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ZO ŢIVOTA MATICE SLOVENSKEJ V ABRAHÁME 

 V IV. ŠTVRŤROKU 2010 

 
Dňa 10. októbra sa delegácia našich 

matičiarov zúčastnila na komornom 

koncerte organizovanom MO MS Cífer 

v rámci jesenného cyklu komorných 

vystúpení.  

Výbory MO MS na svojom zasadnutí 

dňa 13. októbra prerokovali a organi-
začne zabezpečili kultúrno-spoločenské 

akcie plánované na IV. štvrťrok 2010. 

 

Brigáda na cintoríne 

Členovia MO MS tak ako každý rok sa 

dňa 28. októbra na výzvu obecného 

úradu zúčastnili pri čistení priestorov 

cintorína a priestorov v jeho okolí.  

Zaujímavá je skutočnosť, že túto výzvu 
okrem členov Matice slovenskej 

nepočujú žiadni iní občania. 

Pravdepodobne im je úplne ľahostajné, 

ako bude cintorín v deň sviatku 

Pamiatky zosnulých vyzerať a ako 

budeme my, občania obce, vyzerať 

v očiach návštevníkov, ktorí do našej 

obce navštíviť hroby svojich blízkych 

zosnulých.  

 

75. výročie zaloţenia  

Cíferského speváckeho zboru 

V Cíferi sa dňa 31. októbra pri 

príležitosti 75. výročia založenia 

Cíferského speváckeho zboru zúčastnila 

na slávnostnom koncerte v kostole Sv. 

Michala aj skupina našich matičiarov. 

Pre nás malo toto podujatie zvláštny 

význam, pretože dirigentom tohto 

speváckeho zboru je predseda MO MS 
v Cíferi MUDr. Viliam Hafner, 

významná cíferská osobnosť a náš 

družobný priateľ. Zdravicu k tomuto 

významnému jubileu za MO MS 

v Abraháme predniesol predseda MO 

MS Bohumil Čambál.  

 

Trenčín, Trnava, ruţa voňavá 

Na kultúrno-spoločenskom podujatí 
v Dubnici nad Váhom pod názvom 

Trenčín, Trnava, ruža voňavá, v ktorom 

vystúpili folklórne skupiny 

reprezentujúce kraje Trenčín a Trnava sa 

zúčastnili matičiari z Abrahámu, Cífera 

a Galanty.  

Podujatie sa uskutočnilo dňa 6. 

novembra a Trnavský kraj a samozrejme 

aj našu obec okrem iných reprezentovala 

aj folklórna skupina Jatelinka z našej 

obce. Svojím vystúpením si získali 

srdcia preplnenej sály a odmenou im bol 
dlhotrvajúci potlesk.  

 
 

Vianočný koncert v Galante 

Na vianočnom koncerte rodiny 
Hlbockých z Piešťan, ktorý sa uskutočnil 

dňa 16. novembra v Mestskom 

kultúrnom stredisku v Galante, sa 

zúčastnila početná skupina našich 

matičiarov. S úžasom sme sledovali 

muzikantskú a spevácku všestrannosť 

manželského páru Hlbockých a ich 7 

muzikálnych detí. Zhodli sme sa, že to 

bol nezabudnuteľný kultúrny zážitok. 

 

Valné zhromaţdenie Matice 

slovenskej 

V dňoch 19. a 20. novembra sa konalo 

v Martine Valné zhromaždenie Matice 

slovenskej. Na Valnom zhromaždení sa 

zúčastnilo 415 delegátov a náš MO MS 

zastupoval predseda. Na Valnom 

zhromaždení bol zvolený nový predseda 

Ing. Marián Tkáč a nový výbor a nový 
dozorný výbor.  

 

Výstava múčnikov  

vo Veľkých Úľanoch 

Na základe pozvania sa naši členovia 

zúčastnili dňa 21. novembra na výstave 

a ochutnávke sladkého a slaného pečiva, 

ktorú organizoval MO MS vo Veľkých 
Úľanoch. Čakalo nás veľmi milé 

a srdečné privítanie zo strany členov MO 

MS, ako aj starostu obce Ing. Františka 

Gogha. Po skončení podujatia sme sa 

vracali s pocitom príjemne prežitého 

nedeľného popoludnia v kruhu milých, 

srdečných a pohostinných priateľov.  

 

Mikulášske posedenie členov 

MO MS 

Dňa 4. decembra sa uskutočnilo už ne-

odmysliteľné tradičné posedenie členov 

MO MS v kultúrnom dome v Abrahá-

me. V pohode pri varenom víne, káve 

a zákuskoch, ktorými prispeli aj 

gazdinky matičiarky. Pod množstvom 

sladkého a slaného pečiva sa prehýbali 

stoly.  

 
Ale nebolo to len o tom. V rámci 

posedenia sme si pripomenuli aj 
významné výročia a jubileá, 150 rokov 

od smrti Jána Palárika, 95 rokov od 

narodenia Dr. Ferdinanda Veigla, 60 

rokov od smrti Dr. Tomáša Stolára, 80 

rokov od ukončenia stavby základnej 

školy Michala Tareka a 90 rokov od 

založenia Združenia slovenskej 

katolíckej mládeže v Abraháme.  

Počas družnej debaty sa o dobrú náladu 

starala aj hudobná skupina Dušana Foku 

zo Sládkovičova. 

Zasadnutie Krajskej rady  

Trnavského kraja 

V závere roka 2010 sa uskutoční 

v Abraháme zasadnutie Krajskej rady 

Matice slovenskej Trnavského kraja, 

ktoré má poctiť novozvolený predseda 

Matice slovenskej Ing. Marián Tkáč 

a člen výboru Matice slovenskej PhDr. 
Stanislav Bajaník.  

 

Výbory MO MS v Abraháme touto 

cestou vyjadrujú úprimné poďakovanie 

všetkým svojim členom, ktorí sa 

akýmkoľvek spôsobom podieľali na 

úspešnej činnosti MO MS v roku 2010. 

Počas celého roku 2011 prajeme 

všetkým členom pevné zdravie, veľa 

úspechov a pohody v práci a v kruhu 

svojich najbližších. 
Bohumil Čambál 

predseda MO MS v Abraháme


