
Abrahámske noviny, ročník 6, 2009, č. 1                                                                                                      Strana 18

1. KONFERENCIA ZDRUŽENIA MIEST A OBCÍ ŽIVOTNÝMI
CESTAMI JÁNA PALÁRIKA

Ján Palárik, slovenský národovec,
kňaz, spisovateľ, dramatik, novinár a
politik svojím životom a dielom
zanechal hlbokú stopu nielen v de-
jinách slovenského národa, ale aj v
mysliach a dušiach občanov obcí, kde
sa narodil a pôsobil počas svojho
života. Od jeho úmrtia 7. decembra
1870 v Majcichove, postupne v týchto
obciach vyrastali pamätníky, jeho
menom boli pomenované školy,
kultúrne domy, ulice, divadlo v Tr-
nave, divadelné súbory, konali sa
viaceré spomienkové akcie
pripomínajúce jeho narodenie a
úmrtie.

Avšak mnohé desaťročia bol pred
národom utajovaný, umlčovaný, lebo
ako kňaz a veľký národovec nebol
tým, ktorý bol prijateľný pre
maďarské vládnuce kruhy ani ko-
munistický režim.
Priestor na jeho verejné prezento-
vanie vznikol až po roku 1989. Impulz
na pravidelné stretávanie
Palárikových obcí dala jeho rodná
obec Raková. Do roku 2003 sa v
päťročnom cykle konali spomien-
kové slávnosti jeho narodenia v Ra-
kovej s úmrtia v Majcichove. Od roku
2003 sa začali každoročne stretávať
predstavitelia týchto obcí aj s
predstaviteľmi obcí, v ktorých pôso-
bil nasledovne:
Roku 2003 v Rakovej, roku 2004
Starý Tekov, 2005 Majcichov, 2006
Budapešť a Štiavnické Bane, 2007
Raková a Hronské Klačany,  2008
Majcichov, Raková, Palárikovo. Na

týchto stretnutiach sa na podnet
správcu fary vdp. Pavla Zemku
organizovala  príprava knihy o Jánovi
Palárikovi a v Palárikove bola
slávnostne podpísaná Zmluva a Za-
kladacia listina združenia Životnými
cestami Jána Palárika.
Dňa 24.9.2008 sa na Fare v Starom
Tekove uskutočnila Ustanovujúca
konferencia združenia. Členmi zdru-
ženia sa stali mestá Banská Štiavnica
a Trnava, a obce Abrahám, Hoste,
Hronské Klačany, Majcichov,
Palárikovo, Raková, Starý Tekov a
Štiavnické Bane. Predsedom združe-
nia sa stal starosta obce Raková Anton
Heglas, podpredsedom starosta
Majcichova Jozef Adámek, vý-
konným tajomníkom Miroslav Ma-
reček, prednosta Obecného úradu v
Rakovej.
Dňa 19. februára 2009 sa uskutočnila
v Abraháme 1. konferencia združenia
Životnými cestami Jána Palárika za
účasti starostov všetkých členských
miest a obcí, niektorých správcov
fary, spracovateľov monografie o
Jánovi Palárikovi ako i ďalších
vzácnych hostí.
Predmetom konferencie bolo zhod-
notenie činnosti za obdobie od
Ustanovujúcej konferencie, postup
prác na príprave monografie a pre-
vzatie erbovej listiny združenia.
Účastníci konferencie boli informo-
vaní o skutočnosti, že dňa 27. sep-
tembra 2008 bola slávnostne odha-
lená ďalšia pamätná tabuľa Jánovi
Palárikovi na Obecnom múzeu v
Abraháme.

Postup prác na spracovaní mono-
grafie je v súlade s časovým
harmonogramom. Konferencia prijala
v tejto súvislosti ďalšie termíny

spracovania a organizačné postupy,
aby monografia mohla byť vydaná
koncom roka 2009 alebo začiatkom
roka 2010. Do združenia bola prijatá
roku 2009 i obec Opoj, terajšia filiálka
Majcichova.
Slávnostnou chvíľou konferencie bolo
prevzatie erbovej listiny združenia z
rúk zástupcu heraldickej komisie
Ministerstva vnútra dr. Hanusa a
heralda dr. Vrteľa.
Na konferencii sa zúčastnil aj vzácny
hosť, predseda Trnavského
samosprávneho kraja Ing. Tibor
Mikuš, ktorý vo svojom príhovore
vysoko vyzdvihol túto iniciatívu miest
a obcí zameranú na zviditeľňovanie
veľkého slovenské  národovca,

svedomitého kňaza, spisovateľa a
politika.
Po prijatí úloh združenia na ďalšie
obdobie sa uskutočnilo slávnostné
kladenie vencov pri pamätnej tabuli
Jána Palárika, sprevádzané prího-
vorom Ing. Tibora Mikuša, poslanca
NR SR a predsedu Trnavského sa-
mosprávneho kraja za účasti obyva-
teľov obce Abrahám.
Následná prehliadka obecného múzea
bola prekvapením pre všetkých
účastníkov konferencie, vysoko
hodnotili jej úroveň a najmä záslužnú
prácu jej zriaďovateľov, ktorým sa
podarilo sústrediť veľa histo-rických
predmetov a písomností z prostredia
obce.
Účastníci sa záverom zhodli, že ďalšie
stretnutie členov združenia sa
uskutoční v IV. štvrťroku v obci
Majcichov.

Bohumil Čambál
Abrahám
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AKO SA POĽOVALO V ABRAHÁMSKOM LESE V ROKU 1833

1833
Zoznam ulovenej zveri (zajacov, bažantov)
na poľovačke dňa 4. novembra 1883 v Abrahámskom lese.

zajac bažanti

kohúty sliepky spolu

kusy

131

2

68

3

134

11

202

14
133

133

71

68

3

146

134

11

216

202

14

4.11. na poľovke
bolo postrelených

 5.11. po poľovačke
doobeda sa našlo
Spolu

Do bratislavského
výkupu bolo odo-
vzdaných a 3 ks

Do Bernolákova
prevedených

Abrahám 5.11.1833

Banos Janos

Významné výročia a jubileá v roku 2009

1759 – 250 rokov od postavenia kamenného kríža pri kostole
1874 – 135 rokov od narodenia reverenda Antona Brázdu 1. správcu fary /14. november/
1889 – 120 rokov od narodenia Augustína Hujsu, správcu fary /28. august/
1889 – 120 rokov od narodenia mons. Michala Tareka, správcu fary /29. september/
1899 – 110 rokov od kolaudácie nového kaštieľa Esterházyovcov
1919 – 90 rokov od smrti reverenda Antona Brázdu /16. júl/
1919 – 90 rokov od založenia ochotníckeho divadla Augustínom Hujsom /november/
1919 – 90 rokov od zvolenia prvého národného výboru po vzniku Československej republiky
1924 – 85 rokov od vybudovania úzkokoľajnej železničky Abrahám – Sládkovičovo
1929 – 80 rokov od príchodu mons. Michala Tareka na abrahámsku faru
1934 – 75 rokov od výstavby kultúrneho domu
1934 – 75 rokov od prístavby bočných lodí ku kostolu
1994 – 15 rokov od rekonštrukcie kultúrneho domu
1999 – 10 rokov od posvätenia a prezentácie obecných symbolov

Bohumil Čambál


