Júlia – színházi előadás,
 20.00 Vacsora 
 21.30 Esti program és dicsőítés 
  
 VASÁRNAP, szeptember 30.
 7.00 Imaóra 
 8.00 Reggeli  
 8.30 Kiscsoportos beszélgetés
 10.00 Istentisztelet. Isten hatalma és emberi hatalom alatt. 
 12.00 Kávészünet 
 12.30  Záróprogram 
 13.30 Ebéd és hazautazás
 
    

PROGRAM 

Történettudományi emlék-konferencia 
Szatmár Megyei Múzeum, Szatmár Megyei Tanács, Pro ChristoetEcclesia, Visky Ferenc 100.

Helyszín: Szatmár Megyei Múzeum székhelye (bvd. VasileLucaciu 21, Konferencia

Időpont: 2018. szeptember 28., péntek  9.00-14.00 

Egriben: Visky Ferenc 100, Emléktábla-avatás a református templom parókiájának falán. Díszpolgári 

címátadása a PolgármesteriHivatalban.  15.00 – 16.00 

viskyferenc100@gmail.com email-címen lehet. 

PÉNTEK, szeptember 28. 

Köszöntések, a konferencia megnyitása 
Evangelizáció: Csak Róla szól!– Hanna Projekt és Asáf emlék-koncert az Élő K
Helyszín: a Gödör.  
Az esemény ünnepli a refszatmar.eu 8. és a Harangszó Rádió 7. születésnapját.

Találkozás Istennel és a mozgalommal (Róma 8,1-17).  Előadó:
Band 

SZOMBAT, szeptember 29. 

Isten hatalma és a növekedés (Róma 8,18-30).  Előadó:Visky András
Dicsőítés, bizonyságtétel, könyvbemutató 
Kiscsoportos beszélgetés 

Alternatív programok I.: 
Visky Ferenc 100 vándorkiállítás – megnyitó  
Városnézés 
Szabadidő – találkozások, beszélgetések 

műhely 
Visky Ferenc 100 kvízjáték értékes nyereményekkel 

Alternatív programok II.: 
 - Visky Ferenc 100: Kereskényi Sándor muzeológus

Városnézés 
Szabadidő – találkozások, beszélgetések 
Kreatív műhely 
Visky Ferenc 100 vándorkiállítás – látogatás 

színházi előadás, Csokonai Színház, Debrecen, előadás után beszélgetés a

Esti program és dicsőítés  

VASÁRNAP, szeptember 30. 

Kiscsoportos beszélgetés 
Isten hatalma és emberi hatalom alatt. Szolgáló: Adorján Kálmán lp.

Ebéd és hazautazás    

  *A szervezők fenntartják a programváltoztatás jogát!

Szatmár Megyei Múzeum, Szatmár Megyei Tanács, Pro ChristoetEcclesia, Visky Ferenc 100. 

székhelye (bvd. VasileLucaciu 21, Konferencia-terem, 2. emelet) 

avatás a református templom parókiájának falán. Díszpolgári 

koncert az Élő Kövekkel 

születésnapját. 

17).  Előadó: ifj.Visky István lp. 

Visky András 

: Kereskényi Sándor muzeológus 

beszélgetés az alkotókkal 

: Adorján Kálmán lp. 

*A szervezők fenntartják a programváltoztatás jogát! 

mailto:viskyferenc100@gmail.com
http://refszatmar.eu/

