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ZO ŽIVOTA MIESTNEHO ODBORU MATICE SLOVENSKEJ 

V ABRAHÁME V MEDZIROČNOM OBDOBÍ 

2010 – 2011 

Zasadnutie Krajskej rady MS 

TK v Abraháme 

Významnou udalosťou pre Miestny 

odbor MS v Abraháme aj pre obec bolo 

zasadnutie Krajskej rady Matice slo-

venskej Trnavského kraja, ktoré sa 

uskutočnilo v Abraháme dňa 17. de-

cembra 2010. Zasadnutia Krajskej rady, 

 
 na ktorom sa zúčastnili aj výbory MO 

MS v Abraháme, sa zúčastnili novo-

zvolený predseda Matice slovenskej 

Ing. Marián Tkáč, Mgr. Jozef Liskaj – 
riaditeľ Členského ústredia MS, Ing. 

Mária Miháliková – riaditeľka Domu 

Matice slovenskej v Nitre, ako aj ďalší 

významní matičiarski funkcionári. Bola 

to prvá cesta novozvoleného predsedu 

Matice slovenskej medzi matičiarov po 

prevzatí funkcie. 

 
V príjemnom vianočne vyzdobenom 

prostredí abrahámskeho kultúrneho do-

mu starosta obce podrobne informoval 

prítomných hostí o histórii, súčasnosti 

i plánoch do budúcnosti obce Abrahám, 

skladbe obyvateľstva a o zaujímavos-

tiach obce.  

  

 

 

Predseda MO MS v Abraháme  obo-

známil prítomných s desaťročnou čin-

nosťou miestneho odboru a aktivitami 

organizovanými pre svojich členov 

a ostatných obyvateľov obce.  

Predseda MS v príhovore poďakoval za 

pozvanie do Abrahámu a predložil plá-

ny novozvoleného výboru MS na roky 

2011 – 2013 a príprave nových Stanov 

Matice slovenskej prepracúvaných na 

súčasné potreby modernej spoločnosti, 

aby Matica slovenská bola príťažlivá aj 

pre mladú generáciu a zároveň upev-

ňovala jej národné povedomie a hrdosť 

na svoju príslušnosť k slovenskému 

národu. 

 
Zasadnutie sa uskutočnilo v priateľskej 

vianočnej atmosfére a na záver si všetci 

účastníci  spoločne zaspievali najkrajšiu 

vianočnú pieseň „Tichá noc“. Účastníci 
si z Abrahámu odnášali len tie najlepšie 

dojmy. 

 

Privítanie Nového roka 

Už tradične sa stretávajú členovia MO 

MS s ostatnými obyvateľmi pri príle-

žitosti uvítania Nového roka a pripo-

menutia si výročia vzniku Slovenskej 
republiky. Nebolo to inak ani na 

prelome rokov 2010 – 2011. Navzájom 

sme si zablahoželali všetko dobré do 

nastávajúceho roka 2011 a po peknom 

ohňostroji a pohári vareného vína po-

dávaného osadenstvom Obecného úra-

du  sme sa pobrali do svojich domovov. 

 

 

Návšteva slávnostného 

koncertu v Galante 

Dom Matice slovenskej v Galante orga-

nizoval dňa 11. januára 2011 Sláv-

nostný koncert pri príležitosti 18. vý-

ročia vzniku Slovenskej republiky.  

Slávnostný koncert bol v priestoroch 

Domu Matice slovenskej v Galante za 

účasti členov výborov z miestnych od-
borov MS okresu Galanta, pozvaných 

hostí, medzi ktorými bol aj predseda 

Matice slovenskej Ing. Marián Tkáč. 

Z nášho MO MS sa zúčastnilo 18 čle-

nov, ktorí boli veľmi spokojní s pek-

ným vystúpením Podjavorinského or-

chestra ľudových nástrojov zo Starej 

Turej. Vo svojom programe vystúpili 

s ľudovými piesňami zo všetkých kútov 
Slovenska – zo Šariša, Gemera, Lipto-

va, Záhoria... Ich vystúpenie bolo na 

vysokej umeleckej úrovni. 

Po skončení koncertu sa v rámci malej 

recepcie stretli členovia jednotlivých 

MO s predstaviteľmi MS v priateľskej 

besede, na ktorej sa vzájomne infor-

movali o organizovaní matičnej činnos-

ti vo svojich miestnych odboroch. 

 

X. matičný fašiangový ples 

Miestny odbor Matice slovenskej v Ab-

raháme tradične organizuje matičný fa-

šiangový ples. Na X. jubilejný ples sa 

MO MS pripravoval už pred rokom, 

keď v januári 2010 objednal už takmer 

rodinnú hudobnú skupinu Trend z Čer-

veníka, ktorá na matičnom plese účin-
kovala 9-krát. 

Po precíznej príprave ples sa uskutoč-

nil dňa 22. januára 2011 pri optimál-

nom počte účastníkov. Ples sa už tra-

dične začal hymnickou matičnou pies-

ňou, privítaním účastníkov predsedom 

MO MS a prípitkom starostu obce Ing. 

Igora Németha. Nechýbalo predtanče-

nie členov tanečného štúdia z Trnavy. 

