
Milí účastníci nášho letného Týždňa duchovnej obnovy. Už len niekoľko dní nás delí od nášho 

spoločného stretnutia, na ktoré sa spolu s vami tešíme. Tu je niekoľko dôležitých informácií pre vás. 

1) Miesto konania: GPS súradnice Vás dovedú až k vstupnej bráne do areálu:  E48.387379, 

N21.635951. Presná adresa a názov zariadenia: Várhegy üdülő, Sátoraljaújhely, Úttörők útja, 3980 

Magyarország. Bratislavčania môžu cestovať najrýchlejšie cez Maďarsko. Pre cestou si je potrebné 

kúpiť elektronickú diaľničnú známku tu: https://ematrica.nemzetiutdij.hu/ (pre osobné autá: 

kategória D1, 2 975 HUF cca 9,50 EUR). Cez Maďarsko je potrebné Budapešť obísť po diaľnici M0 (cca 

20 minút), lebo cesty krížom cez Budapešť sú síce kratšie, ale trvajú cca 1-1,5 hod. Keď prídete 

vlakom, dajte o sebe vedieť do piatku, prídeme pre vás autami na stanicu. Pešo to je  cca 5,5 km. 

2) Čas príchodu a registrácia: Pred nami končí o 13:00 misijný tábor s počtom 400 účastníkov. 

Izby je potrebné upratať, preto prosíme rešpektujte čas ubytovania. Do areálu môžeme vstúpiť 

najskôr od 15:00 (čas začiatku registrácie). Izby budú k dispozícii až od 17:00 (čas začiatku 

ubytovávania). Večera sa bude podávať presne od 18:00 do 19:00. Veľmi pekne vás prosíme, vyhnite 

sa tomu, aby ste začali prichádzať až po 18:00 hod. Veľmi dôležité upozornenie: Nie je možné si do 

areálu priniesť žiadne domáce zvieratko, prosím, rešpektujte to!  

3) Parkovanie: Pri ubytovávaní bude možné s autami zájsť až k pavilónom, vyložiť si veci 

a potom zaparkovať na vyznačenom parkovisku naľavo pri vstupe do areálu. 

4) Stravovanie: Pri registrácii dostane každý účastník farebný náramok, ktorý budeme nosiť 

počas celého pobytu. Podľa farby náramku Vám bude vydaný druh stravy ktorý ste si objednali. 

(nebudete musieť nosiť žiadne stravné lístky). Pripájame aj jedálny lístok, aby ste sa mohli podľa neho 

zariadiť tí, ktorí niečo z toho nejete. Porcie sú bohaté, nemusíte sa báť, že zostanete hladní. Strava 

bude vegetariánska, ale v utorok, vo štvrtok a v sobotu dostanú tí, ktorí si objednali mäsitú stravu, pri 

obede jedlo s mäsom. K obedu a k večeri bude vždy nejaký zeleninový šalát. Raňajky nebudú formou 

švédskych stolov, všetky jedlá sa budú vydávať pri okienku. Rešpektujeme miestnu kuchyňu 

a upozorňujeme, že podávať sa bude iba biele pečivo, kravské mlieko, čaj a voda. Ak má niekto iné 

zvyky a nároky (celozrnné pečivo, sójové či iné rastlinné nápoje), doneste si prosím svoje, najlepšie 

trvanlivé. Na izbách nie sú chladničky, sú iba na chodbách pre uskladnenie dôležitých liekov, najmä 

inzulínu a pod. Dobrá správa je, že počas týždňa bude do areálu chodiť dodávka s čerstvou zeleninou 

a s ovocím, ktoré si bude môcť každý zakúpiť.  Kurz: 1 EUR = cca 300 HUF. 

5) Šport a rekreácia: Areál obsahuje volejbalové ihrisko a basketbalové ihrisko, 4 kamenné 

pingpongové stoly, stredne menší bazén na kúpanie a pre deti hojdačky a detské ihriská takmer pred 

každým pavilónom. Siete, rakety, lopty a loptičky sa nepožičiavajú, je potrebné si ich priniesť. 

6) Detský program a celkový program: Od 9:30 do 12:30 budú mať deti od 3 do 12 rokov počas 

každého dňa svoj vlastný program. O menšie deti sa budú musieť postarať rodičia. Počítame s tým, 

že mládežníci sa budú zúčastňovať bežného denného programu, ktorý bude bohatý a pestrý. 

Spoločne sa budeme schádzať k chválam a k pobožnostiam, tematiku dňa budeme preberať 

v skupinkách, ktoré budeme volať rodiny. Dopoludnie bude vrcholiť workshopmi s pestrou ponukou. 

Na tomto mieste musíme s ľútosťou oznámiť, že sestra Milena Mikulková pred pár dňami svoju 

účasť zo zdravotných dôvodov odriekla. V stredu a vo štvrtok budú medzi nami Mojmír a Ilonka 

Voráčovci, ktorí budú mať tiež svoj workshop.  

7) Na čo nezabudnúť: Odporúčame si uzavrieť nejaké komerčné zdravotné poistenie, najmä 

športovci a výletníci . Nezabudnite si vybaviť aspoň európsku kartu zdravotného poistenia. V areáli 

bude súrne prípady riešiť brat MUDr. Peter Pollák, ale nie to, keď si niekto zabudne lieky, ktoré užíva. 

Prosíme, doneste si, pokiaľ ste hudobníci, svoje hudobné nástroje, okrem klavíru . Hudba a spev 

budú dôležitou súčasťou každodenného programu. Týždeň duchovnej obnovy bude mať svoj vlastný 

spevník, ktorý bude k dispozícii. 

Veríme, že sme na nič dôležité nezabudli. Tešíme sa na stretnutie so všetkými vami a prajeme vám 

Božiu ochranu na ceste, aby sme mohli spolu prežiť krásny čas.  

Za realizačný tím, Daniel Márföldi, v Bratislave, 6.7.2016.  

https://ematrica.nemzetiutdij.hu/

