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ZO ŽIVOTA MIESTNEHO ODBORU MATICE SLOVENSKEJ
V ABRAHÁME

Miestny odbor Matice slovenskej aj
v II. štvrťroku 2009 pokračoval v plne-
ní prijatých úloh, ktoré si vytýčil na
výročnom zhromaždení pre rok 2009.

Kantiléna 2009
Tak ako v predchádzajúcich rokoch aj
tohto roku 17. apríla sa 19 členovia
MO MS zúčastnili v Mestskom kul-
túrnom stredisku v Galante na spo-
mienkovom večeri na speváka Karola
Duchoňa pod názvom „Kantiléna
2009“. V pietnom programe sa vystrie-
dalo viacero spevákov populárnej hud-
by, ktorých za hodnotné výkony dlho-
trvajúcim potleskom odmenila prep-
lnená sála. Účastníci boli spokojní
s príjemne stráveným večerom.

Abrahámske dobroty
Ďalším významným podujatím bol II.
ročník prehliadky a ochutnávky múč-
nikov, sladkého a slaného pečiva pod
názvom „Abrahámske dobroty.“ Akcia
sa  uskutočnila  dňa  25.  apríla.  Viac
o akcii na inom mieste.

Rybárske preteky
Dňa 1. mája obec organizovala pre
žiakov základnej školy už tradičné
rybárske preteky na vodnej nádrži
Hliník. Na pretekoch sa zúčastnili aj
žiaci z družobnej Matice slovenskej vo
Veľkých Úľanoch. Na podujatie pri-
spel finančným príspevkom aj MO MS
v Abraháme.

Kladenie vencov
Na podnet starostu obce v spolupráci
s MO MS sa v minulom roku po dlho-
ročnej odmlke obnovila tradícia klade-
nia vencov pri Pomníku našich pad-
lých rodákov v 1. a 2. svetovej vojne.
Po náležitej propagácii sa pietny akt
kladenia vencov uskutočnil aj v tomto
roku, a to dňa 8. mája. Na podujatí sa
zúčastnilo 25 občanov, z toho 19 čle-
nov  MO  MS.  Nepochopiteľná  je  sku-
točnosť, že napriek tomu, že v Abra-
háme takmer niet rodiny, ktorá nemá
medzi padlými vojakmi svojho blíz-
keho alebo vzdialeného príbuzného,
nenašli  si  mnohí  chvíľu  času  vzdať
úctu tým, ktorí položili svoje životy na
bojiskách I. a II. svetovej vojny. Ne-
mali by sme zabúdať!

Chrámový koncert v Cíferi
Na  pozvanie  MO  MS  v  Cíferi  sa  zú-
častnila delegácia našich matičiarov na
koncerte venovanom 100. výročiu na-
rodenia Daniela Bullu, zakladateľa
Cíferského speváckeho zboru. Koncert
sa uskutočnil dňa 10. mája v rímsko-
katolíckom kostole sv. Michala.
V chrámovom koncerte účinkoval
rímsko-katolícky cirkevný hudobný
spolok z kostola sv. Mikuláša v Trna-
ve, ktorý predviedol program na vyso-
kej umeleckej úrovni. Obzvlášť nás
zaujali nám dobre známe chrámové
piesne od Mikuláša Schneidra-Trnav-
ského.

Literárna súťaž –
Palárikovi nasledovníci
Dňa 19. mája sa v Majcichove usku-
točnilo slávnostné vyhodnotenie lite-
rárnej súťaže pod názvom „Palárikovi
nasledovníci“. Na súťaži sa zúčastnili
žiaci, študenti a dospelí z miest a obcí,
kde sa narodil a pôsobil Ján Palárik.
Na súťaži sa zúčastnili aj žiaci Základ-
nej školy Michala Tareka v Abraháme.
Na podujatie bol pozvaný aj predseda
nášho MO MS, kde mu bolo udelená
Cena dr. Fr. Richarda Osvalda, pápež-
ského preláta majcichovského kaplána
za vynikajúcu spoluprácu na spoloč-
ných záujmoch v nadregionálnom roz-
mere.

V II. štvrťroku 2009  sa usku-
točnilo dvakrát zasadnutie výborov
MO MS, raz zasadala Okresná rada
MS a raz Krajská rada MS.

Najbližšie podujatia,
ktoré nás čakajú:

16. august 2009
Krojované hody v Čejkoviciach
22. august 2009
Hontianske folklórne slávnosti
Hrušov
29. augusta 2009
Vatra Ústavy Abrahám

Bohumil Čambál
Predseda MO MS v Abraháme

Obec  Abrahám, MO Matice
Slovenskej v Abraháme,

MO ĽS  HZDS v Abraháme
Vás srdečne pozývajú na

VATRU ÚSTAVY SR
ktorá sa uskutoční

dňa 29. augusta 2009 o 1800 h
v športovom areáli v Abraháme.
Program:
        Otvorenie
        Kultúrny program
        Jatelinka,
        folklórny súbor z Cífera
        Peter Fahn

20 30h Zapálenie vatry
        Tanečná zábava – hrá
        skupina
                ROVIŇÁCI

Pripravené je bohaté občerstvenie
* domáca klobása *

* kvalitné  sudové víno *
* alko a nealko nápoje *

* špekačky  a malinovka pre deti
do 15 rokov zdarma *

Tešíme
sa na stretnutie s Vami!
Organizátori podujatia
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