
Gyülekezeti csendeshét Sátoraljaújhelyen 
 

BEVEZETŐBEN A CÉLOKRÓL 

Már több évtizedes hagyomány szerint az egyes gyülekezeti 
csoportok külön szoktak elvonulni, hogy egy hétig egymással szo-
rosabb közösségben éljenek az Ige körül. Ami előnye ennek az 
idők folyamán programjában is tradicionálissá vált rendszernek, az 
egyben a korlátja is. Ugyanis a csak zárt közösségen belüli kap-
csolatépítés, lelki növekedés közben szem elől tévesztjük, hogy az 
egész gyülekezet egy nagy család.  

Ezért született meg ismét az elhatározás mind a presbitérium, 
mind a missziói bizottság 
körében, hogy ebben 
az évben – öt év múltán 
– újra együtt vegyünk 
részt gyülekezeti héten. 
Új kapcsolatok szövőd-
hetnek idősebbek és fi-
atalok közt, szülők és 
gyerekeik vehetnek részt 
együtt csendeshéten, és 
akik korábban csak az 
istentiszteletek látogatói 
voltak, aktív tagjaivá vál-
hatnak a közösségnek.  

Mivel gyülekezeti he-
tet szervezünk, ezért túl-
jelentkezés esetén a gyü-
lekezet tagjai élveznek 
elsőbbséget. Akik nem 
járnak rendszeresen a 
gyülekezetünkbe, azo-
kat – megértésüket kö-
szönve – csak várólistán 
tudjuk fogadni. 



A HELYSZÍN ÉS AZ IDŐPONT KIVÁLASZTÁSA 
Olyan helyet kerestünk, ahol több száz személyt kényelmes kö-

rülmények között el lehet szállásolni, van kellő számú közösségi 
helyiség a kiscsoportos beszélgetések megtartására, de van kel-
lően nagy befogadóképességű terem is, ahol a tábor résztvevői 
össze tudnak gyűlni a közös alkalmak idején, ugyanakkor a pasa-
réti közösségnek ne kelljen más, idegen csoportokkal osztozni a 
helyen. Így esett a választás ismét a sátoraljaújhelyi konferencia-
telepre.  

Időpont: 2017. július 23-29. és július 30 – augusztus 5. A hetek 
vasárnap estével kezdődnek és szombat ebéd után érnek véget. 
 

PROGRAMTERV 
Tervezett napirendünk mindkét hét esetében:  
Délelőtt előadás és kiscsoportos beszélgetés, melyek ideje alatt 

gyermekfoglalkozást is szervezünk.  
Délután fakultatív programok (fórumbeszélgetések, kirándulás, 

sport, vetélkedők, szabadidő, stb.)  
Este áhítat, utána lefekvésig közös éneklés, filmnézés, beszélge-

tés, stb.  
 

JELENTKEZÉS 
Az egyes bibliaórák tagjai a jelentkezésüket kérjük, hogy a 

csoportvezetőnek adják le. 
Akik nem tartoznak egyik gyülekezeti csoporthoz sem, azok je-

lentkezni a kisteremben, a vasárnap délelőtti istentiszteletek kö-
zött, illetve a 10 órakor kezdődő istentisztelet után tudnak a kitöl-
tött jelentkezési lap leadásával, és az előleg befizetésével márci-
us 5. és április 9. között. 

Kérjük, hogy akik egy szobában szeretnének megszállni, jelent-
kezésüket együtt, egy időben adják le.  

Gyermekek 15 éves korig csak felnőttel együtt jelentkezhetnek. 
Az előleg 10.000,-Ft / fő, mely összeget a jelentkezési lap leadá-

sával együtt készpénzben kell kifizetni.  
A részvételi díjból fennmaradó összeget a táborban lehet kifi-

zetni, ahol Erzsébet-utalványt és SZÉP-kártyát is elfogadnak, de 
bankkártyával nem lehet fizetni. 



