
A Szentendrei Evangélikus Egyházközség gyülekezeti hétvégéje 
Balatonszárszó, 2023. május 12–14. 

„Amire eljutottunk, ahhoz ragaszkodunk.” Fil 3,16 

Kedves Testvérek! 

Korunk egyik általános jellemzője, hogy életkortól függetlenül egyre nehezebben, vagy 
egyáltalán nem tudunk elköteleződni ügyek, emberek, csoportok, közösségek, Jézus 
Krisztus iránt. 2023 egyházunkban az elköteleződés és konfirmáció éve. Egyházunk népe 
és egyházunk vezetése erőteljesen érzi az elköteleződés hiányát, a konfirmáció, mint 
hitbeli megerősödés lehetőségének elhalványulását, így Krisztus közössége iránti hűség 
meggyengülését.  

A 2023. május 12–14. között megrendezésre kerülő 25. gyülekezeti hétvégénk témája az 
elköteleződés, amelyre szeretettel hívjuk a testvéreket. A Miniszterelnökség Egyházi és 
Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága által meghirdetett Egyházi 
közösségi célú programok 2023. évi támogatása pályázatból lehetőségünk nyílik arra, 
hogy a gyermekek és nyugdíjas testvérek részvételét jelentősen támogassuk. Ennek 
mértékét a jelentkezők számának ismeretében tudjuk pontosítani. (Tervünk, hogy egy 
családból a második gyerek féláron, a harmadik és többedik gyerek térítésmentesen, 
valamint nyugdíjas testvéreink féláron vehessenek részt a hétvégén, ill. az egyéb 
költségekre ezúttal nem kérünk hozzájárulást.) 

A gyerekek között Czöndörné Horváth Eszter és Váraljai Janka szolgál. Zöldséget, 
gyümölcsöt örömmel fogadunk, hogy a gyerekeknek kis tízóraija és uzsonnája legyen. 
Ennek az ebédlőben egy asztalt készítünk elő, kérjük, oda tegyétek le. 

A szabadidőt beszélgetéssel, pihenéssel, Balaton parti sétával töltjük. Szaunára mindkét 
este lehetőség lesz, annak díját összedobjuk. 

Hasznos tudnivalók, emlékeztetőül: 

 Részvételi díj: 
Felnőtteknek:    12.000 Ft/fő/éj + 500 Ft/fő/éj IFA 
Gyermekeknek betöltött 14. életévtől:  12.000 Ft/fő/éj 
Gyermekeknek 3-14 év között:      6.000 Ft/fő/éj 

Az egy éjszakára érkező vendégeknek      + 2.000 Ft/fő/éj felárat számolnak fel. 

Az árak teljes ellátást és szállást tartalmaznak. Figyelem! A normál étrendtől 
eltérő igényű vendégeknek étkezésenként 1000 Ft (gyereknek 500.- Ft) felárat 
számolnak fel.  

 Ha valakinek szüksége van anyagi segítségre, bizalommal forduljon hozzánk. 

 Kérjük, esetleges ételérzékenységeteket Szilágyi Andrea lelkészi asszisztensnek 
jelezzétek. 

 Jelentkezési határidő és a hétvége teljes összegének befizetési határideje április 16., 
vasárnap. 

 Törölközőt, esetleg szaunához fürdőruhát hozzatok magatokkal! 

Huszonötödik balatonszárszói gyülekezeti hétvégénket hordozzátok imádságban! 

 Andi és Olivér 

Programtervezet a következő oldalon! 



 
Programtervezet 

péntek 

16.00-tól érkezés, regisztráció  

18.30 – vacsora  

19.45 – esti áhítat (gyermekeknek külön) 

20.15 – közös éneklés a gyerekekkel 

21.30 – kötetlen beszélgetés  

szombat 

  7.00 – zenés ébresztő 

  7.40 – laudes a konferenciateremben 

  8.00 – közös reggeli 

10.00 – előadás beszélgetéssel 

12.25 – közös fénykép az udvaron 
12.30 – közös ebéd 
13.30 – szabad délután sok beszélgetéssel pihenéssel 

18.00 – közös vacsora 

19.45 – esti bizonyságtétel (gyermekeknek külön) 

20.15 – közös éneklés a gyerekekkel 

21.30 – kötetlen beszélgetés, társasjáték 

vasárnap 

  7.00 – zenés ébresztő 

  7.40 – laudes a konferenciateremben 

  8.00 – közös reggeli 

10.00 – úrvacsorai, családi istentisztelet 

11:30 – morzsaszedés  

12.15 – közös ebéd 

ebéd után kávézás, beszélgetés, búcsúzás, hazaindulás 

 


