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Novozámocká delegácia sa zúčastnila
generálnej kapituly Rádu templárov
PREDSTAVILI SA V TRADIČNOM SLÁVNOSTNOM ODEVE
Delegácia občianskeho
združenia (OZ) Nobilitas
Carpathiae z Nových Zámkov sa v Nemeckej spolkovej republike zúčastnila generálnej kapituly Rádu
templárov.
WÜRZBURG (NEMECKO). Pozvanie veľpriora Wernera Rinda prijali predseda (OZ) Mikuláš Práznovszky a členka združenia Éva
Práznovszky. Generálna kapitula sa konala za prítomnosti duchovného protektora priorátu
Gregora III., melchitského gréckokatolíckeho patriarchu Antiochie a celého Východu, Alexandrie a Jeruzalema, ako aj
kráľovského protektora priorátu, princa Asfa-Wossen-Asserateho, následníka trónu, ktorý je
synovcom posledného etiopského cisára Haile Selassie II.

Nemecký národný priorát
Rádu templárov

Rád templárov je medzinárodným ekumenickým a laickým
rytierskym rádom, ktorého
členmi môže byť každý, kto
praktizuje kresťanskú vieru a je
členom buď katolíckej cirkvi
alebo inej cirkvi, ktorá je zdru-

žená vo Svetovej rade cirkví.
Medzi hlavné ciele rádu patrí
pomoc kresťanom a pútnikom
vo Svätej zemi, láska k blížnemu
a tolerancia, ochrana kresťanskej viery, bratstvo navovok
a vo vnútri rádu, rytierstvo ducha a podpora kultúry a vedy.
Aktuálne hodnoty

Všetky tieto hodnoty sú aktuálne aj dnes, kedy prevláda egoizmus, útlak a prenasledovanie,
a hlavne, keď vo Svätej zemi sú
ohrozovaní kresťania a kresťanská viera.
„Rád templárov je skutočným
nástupcom rádu založeného
v Jeruzaleme okolo roku
1118. Nadväzuje na činnosť
a tradície templárov v Portugalsku, kde tento rád fakticky nikdy nezanikol.
V Nemecku pôsobí národný
priorát tohto rádu, na čele ktorého stojí veľprior,“ povedal
veľprior nemeckého národného
priorátu Werner Rind a pokračoval: „Generálna kapitula sa
schádza najmenej raz za tri roky a zvoláva ju veľmajster. Tohto roku sme za miesto jeho konania zvolili historické mesto
Würzburg.“

Bohoslužba podľa byzantského
obradu a investitúra

Neverejné zasadnutie generálnej kongregácie národného priorátu Rádu templárov sa konalo
v
Augustínskom
kláštore
vo Würzburgu (svojho času doň
vstúpil aj neskorší reformátor
rímskokatolíckej cirkvi Martin
Luther, aby „hľadal pokoj s Bohom“). Hostia sa zúčastnili večernej „Božskej liturgie“ podľa
byzantského obradu v miestnej
rímskokatolíckej
bazilike
Neumünster. Po nej nasledovala
tzv. investitúra - slávnostný prijímací ceremoniál nových rádových rytierov, novicov a pážat.
Druhý deň generálnej kongregácie sa uskutočnila spoločná
ekumenická modlitba podľa byzantského obradu, nazývaná večiereň alebo aj vešpery. Jej tradícia pochádza z východu, kde
kresťanstvo vzniklo a kde sa nový deň od dávnych dôb začínal
večerom po západe slnka. Večiereň sa uskutočnila v skrátenej
forme, oproti obvyklým štyrom
hodinám trvala len polovicu.
Prezentácia nášho mesta
a občianskeho združenia