RÉSZVÉTELI DÍJ 
A szoba komfortfokozata és a résztvevő életkora szerint a díjak 

a következők: 
• 2-4 ágyas, fürdőszobás szoba 10 év felettieknek:  

36.000,-Ft / fő / hét 
• 2-4 ágyas, fürdőszobás szoba 3-10 éves kor között:  

25.000,-Ft / fő / hét 
• gyerekeknek 3 éves kor alatt (ha kér étkezést):  

10.500,-Ft / fő / hét 
• gyerekeknek 3 éves kor alatt (ha nem kér étkezést):  

díjmentes 
• 2-4 ágyas közösségi szállás (közösségi fürdő és WC)  

10 év felettieknek:  
22.000,-Ft / fő / hét 

• 2-4 ágyas közösségi szállás (közösségi fürdő és WC)  
3-10 éves kor között:  
14.000,-Ft / fő / hét 

A részvételi díjakat gyülekezeti támogatás figyelembevételé-
vel állapítottuk meg, és azok a szállást, az IFA-t, az étkezést és a 
közös vonatút, valamint a vasúttól a táborig az autóbusz költsé-
gét foglalják magukban.  

Ha valakinek módjában áll, és a költségekhez szívesen hozzá-
járulna, kérjük, céladománnyal támogassa a gyülekezeti heteket! 

 

UTAZÁS, MEGKÖZELÍTÉS 
Sátoraljaújhely Magyarország észak-keleti részén, a Zempléni-

hegységben fekszik. A Várhegy Üdülő 300 méter magasan egy 5 
hektáros ősfenyvesben helyezkedik el, gyönyörű kilátással Sáros-
patakra és a Bodrogközre. 

Akik nem gépkocsival jönnek, azok számára közös, vasúttal tör-
ténő utazást szervezünk.  

Akik gépkocsival terveznek jönni, és még van szabad hely az 
autójukban, kérjük, hogy jelezzék jelentkezéskor. Így tudjuk az au-
tóban levő helyeket és az autóval szívesen utazókat egymás mel-
lé szervezni. 

Az utazási költség támogatását csak azok számára tudjuk biz-
tosítani, akik vonattal jönnek. 



Vonattal  

Indulás: július 23-án és 30-án (vasárnap) a Keleti pályaudvarról 
12:00-kor induló, Budapest - Sátoraljaújhely között közlekedő sebes-
vonattal.  

Visszautazás: július 29-én és augusztus 5-én (szombaton) a Sátor-
aljaújhelyről 13:48-kor induló vonattal.  

Sátoraljaújhelyen különbusz szállítja majd az utasokat a vasút-
állomás és az üdülő között. 

Akinek nincs vagy legfeljebb 50%-os vasúti kedvezménye van, 
azok számára közös kocsit rendelünk, amelyben csoportos ked-
vezménnyel tudunk utazni (a jegyvásárlást is csoportosan intézzük).  

Aki 50%-ot meghaladó vasúti kedvezménnyel rendelkezik, gyü-
lekezetünket azzal segíti, ha jegyét egyénileg vásárolja meg. 
 

Gépkocsival  

Az M3 autópálya Miskolc kijáratánál (151.) érdemes az M30 
autópályán folytatni az utazást, melynek a legvégéig kell autóz-
ni. Balra kanyarodva, 500 méterre egy körforgalom található, 
ahol a 37-es főúton kell folytatni az utat. Sátoraljaújhelyre beérve, 
az első utcánál (Oremus) lehet balra kanyarodni, és ezen az úton 
haladva hamarosan megérkezünk az üdülőhöz. A főútról történő 
lekanyarodást tábla segíti. 

A távolság 260 km, 3-3,5 óra autózással érdemes tervezni. Az 
autóval utazókat megkérjük, hogy legkésőbb 16:00 óráig érkezze-
nek meg!  

GPS koordináták: N48°23’10” (48,385998) / E21°38’10” (21,6361195). 
 


