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Zlato za vyrezávanú
tekvicu s Bakchusom

Kým dospelí
besedovali, deti sa hrali

ČESKO-SLOVENSKÉ SÚBOJE V CARVINGU POKRAČUJÚ
Šurianski stredoškoláci
úspešne reprezentovali na
7. ročníku medzinmárodnej
súťaže v dekoratívnom vyrezávaní do ovocia a zeleniny Czech carving Cup.
OSTRAVA. Koncom novembra sa
v rámci Gastro festivalu na Výstavisku Černá louka v Ostrave
stretlo vyše sedemdesiat rezbárov. V štyroch kategóriách bolo
vystavených 112 výrobkov.

Súťažili skúsení
aj nováčikovia

Dve kategórie boli zamerané na
dekoratívne vyrezávanie do tekvíc a na strašidelné tekvice s halloweenskou tematikou. Jedna
kategória bola zameraná na udalosť roku 2009 a jedna kategória
bola určená pre nováčikov v carvingu, ktorí vyrezávali motívy

do jabĺčok a cukrového melóna.
Presadili sa v silnej
konkurencii

Už tradične sa takýchto súťaží sa
zúčastňujú žiaci Strednej odbornej školy na Nitrianskej
81 v Šuranoch. Žiaci nadstavbového štúdia spoločné stravovanie Erik Dikasz, Jozef Hajnala
a štvrtáčka z odboru cukrár-kuchár Martina Hornická sa dokázali v silnej konkurencii presadiť. Získali tri bronzové, tri
strieborné a Jozef Hajnala dokonca zlatú medailu za dekoratívne vyrezanú tekvicu s názvom Bacchus – oslava vína. Okrem toho získal strieborný pohár za celkový počet získaných
bodov.
Úspech týchto žiakov je úspechom nielen školy, ktorá ich
materiálne a odborne podporu-

Úspešní študenti
Jozef Hajnala (vľavo) a Erik Dikasz (vpravo).

je, ale aj Slovenska v presadzovaní sa na zahraničných výsta-

Otázky plánov Komárna
na výstavbu mosta, obnovy
prístavu či výstavby logistického parku boli hlavnou
témou stretnutia veľvyslanca Spolkovej republiky
Nemecko v Slovenskej republike Axela Hartmanna
s primátorom mesta Tiborom Bastrnákom.
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vách a juniorských súťažiach.
(RP)

Je potrebné pripraviť sa
na investície

Veľvyslanec vyzdvihol dôležitosť dobrej infraštruktúry, ktorá

hodný preto, že sa na maďarskej
strane môže napojiť na diaľnicu
M1, ktorá smeruje z maďarskej
metropoly k rakúskej hranici
a je vzdialená iba sedem kilometrov.
Pomôžu európske fondy

Na stretnutí
Nemecký veľvyslanec Axel Hartmann (v strede) s primátorom Komárna Tiborom Bastrnákom (vpravo).
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je dôležitá z pohľadu investorov.
„Teraz síce nie je čas, kedy možno očakávať investície, ale je
veľmi dôležité pripraviť sa na to
obdobie,“ zdôraznil. Hartmann
pripomenul, že je dobré, že na
Slovensku sú nemeckí investori.

NOVÉ ZÁMKY. V rámci série
podujatí Literatúra na dosah
ruky sa Novozámčania zoznámili so Zsófiou Bárczi, ktorá na
túto príležitosť vymenila úlohu redaktorky za úlohu respondentky.

Monografia o Mécsovi bola
Zsofiinou dizertáciou

Veľvyslanec sa prihovoril za vybudovanie nového mosta

KOMÁRNO. Primátor hosťa informoval o hospodárskej situácii
mesta, o raste miery nezamestnanosti, o situácii na Univerzite
Hansa Selyeho, ale aj o plánoch
výstavby nového závesného dunajského mosta, obnovy dunajského prístavu či vybudovania
logistického centra.

Hosťom Literárnej kaviarne bola Zsófia Bárczi - prozaička, literárna historička
a profesorka Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre.

