
Szajoli házaspáros hét, 2022 

Kedves Házaspárok! 

Idén nyáron ismét lehetőség nyílik a Fasori gyülekezet házaspárjai, családjai számára, hogy Házassággondozó 
csendeshét során Isten erősítse, formálja, javítsa a házasságainkat. 2022.07.31-08.05. között Szajolon, a Nairam 
Rendezvényközpontban lesz erre alkalmunk a Holt-Tisza partján. (www.nairam.hu)  

A csendeshét vezetője Pataki András lelkipásztor. A hét témája: a református házassági fogadalmat, illetve a 
házasságok szakítópróbáit járjuk körül Pataki András és Dr. Tolnay Lajos előadásai segítségével. 

Nagyon számítunk a pénteki és szombati pároskörök tagjainak jelentkezésére, illetve azokra a házaspárokra, akik a 
gyülekezetben rendszeres szolgálatot végeznek. Ugyanakkor természetesen várunk minden más fasori házaspárt is! 

A csendeshétre való jelentkezés többlépcsős: 

1) Először a jelentkezési lapot kérjük kitölteni, amely egy szándéknyilatkozat a csendeshéten való részvételről. 
A jelentkezési lapok kitöltésének határideje: 2022.04.03., vasárnap éjfél. A Jelentkezési lap linkje: 
https://forms.gle/V9VGMjx4dqQJwPau6 (Google Chrome böngészőben ajánljuk kitölteni) 

2) A jelentkezések után sorrendet állítunk fel, mivel a tábor kapacitása 110 fő. A jelentkezések elbírálásakor 
előnyben részesítjük a pároskörök tagjait, illetve a gyülekezet állandó szolgálóit. A befogadásról, vagy 
várólistára kerülésről ápr. 10-ig mindenkinek értesítést küldünk. 

3) Akik a részvételi listára kerülnek, azoktól családonként 30 000 Ft előleg befizetését kérjük 2022. 04. 18-ig, 
húsvét hétfőig a gyülekezet számlaszámára 10702019-19818049-52000001. Utalás során a közlemény 
rovatba kérjük feltüntetni Szajol-2022 előleg + Családfő neve. Az előleget SZÉP kártyáról nem lehet fizetni. 
A befizetés igazolását 04.18-ig kérjük elküldeni a hazashet.fasor@gmail.com címre. 

4) A teljes részvételi díjat 2022. 06. 15-ig kell befizetni átutalással a fenti számlaszámra. A közlemény rovatba 
kérjük a Szajol-2022 + Családfő nevét beírni. A befizetés igazolását 06.15-ig kérjük elküldeni a 
hazashet.fasor@gmail.com címre. 

5) Előleg befizetése híján a helyeket ápr. 19-én felszabadítjuk a várólistán lévők számára. Későbbi 
visszamondás esetén nem tudjuk az előleget visszafizetni. 

6) A várólistán lévőket szabad hely esetén a jelentkezések sorrendjében, folyamatosan értesítjük. 

A táborban SZÉP-kártyával való fizetésről jelenleg tárgyalunk a rendezvényközpont vezetőségével (ennek igényét 
kérjük, jelezzétek a jelentkezési lapon). 

A csendeshét díja teljes ellátással, szállásdíjjal együtt: 

● 0-3 éves korig 15 000 Ft/fő/hét,  
● 3-12 éves kor között 40 000 Ft/fő/hét,  
● 12 éves kor felett 58 000 Ft/fő/hét.  
● A gyerekek között szolgálóknak 30 000 Ft a részvételi díj a hétre.  
● A nagycsaládosok részére további támogatást tervezünk a jelentkezések függvényében. 

Amennyiben anyagi támogatást szeretnétek kérni, vagy ha adományt tudtok felajánlani más családok számára, 
annak összegét a jelentkezési lapon kérjük feltüntetni. 

A gyermekek közötti szolgálatra most is van lehetőség, akár gyermekmegőrzőben, akár a nagyobbak között. Erre a 
szolgálatra házaspárokat, egyedülállókat és a családokkal érkező 12 év feletti gyermekeket várunk. Részletek felől 
Szöllőssy Emőkénél lehet érdeklődni. 

A családos héttel kapcsolatban további kérdés esetén a hazashet.fasor@gmail.com címen lehet érdeklődni. 

Imádságos szívvel, Isten áldását kérve készüljünk a csendeshétre! 

A szervezők nevében, testvéri szeretettel: 

2022. március 20.       Pataki András Dávid lelkipásztor 

http://www.nairam.hu/
https://forms.gle/V9VGMjx4dqQJwPau6
https://forms.gle/V9VGMjx4dqQJwPau6
mailto:hazashet.fasor@gmail.com
mailto:hazashet.fasor@gmail.com
mailto:hazashet.fasor@gmail.com

