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Pred rokom – 21. januára 2017 vo veku 81 rokov zomrel dlhoročný člen umeleckého súboru martinského Slovenského komorného
divadla Štefan Halás. Celý svoj profesijný život zasvätil Tálii. Bol predovšetkým herec, ale aj recitátor, režisér, autor divadelných
hier, venoval sa tiež televíznej a rozhlasovej tvorbe, pôsobil v dabingu. Na dosky martinského divadla vstúpil ako absolvent VŠMU v
roku 1959 a za bezmála štyri desaťročia tu vytvoril 183 dramatických postáv.

SPOMIENKA NA ŠTEFANA HALÁSA
v Pygmalionovi,
Bricka v Mačke na
horúcej plechovej
streche, Tibalta v
Rómeovi a Júlii
či Chlestakova
v R e v í z orov i.
Štefan Halás sa
veľmi skoro sa
vypracoval na
stabilné opory
martinského
hereckého
s ú b o r u .
Domovskému
divadlu zasvätil
takmer štyri
desaťročia
intenzívnej
tvorivej práce.
O k r e m
herectva sa však
venoval aj práci
režiséra, autora
Spočiatku ho režiséri obsadzovali najmä do
postáv mladíckych nadšencov. Postupne
v ňom odhalili bohatú škálu hereckých
výrazových prostriedkov, a tak začal
dostávať úlohy typovo i žánrovo pestré.
Halásov talent vynikol predovšetkým v
dramatických kreáciách s psychologickou
drobnokresbou, zakrátko sa vypracoval aj
na majstra expresívnej skratky. Jeho strohé
gesto a precízna dikcia dodávali postavám
emocionálnu hĺbku a presvedčivosť. Štefan
Halás však s ľahkosťou zvládal aj komediálne
polohy a zveličenie. Z jeho pamätných
postáv spomeňme aspoň profesora Higinsa

a dramaturga. V Turci ho poznali viaceré
ochotnícke súbor y, ale ako režisér
systematicky pracoval najmä s ochotníkmi
z Kysúc, desať rokov pravidelne cestoval za
„svojimi“ hercami do Turzovky.
V rokoch 1977 – 1987 pod jeho režijným
vedením naštudovali divadelníci v Turzovke
celkom 7 inscenácií – VYMENENÁ
PRINCEZNÁ, ŠKRIEPKY V CHIOZZE,
BIELA NEMOC, ALADINOVA ČAROVNÁ
LAMPA, SKROTENIE ZLEJ ŽENY,
AUCASSIN A NICOLETTA a PRINCEZNÁ
SO ZLATOU HVIEZDOU a odohrali 96
predstavení. Bol to „zlatý vek“ turzovského

ochotníckeho divadla, na ktorý sa dodnes
nepodarilo nadviazať...
Režijne sa Štefan Halás prejavil aj v
martinskom divadle, na profesionálnych
doskách naštudoval osem hier, bol
tiež autorom viacerých príležitostných
dramatických pásiem. Venoval sa dabingu,
televíznej aj rozhlasovej tvorbe, hral v
dvadsiatich filmoch. Vyskúšal si tiež
pôsobenie na poste umeleckého šéfa. Prvý
raz viedol umelecký súbor v pohnutých
rokoch 1968 – 1974, druhý raz si túto
funkciu odskúšal v „poprevratových“ časoch,
v rokoch 1991 – 1996. Štefan Halás je tiež
autorom divadelných hier, vydal ich aj knižne
pod názvom 10 divadelných hier (na hranie
i na čítanie). Ako autor sa tiež podpísal pod
knihou spomienok a rozhovorov s členmi
martinského divadla Život s divadlom. „Tak
teda odchádzame. Generácia za generáciou.
Ale niečo tu predsa len ostáva. Ducha
divadla nemožno zničiť. Divadlo je večné...
A musíme veriť, že bude stále lepšie a
pravdivejšie, že bude neustále nastavovať
zrkadlo dobe, v ktorej žije, a ľudia sa aj cez
divadlo stanú lepšími a krajšími. Bohatšími
o mnohé poznania. A napokon – zvíťazí nad
všetkým láska?“ – toľko posledná citácia z
Halásovej knihy Život s divadlom.
Akoby si vopred napísal vlastný epitaf.
Zhrnul zmysel tých rokov, keď nadšene
slúžil Tálii. Tí, ktorí si ho pamätajú z
príslovečných dosiek, ktoré znamenajú svet,
zrejme potvrdia, že to zmysel malo. Česť
jeho pamiatke.
(Fotografia a časť textu je prevzatá z https://
myturiec.sme.sk/c/20450609/stefan-halastak-teda-odchadzame-generacia-zageneraciou.html#ixzz54SAFSVh8.)