Dunajský most prínosom

Ako však dodal, na Slovensku
nie je priaznivá infraštruktúra
na prepravu tovaru. Primátor
potvrdil, že vodná cesta by bola
jedným z riešení prepravy tovaru, dunajský most by bol zas vý-

Veľvyslanec podčiarkol, že by
bolo potrebné čo najskôr zrealizovať tieto investície, na čo je
možné využiť aj podporné
európske fondy, aj keď sa teraz
zdá, že je to zbytočné. „O pár rokov, keď bude po kríze, investori
pôjdu tam, kde je pripravená infraštruktúra,“
konštatoval
Hartmann.
Prvá návšteva nemeckého
veľvyslanca v Komárne, v rámci
ktorej si prezrel Starú pevnosť či
Nádvorie Európy, vznikla zo
spoločnej iniciatívy primátora
a Gymnázia Hansa Selyeho.
(TASR)

„Zsófiu sme spoznali predovšetkým ako prozaičku, no boli
aj také podujatia, kde sme sa
spoločne pýtali našich hostí.
V roku 2008 vyšla jej kniha
s názvom Szellemidézés o Lászlóovi Mécsovi, jednej z najvýznamnejších osobností cirkevnej lýry. Monografia bola jej
dizertáciou,“ povedal literárny
kritik Péter H. Nagy v úvode
besedy organizovanej Knižnicou A. Bernoláka. Ako nadviazala regionálna spisovateľka žijúca v Nových Zámkoch, vždy
ju zaujímali nezodpovedané
otázky a premlčané veci. „Keďže László Mécs od roku 1946 do
začiatku 70-tych rokov nemohol predstúpiť pred literárnu
verejnosť, zaujímalo ma, čo je
za tým,“ hovorí Zsófia Bárczi.
Študovala maďarskú
literatúru

Autorka pochádza z Rimavskej
Soboty. Základnú školu absolvovala v Tornali, strednú školu
v Košiciach. Diplom získala
v Nitre na Vysokej škole pedagogickej v r. 1996. Ešte v tom istom roku začala vyučovať maďarskú literatúru na Katedre
hungaristiky.
Zaoberá sa vzťahom medzi
literatúrami

V tomto roku vyšla Zsofiina
publikácia A mennynek és
földnek (Nebu a zemi) obsahujúca literárne štúdie a eseje.
V prvej časti knihy sa zaoberá
vzťahom medzi jednotlivými
kultúrami, najmä medzi španielskou a maďarskou literatúrou. „Dostala som sa k nej bliž-

Zsófia Bárczi
Hosťovala v kaviarni.
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šie vďaka manželovi, veľa sme
sa rozprávali na túto tému aj
doma. Okrem toho, na univerzite sa za uplynulé obdobie stal
dôležitým preklad. Každý sa
snaží orientovať na literatúru,
ku ktorej má blízko. Tak sa
u mňa dostala do obrazu španielska literatúra,“ vysvetlila
autorka, ktorá je členkou Spoločnosti maďarských spisovateľov na Slovensku, Spoločnosti Farkasa Kempelena (Spoločnosť maďarských doktorandov
a bádateľov na Slovensku) a Literárnovednej
spoločnosti
Sambucus. Zófia Bárczi získala
v roku 2003 tvorivé štipendium
Literárneho fondu.
Deti postrážili v knižnici

Kým sa dospelí venovali literatúre, deti strážila pracovníčka
knižnice, teta Marta. „Iniciátorkou myšlienky klubu je Ildikó Kecskés. Ona navrhla, aby
počas Literárnych kaviarní
fungovala akási herňa pre
najmenších. Súhlasila som
a určite túto možnosť privítali
aj rodičia. Klub nie je len pre
tých, ktorí nemajú počas besied komu zveriť svoje dieťa,
ale môžu prísť aj matky, tehotné ženy, mladé i staré mamy, otcovia, dedkovia,“ vyzdvihla Marta Hamarová. Ako
ju doplnila iniciátorka Literárnych kaviarní, posledná tohtoročná beseda sa uskutoční
7. decembra. „V kaviarni na
korze privítame redaktorov
týždenníka Vasárnap,“ uzavrela Ildikó Kecskés.
ANGELIKA PUKANECOVÁ

