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ZO  ŽIVOTA  MO MATICE SLOVENSKEJ

     Spoločenská a kultúrna aktivita MO
Matice slovenskej neustávala ani v po-
slednom štvrťroku 2008.

SRDCOM VYŠITÉ
     Dňa  14.  októbra  sa  zúčastnili  čle-
novia MO MS v Dome Matice slo-
venskej v Galante na otvorení výstavy
výšiviek pod názvom „Srdcom vy-
šité“. Výstava bola organizovaná pri
príležitosti 10. výročia Spolku Slo-
vákov z Maďarska. Následne sa účast-
níci výstavy presunuli do Mestského
kultúrneho strediska na slávnostný ga-
laprogram organizovaný pri rovnakej
príležitosti pod názvom „Žijeme pod
jedným slnkom“. Z vystúpenia folk-
lórnych súborov Krajan–Vojvodina zo
Srbska, Komloš zo Slovenského
Komloša Lipy z Budapešti a citarovej
skupiny Boleráz z Bekešskej Čaby si
naši matičiari odniesli nezabudnuteľné
zážitky.

KONCERT V CÍFERI
     Dňa 19. októbra sa na pozvanie ma-
tičiarov z Cífera zúčastnila delegácia
z nášho MO v Dome kultúry v Cíferi na
komornom koncerte organizovanom
k storočnici Eugeňa Suchoňa, hudob-
ného skladateľa. Naša delegácia bola
veľmi srdečne privítaná. Koncert mal
vysokú profesionálnu úroveň. Naši ma-
tičiari po skončení koncertu ešte dlho
zostali v Cíferi v družných rozhovo-
roch.

SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA
    Pri príležitosti 15. výročia Domu
Matice slovenskej v Galante sa v Dome
Matice slovenskej dňa 24. októbra
uskutočnila Slávnostná akadémia.  Za
prítomnosti mnohých hostí z kultúrneho
a politického života bolo ako úspešné
vyhodnotené 15-ročné pôsobenie Do-
mu Matice slovenskej, ktorý zastrešuje
celé územie Trnavského samospráv-
neho kraja. Súčasťou akadémie bolo aj
ocenenie najlepších MO MS a jedno-
tlivcov v Trnavskom kraji, ktorý sa
úspešne podieľali na dosiahnutých vý-
sledkoch. Medzi vyhodnotenými MO
bol aj náš Miestny odbor v Abraháme
a medzi jednotlivcami predseda nášho
miestneho odboru. Vyhodnotené kolek-
tívy a jednotlivci dostali Pamätné listy
Domu Matice slovenskej v Galante ako
prejav úcty a vďaky za nezištnú pomoc
a spoluprácu.

BRIGÁDA NA CINTORÍNE
    Už tradične pred sviatkami zosnu-
lých členovia MO MS upravujú a čistia
priestory  cintorína a okolia, aby
prezentovali starostlivosť obce o toto
pietne miesto. Dňa 30. októbra sa na
týchto prácach zúčastnilo 17 matičia-
rov, ktorí svojou prácou prispeli k do-
siahnutiu tohto zámeru. Aj touto cestou
im za obetavú prácu ďakujeme.
Odmenou im je uznanie návštevníkov,
ktorí vyjadrovali obdiv nad uprave-
nosťou tohto prostredia.

MIKULÁŠSKE POSEDENIE

     Neodmysliteľnou súčasťou života
členov MO MS sa stalo mikulášske po-
sedenie. Tohto roku sa uskutočnilo dňa
7. decembra v kultúrnom dome za veľ-
kej účasti členov. Posedenie je zároveň
pripomenutím si predvianočného obdo-
bia a príjemným únikom z denného
zhonu, ktorý nás prenasleduje po celý
rok. Príjemné chvíle spestril aj program
speváckeho súboru „Úľančanka“ z Pus-
tých Úľan, ktorý svojimi piesňami tak
zaujal účastníkov, že vystúpenie odme-
nili dlhotrvajúcim potleskom. K úrovni
spoločenského posedenia prispeli aj
členky MO MS, ktoré rozšírili pestrosť
občerstvenia svojimi kuchárskymi a cu-
krárskymi výrobkami, za čo im srdečne
ďakujeme. Vďaku treba vysloviť aj čle-
nom výboru, ktorí posedenie zorgani-
zovali, materiálne pripravili, zabezpe-
čovali obsluhu účastníkov a prípravu
a upratovanie priestorov kultúrneho do-
mu.

     Touto akciou sme naplnili plán
činnosti MO MS na rok 2008, ktorý
možno považovať za veľmi úspešný,
o čom svedčia aj prijaté ocenenia. Je to
predovšetkým zásluha obetavých čle-
nov oboch výborov MO MS a ďalších
matičiarov, ktorých pomoc pri organi-
zovaní podujatí sme pociťovali počas
celého roka a bez ktorých by sa podu-
jatia nedali uskutočniť.

Najbližšie akcie MO
Matice slovenskej
v Abraháme
v roku 2009

17.  január – VIII. matičný ples
21.  február – Prehliadka a ochutnávka

jedál starých materí v Pavliciach
VIII. ročník

Február – Výročné valné
zhromaždenie MO MS

Marec – Abrahámske dobroty –
prehliadka a ochutnávka koláčov,
zákuskov a slaného pečiva

V nastávajúcich vianočných

sviatkoch želám všetkým

členom MO MS pohodu,

radosť, lásku a pocit

spolupatričnosti pod

rozsvieteným vianočným

stromčekom a po celý rok 2009

pevné zdravie, rodinnú

pohodu, úspechy v práci

a rodinnom živote.

Bohumil Čambál
Predseda MO MS Abrahám
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