Na spoločenskom večere v re-

prezentačných priestoroch kongresového hotela sa členovia
OZ Nobilitas Carpathie predstavili v tradičnom slávnostnom
odeve, ktorý kedysi nosili ich
predkovia. Ako predseda som sa
poďakoval za pozvanie a vyzdvihol som fakt, že na stretnutí
templárov sme získali mnoho
skvelých priateľov. Čelným
predstaviteľom rádu som odovzdal knihy miestneho historika o dejinách Nových Zámkov,
propagačné materiály mesta,
dokumenty o činnosti OZ Nobilitas Carpathiae.
„Vaša prítomnosť nám umožnila získať nových priateľov
zo Slovenska a spoznať ich život.
Dúfam, že toto stretnutie je začiatkom úspešnej spolupráce
medzi našimi organizáciami,“
povedal veľprior Werner Rind.
„Bol by som rád, keby aj na Slovensku bola založená organizácia Rádu templárov,“ dodal generálny pápežský prelát Joan
E. Jargue.
Záverečným aktom generálnej kapituly bola slávnostná
rímskokatolícka svätá omša
v
miestnej
bazilike
Neumünster.
MIKULÁŠ PRÁZNOVSZKY

Foto Zsolta Wárnayho
Autor vyhral regionálnu súťaž AMFO 2010.

Jubilejne na vlnách
poézie s Tőzsérom
Básnik Árpád Tőzsér, držiteľ Kossuthovej ceny,
oslávil svoje 75. narodeniny na besede s Novozámčanmi.
NOVÉ ZÁMKY. Podujatie Artkorza v cukrárni kultúrneho
domu sa začalo výstavou fotografií Zsolta Szalmu tvoriaceho
pod menom Zsolt Wárnay.
S vystavenými dielami vyhral
regionálnu súťaž AMFO 2010.

Verí v reinkarnáciu

„Pred niekoľkými ma pri štúdiu duchovnej literatúry najviac oslovila svetoznáma spisovateľka maďarského pôvodu
Mária Szepes. Chcel som odovzdať ďalej hlavné myšlienky
jednej z jej publikácií. Aj ja verím v reinkarnáciu. Chcel som
vyjadriť pocit, ktorý premôže
človeka, keď hľadá východisko
z neustáleho kolobehu,“ povedal mladý talent.
Zsolt sa od roku 2000 zaoberá
počítačovou grafikou, od roku
2006 fotografovaním. O rok neskôr začal navštevovať komárňanský fotoklub Helios. „Vystavené fotografie vznikali
medzi zrúcaninami kláštora
v Máriacsaláde. Postavu mešiáša na nich stvárnil môj priateľ László Gubó,“ prezradil
Zsolt.
Tőzsér oslávil jubileum
na besede

Delegácia

Rád templárov

Predseda občianskeho združenia M. Práznovszky a členka É. Práznovszky v historickom slávnostnom odeve šľachticov.
FOTO:ARCHÍV

Atmosféra večernej modlitby v byzantskej kaplnke.
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Na pozvanie organizátorov Literárneho
korza
zavítal
do mesta Árpád Tőzsér (na
snímke), ktorý píše básne, ese-

je, literárne kritiky, do maďarčiny prekladá slovenskú a českú literatúru. „Árpád Tőzsér sa
narodil v Petrovciach na Gemeri. Na bratislavskej Vysokej
škole pedagogickej absolvoval
roku 1960 odbor maďarčina slovenčina. Do roku 2002 prednášal dejiny maďarskej literatúry na Katedre maďarského
jazyka a literatúry FF UK v Bratislave. Na dôchodku pôsobil
ako redaktor. Píše básne, eseje,
literárne kritiky,“ odznelo
o básnikovi. Držiteľ Kossuthovej ceny a ďalších významných
ocenení v ten deň oslavoval životné jubileum. József R. Juhász mu zablahoželal tortou,
prítomní spevom.
V stredu 3. novembra bude
ďalších hosťom Literárneho
korza András Mészáros, ktorému nedávno v Zemnom udelili cenu Aniána Jedlika. Slovenský filozof a pracovník
SAV publikoval najmä monografie a kapitoly v monografiách. Vydal viacero kníh
v slovenskom a maďarskom jazyku. Zhovárať sa s ním budú
literárni kritici Péter H. Nagy
a Zsófia Bárczi.
ANGELIKA PUKANECOVÁ

Socha „Pre šťastie“ na pôde novozámockej Galérie umenia
Galéria umenia má nádvorí
nový prírastok - sochu
od Juraja Meliša. Návštevníci ju mohli prvý krát vidieť
v stredu 6. októbra a porozprával im o nej samotný autor.
NOVÉ ZÁMKY. Vznikla v rozpätí
rokov 1972 – 1974, pôvodne stála
medzi Vrábľami a Tehlou. Investorom bol štát prostredníctvom
poľnohospodárskeho podniku
v Nitre.

