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ŠTYRI PILIERE VYŠEGRÁDSKEHO MOSTA
V
dňoch 18. - 20. 10. 2002 sa v meste Nyíregyháza uskutočnilo historicky 2. stretnutie
klubov mládežníckej V4, na ktorom sa zúčastnili m ladí ľudia nielen z Poľska a Slovenska, ale i M aďarska a Česka. Delegácie, ktoré na pôdu Nyíregyházy dorazili približne
o 13:00, privítali usmievavé dievčatá v tradičných krojoch spôsobom typickým pre
pohostinné M aďarsko - chlebom a soľou. Po výdatnom obede a ubytovaní v priestoroch
vysokoškolského internátu sme sa vybrali na stretnutie s prim átorom mesta. Venoval nám
polhodinku zo svojho vzácneho času, v rámci ktorej nás srdečne privítal a vyjadril nádej
dlhej a plodnej spolupráce medzi národmi V4. Potom sme absolvovali prehliadku školy,
ktorú navštevujú naši m aďarskí priatelia. Ocenili sme najmä moderné technické
vybavenie, ktorým disponovali jednotlivé triedy rozľahlej budovy a veľký plavecký
bazén, slúžiaci potrebám všetkých študentov. O hodinku už nasledovalo otvorenie
volejbalového turnaja, ktorý mal preveriť naše fyzické schopnosti. Z víťazstva sa
tentoraz tešili chlapci zo Starej Ľubovne a dievčatá z Nyíregyházy. Blahoželáme! Večer
sme dostali pozvánku na večierok, ktorý madarskí študenti usporiadali pri príležitosti
uvedenia nových spolužiakov do kolektívu školy. Kultúrna zložka večera, ktorá bola
výsledkom spolupráce viacerých tried sa začala o 19:00 krátkym uvítacím ceremoniálom
a nadväzným i umeleckými scénkami, ktorým nechýbala originalita, sviežosť a kvalitný
svojský prejav. Najočakávanejším bodom programu bola tradičná cechovačka, počas
ktorej ostrieľaní študenti podrobili nováčikov množstvom úloh, testujúc ich reakcie,
šikovnosť a zručnosť. Samozrejme, všetci dopadli výborne a na spokojné obecenstvo
potom čakala tombola a výborná hudba, m ixovaná skúseným DJ.
M nohí využili ponuku zúčastniť sa na rockovom koncerte, prebiehajúcom v suteréne
školy, kde sa študenti predstavili širokým repertoárom vlastných piesní, za čo v závere
zožali zaslúžený aplauz.
Na druhý deň sme rozhodne nezaháľali na izbách, naopak, hneď zrána sme sa po
rozdelení do štyroch skupín vybrali na prehliadku mesta. Očarilo nás bohatou architektúrou, množstvom sôch a fontán, i námestím s dômyselne riešenou dlažbou,
zobrazujúcou planéty slnečnej sústavy. Po exkurzii sa v aule školy uskutočnila schôdza,
na ktorej sa m ladí ľudia vyjadrili k aktuálnym problém om z oblasti zdravotníctva,
súdnictva, školstva, ekonomiky a kultúry. Názory na danú problematiku, ale i návrhy ich
riešenia zhrnuli v krátkej správe 2 študenti z každej delegácie. Záverečná polhodinka
patrila dôležitým oznamom, týkajúcich sa budúceho fungovania klubu, jeho propagácie
a medializácie. K smelým plánom, ktoré sme si vytýčili, patrí napr. založenie mládežníckeho parlamentu, kde budú zastúpení mladí ľudia z každej krajiny, a ktorý by mal
fungovať ako poradný orgán V4. Popoludní si na svoje prišli najmä milovníci historie
- na programe bola totiž návšteva skanzemu, kde sme si overili platnosť hesla ״lepšie je
raz vidieť, ako sto ráz počuť”, v praxi. Zachovalé m estečko pôsobilo dojmom, akoby sa
jeho niekdajší obyvatelia mali každú chvíľu vrátiť ku každodenným povinnostiam.
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Obdivujúc nádherný drevený kostol, hospodárske budovy a remeselnícke dielne, dýchol
na nás duch času a na okamih sme mali pocit, že sme súčasť ou mamonou nepoznačeného
19. storočia. Tento dojem umocňovala i okolitá panoráma, striktne oddelená od
pulzujúceho života za bránami mestečka. V budove školy sme neodolali a posadali si do
miniatúrnych drevených lavíc, ktoré nepoznačil zub času, prenesúc sa do dôb, kedy
v nich sedávali a snívali, spriadajúc plány do budúcnosti, možno i naši predkovia. Bodku
za úspešným dňom urobila exkurzia do útrob supermarketu, v rámci ktorej sme si doplnili
zásoby o typické m aďarské sladkosti i malé suveníry.
V
nedeľu dopoludnia sme navštívili oblasť Tokaj - rodisko lahodného vína. Napätá
atmosféra signalizovala, že rozlúčka s priateľmi nebude ľahká... Objatia, hromadné
vymieňanie adries a mailov, pózovanie pred fotografmi... a pozvánka do Vsetína.

T Spotkanie klubów w N yíregyházie —>
(fot. Martin Metelka)