pripravil: iVAN gAJDIčIAR st.
POĎAKOVANIE
Mestské múzeum Karola Točíka v Turzovke vyslovuje
poďakovanie

p. JOZEFOVI ČUBOŇOVI z Turzovky
za dar, ktorým obohatil zbierkový fond múzea. Z pozostalosti
svojho otca, niekdajšieho výborného futbalistu daroval
múzeu fotoalbum s cennými fotografiami s futbalovou
tematikou a tiež zápisník výsledkov Tatrana Turzovka z rokov
1950 - 1983. Tento mimoriadne cenný materiál pomôže
lepšie zmapovať dejiny tohto najpopulárnejšieho športu v Turzovke.
Zároveň vyzývame aj iných bývalých hráčov turzovského Tatrana, aby pomohli s
mapovaním dejín turzovského futbalového klubu, ktorý si bude pripomínať 90 rokov
svojej činnosti. Vítané sú fotografie, zápisky, výstrižky z novín, plagáty, odznaky, vlajočky,
dresy, a čokoľvek, čo súvisí s činnosťou Tatrana Turzovka.
Daňový úrad Žilina, pobočka Čadca podľa § 50 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov, po súhlase daňovníka nám aj v tomto roku
oznámil údaje daňovníkov, ktorí Spolku v kalendárnom roku 2017 poukázali podiel
zaplatenej dane a my im takto môžeme verejne poďakovať. V minulom roku darcami
boli
GRAPA, s.r.o Turzovka, Juraj Žiačik, Martin, MUDr. Oľga Gengelová, s.r.o Banská Bystrica,
VYŠINSKÝ – DENT, s r.o. Turzovka, JUDr. Pavol Polka, Žilina, Centrum Palatinum, s.r.o.,
Malachov, Anna Štefáková, Korňa, Silvia Gajdičiarová, Turzovka, MUDr. Pavol Dlhopolček,
PhD., Banská Bystrica, ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o

PRIPOMÍNAME SI
V pondelok 12. februára 2018 uplynulo 5 rokov od času, keď nás navždy opustil lekár,
gynekológ a pôrodník

MUDr. ALEXANDER KLIKA

Bol dlhoročným členom nášho Spolku, kde si stále pripomíname jeho slová, činy
a skutky, ktoré vo svojom plodnom živote vykonal pre mesto Turzovka. Uchovávame
ich vo svojich mysliach, srdciach a trvalých spomienkach s vďakou a úctou.
Vo štvrtok 15. februára 2018 uplynie 105 rokov od času, čo sa v Turzovke – Hlinenom
narodil novinár a spisovateľ