Plastika v znamení šťastia

„Pred takmer tridsiatimi rokmi
vytvoril jeden talentovaný sochár sochu pre jeden priestor.
Boli dobré aj zlé obdobia a socha
zostala tak trošku osamotená.
Prišiel nápad získať sochu, aby
sa znova dostala do verejného
výtvarného priestoru,“ prezradila o nápade Magdaléna Klobuč-

níková, riaditeľka Galérie umenia v Nových Zámkoch.
Plastika zo zváraného hliníka
je vysoká 520 cm a váži 350 kg.
Dá sa rozobrať a preniesť. „V roku 1972 ma oslovil investor
z Nitry, že mám vymyslieť vec
atypickú, úsmevnú a netradičnú. Vyšla vtedy na vyše štvrť milióna korún. Plastika sa nesie
v znamení šťastia. Je tam veľká
ďatelina, aj prasiatko má jednu
v puse. Komisia argumentovala,
že tomu chýba človek. Vtedy
som sa postavil k tomu pásu
na soche a hovorím: toto je československý priemer 173 cm.
Tak sa mi to podarilo pretlačiť,“
spomína autor.
Juraj Meliš vedie sochársky
ateliér

Sochár a grafik Juraj Meliš sa
narodil 13.7.1942 v Nových Zámkoch . Vo svojej výtvarnej tvorbe

reaguje na najmodernejšie svetové trendy. V r. 1989 založil spolu so svojimi priateľmi voľné
umelecké združenie Gerulata,
ktoré na mieste antickej osady
v Rusovciach pripravilo viac ako
100 výstav domácich a zahraničných výtvarníkov. Sochársky
spolupracoval na viacerých filmoch: Drak sa vracia, Javor a Juliana, Panna zázračnica. Venuje
sa monumentálnej plastike,
komornej plastike, kresbe a grafike. Žije v Bratislave. V rokoch
1960-1966 študoval na Vysokej
škole výtvarných umení v Bratislave, u profesora Jozefa Kostku.
Od r. 1973 pôsobil externe
na Vysokej škole múzických
umení, od r. 1990 vedie
na VŠVU sochársky ateliér.
Tu bol menovaný za profesora.
K jeho výtvarným dielam patria
i dve sochy, ktoré dobre poznajú
Bratislavčania a návštevníci

hlavného mesta Slovenska - Napoleonský vojak a Schöner Náci.
Juraj Meliš patrí k autorom
vstupujúcim na scénu s príchodom normalizácie. Je výtvarný
umelec, krorý rád inscenuje.
Dokazujú to jeho diela, napríklad cyklus komorných plastík,
v ktorých hlavnými postavami
sú piktogramy muža a ženy.
Vo všeobecnosti tieto piktogramy slúžia na odlíšenie mužskej
časti sveta od ženskej. Rovnako
rád aj komentuje, a názorným
spôsobom to môže dokázať jeho
cyklus obrazov hory Kriváň. Pozoruhodné je aj prekrývanie
verného fotografického obrazu
fragmentmi obrazov svojin kolegov. Napríklad Kollára a Bazovského, pričom zmyslom tohoto prekrývania je ironické
zbavenie mýtov národnou mytológiou ospevovaného štítu.
Spoločenská situácia nasledujú-

cih desaťročí sa odráža v jeho
tvorbe, ktorá je ironicko-sarkastickým komentárom k dianiu
v spoločnosti. Autor komentuje
masovosť, podriadenie indivídua
anonymnosti celku, deformácie

a tlaky vizualizuje predovšetkým
cez vlastný autoportrét. Expresívne tvaroslovie, gesto a jasné narábanie so slovami sprostredkujú
osobnú výpoveď a postoj autora.
HANA TÓTHOVÁ

Hliníková socha „Pre šťastie“
Pásik označený písmenom N označuje človeka.
FOTO:AUTORKA