Chcú prepojiť poznatky akademickej obce s regiónmi
Predstavitelia akademickej
verejnosti hľadajú spôsob
rozvoja regiónov v ľudskom
potenciáli.
PODHÁJSKA. Východoeurópska
agentúra pre rozvoj, n.o. (EEDA)
zorganizovala na túto tému minulý týždeň dvojdňovú medzinárodnú konferenciu. Okrem
domácich sa zúčastnili zástupcovia akademickej obce, štátnej
správy aj samosprávy z Českej
republiky, Poľska, Maďarska,
Srbska, Ruskej federácie a Litvy.
Vo východoeurópskom priestore sú značné rozdiely medzi
štátmi, na Slovensku zasa medzi
regiónmi,“ povedala pre MY Adriana Grenčíková, predseda organizačného výboru. „Máme
u nás zaujímavé regióny z prírodného hľadiska a turizmu. Ale
sa ak v nich nevytvoria pod-

mienky pre služby, rozvoj obce a
ľudí, tak hlavne mladí odídu a
pridanú hodnotu svojej práce
realizujú v inom regióne. Chceme prepojiť poznatky akademickej obce s regiónmi, aby sa
odborníci na ľudské zdroje vyjadrili, ako ďalej.“
Kľúčovými sú ľudia

Organizátori oslovili aj ministra, krajské štruktúry a slovenské regionálne rozvojové agentúry, ale márne. Najviac zareagovala Česká republika.
„Máme k sebe relatívne blízko, podobne sú u nás previazané
lokálne problémy s globálnymi,“
pridal sa profesor Václav Liška
z ČVUT Praha (ČR).
„Kľúčovými sú kvalitní ľudia
vo vedení obcí, firiem a škôl. Ak
nie sú výrazne obmedzovaní,
vedia riadiť operatívne, ale uva-

žovať perspektívne aj o rozvoji v
dlhšom časovom horizonte.“
„Na Slovensku som po druhýkrát, nedávno som mal prednášku na vysokej škole v Trenčíne,“ vysvetlil profesor Valentinas Navickas z Technologickej
univerzity v Kaunase (Litva).
„Ekonomické faktory sú objektívne a racionálne zdôvodniteľné, ale konkrétne rozhodnutia
prijíma administratíva, ktorá sa
niekedy riadi subjektívnymi či
politickými vplyvmi. Podhájska
má unikátne miesto, prírodné
bohatstvo a rekreačný areál. Určite sa bude ďalej rozvíjať - stačí
sa pozrieť z okna na súčasný
stavebný ruch.“
Chcú vyvolať spoločenskú
diskusiu

Konferenciu svojím videopríspevkom v slovenčine pozdravil

skumných inštitúcií, podnikateľov a regiónov.“ Adriana Grenčíková dodala, že chcú vyvolať
spoločenskú diskusiu, a zainteresovať aj subjekty, ktoré sa zatiaľ nezúčastnili.
Regióny sa majú učiť

Na konferencii
Stretnutie by malo byť precedensom pre spoločný akademický aj podnikateľský zámer.
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aj profesor Miroslaw Skibniewski z Marylandskej univerzity
v USA. „Je to téma verejne prospešná na zlepšenie života ľudí v
regiónoch,“ zdôraznil. „Táto
konferencia má byť preceden-

som pre spoločný akademický aj
podnikateľský zámer,“ dodal
mimoriadny profesor Sergej
Vojtovič, garant konferencie.
„Chceme ukázať, kam by malo
smerovať spojenie vedecko-vý-

Riaditeľ EEDA Jozef Zaťko zainteresoval do prípravy podujatia
aj riaditeľa termálneho kúpaliska Jozefa Barcaja, starostu Podhájskej Vladimíra Bakoša a starostu Dolného Ohaja Pavla Slobodníka. „Niektoré regióny Slovenska by sa mohli od nás učiť.
Ale určite je dosť nápadov
a podnetov, ktoré by sme mohli
prevziať aj my,“ povedal V. Bakoš. „Sme radi, že odborníci sa
stretli práve u nás. Z konferencie sa pripravuje zborník, ktorý
si určite rád prečítam.“
MIROSLAV ANTONI