K príjemnej atmosfére prispela kvalitná 

večera z reštaurácie Gazdinka a výbo-

rné víno z pivnice POD Abrahám. 

Mnohí účastníci si odnášali aj hodnotné 

ceny z bohatej tomboly a predsavzali si, 

že sa zúčastnia na XI. Matičnom fa-

šiangovom plese, ktorý sa uskutoční 21. 

januára 2012 za účinkovania hudobnej 
skupiny Trend z Červeníka, ktorá do-

stala od nášho MO MS záväznú objed-

návku. 

 Bohumil Čambál                                                                                       

predseda MO MS v Abraháme 
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X. ročník matičného 

fašiangového plesu 

Už tradične plesovú sezónu v Abra-

háme zahajuje matičný fašiangový ples. 

A ten, ktorý sa konal 22. januára 2011,  

bol v poradí už  desiaty, ktorý zorgani-

zoval Miestny odbor MS v Abraháme. 

Pretože šlo o také malé „jubileum“, 

príprave plesu sme venovali veľkú po-

zornosť. Vypracovali sme organizačný 
plán, v ktorom mal každý člen výboru 

svoju úlohu. Potom šlo všetko, ako sa 

vraví, po masle. Včas zabezpečená hud-

ba, prenajaté priestory kultúrneho do-

mu, zabezpečené večere, občerstvenie.  

Ani sme sa nenazdali a bol tu deň, keď 

vyvrcholili všetky naše prípravy. Ob-

sluha bufetu vítala prichádzajúcich vo 

vyzdobenej vstupnej hale kalištekom na 
zahriatie i na dobrú náladu. Vkusne 

upravená tanečná sála poskytla pohod-

lie 87 účastníkom plesu.  

 
Úderom dvadsiatej hodiny privítal všet-

kých prítomných predseda Miestneho 

odboru Matice slovenskej pán Bohumil 

Čambál. Poďakoval všetkým za do-

chvíľnosť a zaželal príjemnú zábavu. 

Potom už nasledovali tóny matičnej 

hymnickej piesne „Hej, Slováci“. 

Slávnostný prípitok predniesol starosta 

obce Ing. Igor Németh. 

 
Ples zahájili členovia tanečného štúdia 

z Trnavy svojimi tanečnými ukážkami.  

Predstavili sa štandardnými i latinsko-

americkými tancami aj skupinovými 

vystúpeniami. Po ich tanci sa už slova 

i nástrojov ujala hudobná skupina 

Trend z Červeníka. Na našom plese 

účinkovala už deviatykrát, takže podľa 
slov ich vedúceho sa v Abraháme cítia 

ako doma. Roztancovali mladších 

i starších,  pri každom tanečnom kole 

bol parket plný. 

 
O to, aby sme znovu nadobudli sily 

stratené pri tanci, sa postarala reštau-

rácia Gazdinka skvele pripravenou 

večerou. Potom pohár vína a zábava 

a tanec mohli pokračovať. O polnoci sa 

slova ujali členky matičného výboru 
pani Anka Klementová a Ing. Janka 

Takáčová, ktoré losovali tombolové 

ceny. Keďže cien v tombole bolo nao-

zaj veľa, losovanie sme rozdelili na dve 

časti. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Dobrá nálada pokračovala aj po tom-

bole. Hoci nás z tanca boleli nohy, 

nedali sme sa zahanbiť a vydržali sme 

„plesať“ až do skorých ranných hodín. 

Skvelá atmosféra, príjemné prostredie, 

vynikajúca večera i výborné abrahám-

ske víno sú prísľubom, že sa o rok na 

našom plese opäť stretneme. 

Záverom patrí ešte poďakovanie nielen 

organizátorom plesu, ale aj  všetkým 

účastníkom za príjemne strávený večer! 

Darina Bartošová 

členka výboru MO MS v Abraháme 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

Významné výročia a jubileá v roku 2011 

1231 Prvá písomná zbierka o Abraháme – 780. výročie 
1296 Vypálenie Abrahámu tatarskými hordami – 715. výročie 

1746 Zhotovenie súsošia Sedembolestnej Panny Márie – 265. výročie 

1776 Začiatok pochovávania na terajšom cintoríne – 235. výročie 

1831 Vypuknutie cholery v Abraháme – 180. výročie 

1886 Vybudovanie cesty medzi Abrahámom a Sládkovičovom  

                       – 125. výročie 

1906 Založenie Úverového družstva v Abraháme – 105. výročie 

1921 Inštalácia druhého zvonu na vežu kostola – 90. výročie 

1931 Zakúpenie nového organu do kostola – 80. výročie 

1941 Úmrtie správcu fary dekana Dr. Michala Tareka  – 70. výročie 

1941 Nástup správcu fary dekana Dr. Tomáša Stolára – 70. výročie 
1966 Odstaveenie mlynského náhonu do Abrahámu – 45. výročie 

1966 Vybudovanie panelovej cesty v Novej ulici v Abraháme  

                     – 45. výročie 

1996 Odhalenie pamätnej tabule Dr. M. Tareka na kultúrnom dome  

                     – 15. výročie 

1996 Zakúpenie novej sochy sv. Floriána – 15. výročie 

 