PRIJATÁ PONUKA NA SPOLUPRÁCU
V januári 2018 Úrad pre Slovákov žijúcich
v zahraničí prijal našu ponuku na spoluprácu
pri príprave VI. Svetového stretnutia
Turzovčanov a oficiálne ju potvrdil. V liste
adresovanom prezidentovi Spolku, predseda
ÚSŽZ JUDr. Ján Varšo, CSc. napísal:
... Kontakty Slovákov žijúcich v zahraničí
s rodinnými príslušníkmi a priateľmi u nás
predstavujú dôležitú súčasť udržiavania

prirodzených väzieb našich krajanov
s materskou Slovenskou republikou. Stretnutia
v rôznych formách a podobách napomáhajú
zveľaďovať ich národné povedomie, identifikovať
sa so slovenskosťou a propagovať Slovensko vo
svete. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
víta a oceňuje aktivity, ktoré prispievajú
k posilňovaniu väzieb našej domoviny so
svetom rodákov, krajanov a priateľov Slovenska
v rámci slovensko – slovenských vzťahov.
Svetové stretnutie Turzovčanov a ich potomkov,
ktorého šieste pokračovanie plánujete na
17. – 19. augusta 2018 patrí medzi takéto
podujatia. Veľmi radi poskytneme súčinnosť
pri sprostredkovaní informácií krajanom
v existujúcich slovenských médiách v štátoch,

v ktorých rodáci či potomkovia z Turzovky
žijú a pôsobia. Navyše, na našu webovú
stránku (portál slovenské zahraničie) zaradíme
informáciu o konaní stretnutia s cieľom prispieť
k jeho propagácii aj v rámci našich kapacít. Už
teraz želám Svetovému stretnutiu Turzovčanov
a ich potomkov príjemné počasie, aby aj jeho
VI. ročník naplnil Vaše očakávania smerujúce
k zbližovaniu Vašich rodákov, ktorí v rôznych
dobách a z rôznych dôvodov odišli do sveta,
k Turzovke i k našej spoločnej vlasti...
Veríme, že spoločnými silami sa nám
podarí doručiť pozvanie na stretnutie
všetkým Turzovčanom vo svete a že ich
budeme môcť v našom meste privítať s
náležitou poctou.

BLAHOŽELÁME

Vo februári 2018 oslávia životné jubileá členovia nášho Spolku

MICHAL ŽIAČIK
Žilina

Mgr. VLADIMÍR GAJDIČIAR
Turzovka

MUDr. PAVOL VYŠINSKÝ
Turzovka

Jubilantom želáme všetko najlepšie, najmä pevné zdravie a do ďalších rokov veľa úspechov a životnej pohody. Aj touto cestou im
ďakujeme za všetko, čo v prospech Spolku doteraz vykonali.

JOZEF HNITKA

Podrobné informácie nájdete v nami vydaných knižných publikáciách. Tento náš
významný rodák zomrel 23.4.1992 v Čadci.
Spolok priateľov Turzovky aj pre tento rok splnil všetky podmienky
na to, aby sa stal prijímateľom 2 % podielu zaplatených daní z
príjmov právnických a fyzických osôb.
Žiadame všetkých členov Spolku, ale aj našich čitateľov,
sympatizantov, partnerov a sponzorov, aby pri podávaní
vlastného daňového priznania za rok 2017, nezabudli do rubriky
VYHLÁSENIE, ako prijímateľa podielu uviesť naše občianske združenie. Príjem z 2 %
podielu je významnou zložkou nášho skromného rozpočtu, z ktorého realizujeme všetky
aktivity. Každému, kto sa rozhodne venovať nám svoj podiel, rovnako aj Vašim rodinným
príslušníkom, priateľom a známym, ktorých v našom mene vyzvete na takúto pomoc,
budeme vďační. Okrem Vášho šľachetného úmyslu prispieť na dobrú vec je však
potrebné, aby ste do príslušného VYHLÁSENIA v tlačive daňového priznania uviedli
tieto požadované údaje:
IČO: 3 6 1 4 4 5 1 7
Právna forma: OZ podľa zákona č. 8/1990 Zb.
Obchodné meno (názov) : SPOLOK PRIATEĽOV TURZOVKY
Ulica: Jašíkova Číslo: 56 PSČ: 023 54 Obec: Turzovka
Aktuálne informácie o činnosti nášho Spolku nájdete na webových stránkach
www. spolokpriatelovturzovky.sk
Korešpondenciu zasielajte na e-mail: gajdiciar@tmn.sk

